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ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΧΝ ΜΔΖ 
 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
 

7ν ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ 

 

«Παγκοζμιοποίηζη και εκπαιδεςηική πολιηική. 

Από ηιρ επιλεκηικέρ πολιηικέρ ζηην Παιδεία για όλοςρ» 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

ΠΔΜΠΣΖ 16 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 

 

ΟΛΟΜΔΛΔΗΑ 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  ΓΡ. ΚΑΛΟΜΟΗΡΖ 
   Γ.ΓΔΧΡΓΑ 
   Κ.ΜΑΝΗΑΣΖ 
   ΑΒ.ΑΒΒΑ 
   Κ.ΒΑΜΒΑΚΑ 

 
- Δπίζεκε έλαξμε – Υαηξεηηζκνί 
- Άλνηγκα ησλ εξγαζηψλ ηνπ πλεδξίνπ απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ.. ηεο 

ΟΛΜΔ θ. Γξ. Καινκνίξε 
- Τθππνπξγφο Δζλ. Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θ. Γ. Καιφο 
- Τπνπξγφο Μαθεδνλίαο Θξάθεο 
- Ννκάξρεο Θεζζαινλίθεο 
- Γήκαξρνο Θεζζαινλίθεο 
- Δθπξφζσπνη Κνκκάησλ 
- Πξφεδξνο Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ θ. Μηρ. Παπαδφπνπινο 
- Δθπξφζσπνη Κππξηαθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Οκνζπνλδηψλ 
- ΑΓΔΓΤ 
- ΓΔΔ 
- ΓΟΔ 
- ΠΟΓΔΠ 
- ΟΔΠ-ΣΔΗ 
- ΟΗΔΛΔ 
- ΗΠΔΜ/ΓΟΔ θα Γηψηε Λακπξίλα 
- ΑΓΜΔ 
- Οκνζπνλδία Γνλέσλ Θεζζαινλίθεο  
- Παγθνζκηνπνίεζε θαη εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή 
- Βαζίιεο Κνπιατδήο, θαζεγεηήο Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο Παλ/κίνπ 

Πεινπνλλήζνπ «Δλα ζρνιείν αλνηθηό ζηελ θνηλσλία» 
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- Αληψλεο Μαθξπδεκήηξεο, Καζεγεηήο Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο ηεο 
Ννκηθήο ρνιήο ηνπ Παλ/κίνπ Αζελψλ «Παηδεία θαη Γεκνθξαηία: ην 
δήηεκα ηεο πνηόηεηαο» 

- Μπάκπεο Ννχηζνο  Καζεγεηήο Παηδαγσγηθήο ηνπ Παλ/κίνπ Ησαλλίλσλ 
«Σν λενθηιειεύζεξν ζρνιείν: Ηδενινγία θαη πξαγκαηηθόηεηα» 

- Γεψξγηνο Υνπξκνπδηάδεο, νκ. Καζεγεηήο Αξραηνινγίαο ηνπ Α.Π.Θ. 
«Δθπαίδεπζε, κηα «δπλεηηθή» πξαγκαηηθόηεηα ζην πιαίζην ηεο 
παγθνζκηνπνίεζεο» 

- Γηψξγνο Γξφιιηνο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παηδ/θνχ Σκήκαηνο Γεκ. 
Δθπαίδεπζεο Α.Π.Θ. «Παγθνζκηνπνίεζε θαη ρνιείν» 

- πδήηεζε  
 

 

Α’ ΤΝΔΓΡΗΑ 
Α’ ΔΝΟΣΖΣΑ: ΔΝΑ ΓΖΜΟΗΟ ΥΟΛΔΗΟ ΠΟΤ ΥΧΡΑΔΗ ΟΛΟΤ 

ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΥΧΡΗ ΓΗΑΚΡΗΖ 
 

Δπξσπατθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή 
 

ΟΛΟΜΔΛΔΗΑ 
 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Α. ΚΑΛΓΖ 
   Κ. ΜΠΟΨΚΟ 
   Θ.ΚΟΣΗΦΑΚΖ 
 

- Γεληθή εηζήγεζε γηα ηελ 1ε ελφηεηα απφ ηελ Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή 
(ΚΔΜΔΣΔ) 

- Κιαίξε Υεηκσλίδνπ – Κνςαρείιε, Ννκηθφο, εθπξφζσπνο ΠΑΚ Γ.Δ. «Ζ 
θνηλσληθή θαη ε νηθνλνκηθή πξαγκαηηθόηεηα ηεο ρώξαο καο θαη νη 
επηπηώζεηο ηεο ζηελ εθπαίδεπζε» 

- Γηάλλεο Θενδνζηάδεο, Φηιφινγνο εθπξφζσπνο ΓΑΚΔ Γ.Δ. «Δλα 
δεκόζην ζρνιείν επξσπατθό κε αλζξώπηλν πξόζσπν θαη 
θνηλσληθό πξνζαλαηνιηζκό. 

- Μεηαθίδεο Σξηαληάθπιινο, Φηιφινγνο, εθπξφζσπνο 
ΤΝΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΔΚΠ/ΚΧΝ ΚΗΝΖΔΧΝ «Δλα ζρνιείν ρσξίο 
ζύλνξα θαη δηαθξίζεηο είλαη αλαγθαίν θαη εθηθηό» 

- Νίθνο Αγαζαγγέινπ, Σερλνιφγνο, εθπξφζσπνο ΔΑΚ – ΓΔΔ, «Δληαίν 
12ρξνλν βαζηθό ππνρξεσηηθό ζρνιείν Γεκόζην Γσξεάλ γηα 
όινπο: Σν ζρνιείν ησλ ζύγρξνλσλ ιατθώλ αλαγθώλ» 

- Θαλάζεο Σζηξηγψηεο, Φηιφινγνο εθπξφζσπνο ΑΓΧΝ ΠΑΡΔΜΒΑΔΧΝ 
ΤΠΔΗΡΧΔΧΝ ΚΗΝΖΔΧΝ «Δπηζηξνθή ζην κέιινλ – Σν θίλεκα 
μαλά ζε ζέζε κάρεο. Ζ αληίζηαζε ζηηο λενθηιειεύζεξεο 
εθπαηδεπηηθέο αλαδηαξζξώζεηο αθεηεξία ξήμεο κε ηηο θπξίαξρεο 
θνηλσληθέο  θαη εθπαηδεπηηθέο δνκέο».  

- πδήηεζε. 
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ΠΑΡΑΚΔΤΖ 17 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ  
 

ΤΠΟΔΝΟΣΖΣΔ – ΘΔΜΑΣΗΚΔ ΠΑΡΑΛΛΖΛΔ ΤΝΔΓΡΗΔ 
ΟΜΑΓΔ ΔΡΓΑΗΔ (3 παξάιιειεο ζπλεδξίεο) 

 
Α) Κνηλσληθέο Αληζόηεηεο – Ηδησηηθνπνίεζε εθπαίδεπζεο – Δπηπηώζεηο 

Β) Γνκή εθπαίδεπζεο θαη ε ζέζε ηεο ΣΔΔ 
Γ) Απηνλνκία ηνπ ζρνιείνπ -  πξόζβαζε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

 
- Γεληθή Δηζήγεζε ζηηο ππφ – ελφηεηεο απφ ηνπο πληνληζηέο ησλ 

Οκάδσλ Δξγαζίαο ηνπ ΚΔΜΔΣΔ 
- Δηζεγήζεηο απφ ηηο Οκάδεο Δξγαζίαο ησλ ΔΛΜΔ 
- Δηζεγήζεηο απφ ηηο Οκάδεο Δξγαζίαο ησλ ΔΛΜΔ 
- Δηζεγήζεηο κεκνλσκέλσλ πλέδξσλ 
- Παξεκβάζεηο ζπλέδξσλ, ζπδήηεζε – χλνςε 

 
 

Β’ ΤΝΔΓΡΗΑ 
 

Β’ ΔΝΟΣΖΣΑ: ΟΗ ΔΡΓΑΗΑΚΔ ΥΔΔΗ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ 
ΥΟΛΔΗΟ ΚΑΗ Ο ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ 

 
ΟΛΟΜΔΛΔΗΑ 

 
ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  Γ. ΓΚΗΝΖ 
   Β. ΛΟΤΕΗΧΣΖ 
   Κ.ΓΗΑΚΟΤΜΑΚΖ 
 

- Γεληθή εηζήγεζε γηα ηελ 2ε ελφηεηα απφ ηελ Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή  
(ΚΔΜΔΣΔ) 

- Αζελά πχξνπ, Μαζεκαηηθφο εθπξφζσπνο ΠΑΚ Γ.Δ. «Ο 
εθπαηδεπηηθόο ζηελ εξγαζία θαη ζηελ Γηνίθεζε ηεο Δθπαίδεπζεο» 

- Υαξαθιηά Παξαζθεπή (Δχε), Μαζεκαηηθφο, εθπξφζσπνο ΓΑΚΔ Γ.Δ. 
«Ο ζύγρξνλνο εθπαηδεπηηθόο θαη ε Γηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο»  

- Κνηζηθάθεο Θέκεο, Δηδ. Γξακκαηέαο θαη Σακίαο ηνπ Γ.. ηεο ΟΛΜΔ, 
«ρέζεηο θαη ζπλζήθεο εξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Δπηπηώζεηο 
ζην εθπαηδεπηηθό έξγν» 

- Κψζηαο κπφληαο Φπζηθφο, εθπξφζσπνο ΔΑΚ – ΓΔΔ 
«Καπηηαιηζηηθέο αλαδηαξζξώζεηο θαη εξγαζηαθέο ζρέζεηο»  

- ηέιηνο Μαξίλεο, Μαζεκαηηθφο, εθπξφζσπνο ΑΓΧΝ ΠΑΡΔΜΒΑΔΧΝ 
ΤΠΔΗΡ. – ΚΗΝΖΔΧΝ «Από ην εγώ ζην εκείο. Ζ απάληεζε ζηελ 
επίζεζε θαηά ησλ εξγαζηαθώλ δηθαησκάησλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ» 

- πδήηεζε 
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ΤΠΟΔΝΟΣΖΣΔ – ΘΔΜΑΣΗΚΔ ΠΑΡΑΛΛΖΛΔ ΤΝΔΓΡΗΔ 
ΟΜΑΓΔ ΔΡΓΑΗΑ (3 παξάιιειεο ζπλεδξίεο) 

 
Α) Αξρηθή εθπαίδεπζε – επηκόξθσζε – ζύζηεκα πξόζιεςεο 

Β) Αμηνιόγεζε – παηδαγσγηθόο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 
Γ) Οξγάλσζε – Γηνίθεζε εθπαίδεπζεο – Δπηινγή ζηειερώλ 

 
- Γεληθή εηζήγεζε ζηηο ππφ – ελφηεηεο απφ ηνπο πληνληζηέο ησλ 

Οκάδσλ Δξγαζίαο ηνπ ΚΔΜΔΣΔ 
- Δηζεγήζεηο απφ ηηο Οκάδεο Δξγαζίαο ησλ ΔΛΜΔ 
- Δηζεγήζεηο ησλ κεκνλσκέλσλ πλέδξσλ 

 

ΑΒΒΑΣΟ 18 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2004 

 

(Οκάδεο εξγαζίαο ζπλέρεηα) 

- Παξεκβάζεηο, ζπλέδξσλ, ζπδήηεζε - χλνςε 

 

Γ’ ΤΝΔΓΡΗΑ 

«ΤΝΟΦΖ ΔΡΓΑΗΧΝ - ΟΛΟΜΔΛΔΗΑ» 
 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  Π. ΥΑΡΑΜΖ 
Μ.ΠΛΗΣΖ 
Γ.ΠΔΠΠΔ 
Γ.ΖΡΑΚΛΔΟΤ 
Σ.ΜΑΡΗΝΖ 

 
- χλνςε Δξγαζηψλ πλεδξίνπ 

 (πληνληζηέο Οκάδσλ Δξγαζίαο) 
- Κιείζηκν ζπλεδξίνπ απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ.. ηεο ΟΛΜΔ θ. Γξ. 

Καινκνίξε  



ΠΔΜΠΣΖ 16 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2004 
 

   ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:    ΓΡ. ΚΑΛΟΜΟΗΡΖ 
        Γ.ΓΔΧΡΓΑ 
        Κ.ΜΑΝΗΑΣΖ 
        ΑΒ.ΑΒΒΑ 
        Κ.ΒΑΜΒΑΚΑ 
 

ΖΜΔΡΑ 1ε  
ΟΛΟΜΔΛΔΗΑ 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Γ. ΓΔΧΡΓΑ): Αγαπεηνί πξνζθεθιεκέλνη, αγαπεηνί 

ζπλάδειθνη, θπξίεο θαη θχξηνη. αο επραξηζηνχκε γηα ηελ παξνπζία ζαο ζην 7ν 

Δθπαηδεπηηθφ πλέδξην πνπ νξγαλψλεη ζηελ Θεζζαινλίθε ε Οκνζπνλδία 

Λεηηνπξγψλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο. 

 

  Μεηά απφ αξθεηά ρξφληα, απφ ηφηε πνπ έγηλε ην 6ν πλέδξην 

ζηελ Καιακπάθα, ζήκεξα ζπγθεληξσζήθακε απ‟ φιεο ηηο ΔΛΜΔ ηεο ρψξαο, 

γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ 7νπ πλεδξίνπ καο. Πηζηεχνπκε φηη ζα έρεη 

επηηπρία θαη ηα πνξίζκαηα ηνπ ζα είλαη αμηφινγα. 

 

  Πξηλ αξρίζνπκε ηελ δηαδηθαζία ζα ζέιακε ελφο ιεπηνχ ζηγή γηα 

φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ επ‟ επθαηξία ησλ 80 ρξφλσλ πνπ γηνξηάδνπκε 

ζηελ ΟΛΜΔ, δελ είλαη θνληά καο, έρνπλ θχγεη απφ ηελ δσή. Σνπο 

ζπλαδέιθνπο πνπ αθνχζηεθαλ γηα ηελ δεκφζηα εθπαίδεπζε. 

 

Σεξείηαη ελόο ιεπηνύ ζηγή 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Γ.ΓΔΧΡΓΑ):   Σν πλέδξην καο κε ζέκα «Παγθνζκηνπνίεζε 

θαη εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή» ζα αξρίζεη ηελ εηζεγεηηθή νκηιία θαη ραηξεηηζκφ, 

ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Οκνζπνλδίαο ηνπ Γξεγφξε ηνπ  Καινκνίξε. 

 

Γ.ΚΑΛΟΜΟΗΡΖ:  Κχξηε εηδηθέ Γξακκαηέα  ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, θχξηε 

Πξφεδξε ηνπ Παηδαγσγηθνχ, θχξηε Γηεπζπληή ηνπ Γξαθείνπ ηνπ Τθππνπξγνχ 

Παηδείαο, εθπξφζσπνη, θχξηνη εθπξφζσπνη ησλ θνκκάησλ, θχξηνη 

εθπξφζσπνη ηεο ΓΔΔ θαη ΑΓΔΓΤ, θχξηε Πεξηθεξεηαθέ Γηεπζπληή 

Δθπαίδεπζεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ζπλάδειθνη Πξντζηάκελνη Δθπαίδεπζεο 

ηεο πεξηνρήο, θχξηε Γηεπζχλσλ χκβνπιε ηνπ Δζληθνχ Ηδξχκαηνο Νεφηεηαο, 
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θχξηε Πξφεδξε ηνπ ΟΚ, θχξηνη εθπξφζσπνη ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

επηζηεκνληθψλ θαη ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ ηεο ρψξαο καο, θχξηνη 

εθπξφζσπνη ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαλψζεσλ ηεο Κχπξνπ, ζπλάδειθνη, 

πξψελ Πξφεδξνη θαη κέιε ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ ηεο ΟΛΜΔ, θπξίεο θαη 

θχξηνη πξνζθεθιεκέλνη, αγαπεηέο θαη αγαπεηνί ζπλάδειθνη ζχλεδξνη. 

 

  Με ηδηαίηεξε ραξά θαη ζπγθίλεζε ζαο θαισζνξίδσ απφ κέξνπο 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΟΛΜΔ θαη ηνπ Κέληξνπ Μειεηψλ θαη 

Σεθκεξίσζεο ηεο ΟΛΜΔ θαη ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο, ζην 7ν 

Δθπαηδεπηηθφ πλέδξην ηεο ΟΛΜΔ κε ζέκα «Παγθνζκηνπνίεζε θαη 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή. Απφ ηηο επηιεθηηθέο πνιηηηθέο ζηελ παηδεία γηα φινπο». 

Πξφθεηηαη γηα κηα ζεκαληηθή πξσηνβνπιία κε ηελ νπνία μαλαβξίζθνπκε ηελ 

πινχζηα θιέβα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπλεδξίσλ ηνπ θιάδνπ, πνπ 

εγθαηαιείςακε εδψ θαη 11 ρξφληα, ζε κηα πξνζπάζεηα λα αλαβαπηίζνπκε ζηελ 

ζχγρξνλε επηζηεκνληθή ζθέςε ηηο ζεσξεηηθέο επεμεξγαζίεο, ηνπο πξαθηηθνχο 

πξνζαλαηνιηζκνχο θαη ηηο αγσληζηηθέο δηεθδηθήζεηο ηνπ θιάδνπ καο ζε φηη 

αθνξά ηα δεηήκαηα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

 

  Καη επηηξέςηε κνπ λα ηνλίζσ κε έκθαζε φηη δελ ππάξρεη πην 

ηαηξηαζηφο ηξφπνο γηα λα ηηκήζνπκε ηα 80 ρξφληα δξάζεο ηεο Οκνζπνλδίαο 

καο θέηνο, ησλ αγψλσλ ηεο ΟΛΜΔ γηα ηελ δεκφζηα εθπαίδεπζε ζηελ ρψξα 

καο θαη λα δψζνπκε ζπλέρεηα θαη δεκηνπξγηθή πλνή ζηελ πνιπζήκαληε 

εθπαηδεπηηθή, ζπλδηθαιηζηηθή θαη θνηλσληθή ηεο δξάζε απφ ηελ νξγάλσζε 

ελφο επηζηεκνληθνχ ζπλεδξίνπ ηφζν άξξεθηα δεκέλνπ κε ην ζχλνιν ζρεδφλ 

ησλ ζπιινγηθψλ καο δηεθδηθήζεσλ. 

 

  Κπξίεο θαη θχξηνη ζχλεδξνη, είλαη γεγνλφο φηη κεηά ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηνπ 6νπ εθπαηδεπηηθνχ ζπλεδξίνπ ηεο ΟΛΜΔ, απηφο ν 

ζεκαληηθφο ζεζκφο ηνπ νξγαλσκέλνπ θιάδνπ ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ζηελ ρψξα καο αηφλεζε. Χο ηφζν ε εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα 

ηεο ΟΛΜΔ δελ ζηακάηεζε απηφ ην δηάζηεκα. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ δεθάδεο 

άιιεο εκεξίδεο, ζεκηλάξηα, θαη άιιεο εθδειψζεηο ηεο ΟΛΜΔ φζν θαη ηνπ 

ΚΔΜΔΓΔ, κε αληηθείκελν ηα ζνβαξά πξνβιήκαηα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ.  
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  Αλάκεζα ζ‟ απηέο θαη έλα θνηλφ πλέδξην ηεο ΟΛΜΔ θαη ηεο 

αληίζηνηρεο Κππξηαθήο Οξγάλσζεο, ηεο ΟΔΛΝΔΚ κε ζέκα «Σν ζρνιείν ηνπ 

ζήκεξα θαη ηνπ αχξην», πνπ ηξνθνδφηεζε κε ηνλ αμηφινγν πξνβιεκαηηζκφ 

ηνπ θαη ην παξφλ ζπλέδξην. Ήηαλ φκσο αηζζεηή ε έιιεηςε ηνπ ζεζκνχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζπλεδξίσλ, πνπ ζα έδηλε ηελ δπλαηφηεηα λα αλαπηπρζεί ν 

πξνβιεκαηηζκφο επξχηεξα ζηνλ θιάδν θαη λα δηαζηαπξσζεί γφληκα κε ηνλ πην 

ζεσξεηηθφ ιφγν ησλ εηδηθψλ επηζηεκφλσλ.  

 

  Καη ήηαλ αθφκε πην επηηαθηηθή ε αλάγθε λα νξγαλσζεί έλα 

επηζηεκνληθφ ζπλέδξην κε αληηθείκελν ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ε 

εθπαίδεπζε θαη ν θφζκνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζην πιαίζην ηεο ζχγρξνλεο, 

παγθφζκηαο θνηλσλίαο θαζψο νη εμειίμεηο επηηαρχλνληαη κε ξαγδαίνπο 

ξπζκνχο θαη ε αιιειεμάξηεζε αλάκεζα ζηνπο ιανχο θαη ηα θξάηε νινέλα 

εληζρχεηαη.  

 

  ηηο ζχγρξνλεο ζπλζήθεο δελ είλαη δπλαηφλ λα θαηαλνήζεη 

θαλείο ηηο εμειίμεηο ζηνπο βαζηθνχο ηνκείο ηνπ νηθνλνκηθνχ, θνηλσληθνχ θαη 

πνιηηηζκηθνχ γίγλεζζαη, ρσξίο λα κειεηήζεη ην θαηλφκελν πνπ έρεη πεξηγξαθεί 

σο παγθνζκηνπνίεζε. Παξά ηελ ελλνηνινγηθή ζχγρπζε πνπ δηαηξέρεη ηελ 

ρξήζε απηνχ ηνπ φξνπ ή ίζσο αθξηβψο εμαηηίαο απηήο, ππάξρεη αλάγθε γηα 

πην δηεηζδπηηθέο αλαιχζεηο ησλ επξχηεξσλ θνηλσληθψλ, νηθνλνκηθψλ εμειίμεσλ 

ζε ζπλάξηεζε κε ηηο αληίζηνηρεο εμειίμεηο ζην πεδίν ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο. 

 

  Οη θπξίαξρεο δπλάκεηο ηεο αγνξάο πξνσζνχλ ζήκεξα έλα 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν νξγάλσζεο ηεο νηθνλνκίαο. Πξνβάιιεηαη ε απαίηεζε γηα 

έλα πην επέιηθην θαη ζρεηηθά απηνδχλακν εξγαηηθφ δπλακηθφ, ηθαλφ λα 

αλαπξνζαξκφδεηαη ζηηο ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο. 

Σαπηφρξνλα πξνσζείηαη ην πξφηππν ηνπ απαζρνιήζηκνπ πνπ θηλείηαη ζε έλα 

πεξηβάιινλ δηαξθνχο εξγαζηαθήο πεξηπιάλεζεο θαη αβεβαηφηεηαο κε πςειά 

πνζνζηά αλεξγίαο θαη ππναπαζρφιεζεο θαη κε επέιηθηεο εξγαζηαθέο ζρέζεηο. 

 

  ην πιαίζην απηφ πξνσζείηαη απφ ηηο θπξίαξρεο δπλάκεηο ηνπ 

λενθηιειεπζεξηζκνχ, κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ κηα πην ιεπηνκεξήο 

εμεηδίθεπζε ζπγθεθξηκέλσλ ηθαλνηήησλ πνπ πξέπεη λα θαιιηεξγεζνχλ ζην 

ζρνιείν θαη επηρεηξείηαη ε επηβνιή αληίζηνηρσλ πξαθηηθψλ αμηνιφγεζεο. 
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Απνηέιεζκα απηήο ηεο επαληεξάξρεζεο είλαη ε ζπλερήο ππνβάζκηζε ησλ 

γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ θαιιηεξγνχλ ηελ θξηηηθή 

ζθέςε θαη ηελ δεκηνπξγηθφηεηα θαη πξνάγνπλ ηηο αλζξσπηζηηθέο αμίεο θαη ε 

αλαβάζκηζε απφ ηελ άιιε πιεπξά εξγαιεηαθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ 

εμππεξεηνχλ ηηο βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ.  

 

  Σνκείο ζεκαληηθνί γηα ηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ησλ λέσλ φπσο είλαη νη θνηλσληθέο, αλζξσπηζηηθέο 

επηζηήκεο, ε αηζζεηηθή θαιιηέξγεηα, ε πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, ε αγσγή 

πγείαο, ε πξνεηνηκαζία ζπλνιηθά ηνπ ζχγρξνλνπ ελεξγνχ πνιίηε, δελ έρνπλ 

ηελ ζέζε πνπ ηνπο αξκφδεη ζην ζχγρξνλν ζρνιείν. Απηή ε ηάζε έρεη ζνβαξέο 

επηπηψζεηο ζην έξγν καο σο εθπαηδεπηηθψλ, γηαηί αθπδαηψλεη ηελ κφξθσζε 

απφ ην αλζξσπηζηηθφ ηεο πεξηερφκελν θαη ηελ ππνβηβάδεη ζε κέζν γηα ηελ 

αηνκηθή επηηπρία. 

 

  Καιιηεξγεί έλα αξλεηηθφ θιίκα ζην ζρνιείν θαη ζηελ θνηλσλία 

πνπ αληηκάρεηαη αμίεο ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ε θνηλσληθή ζπλνρή θαη ε 

ζπλχπαξμε. Ζ ζπκθσλία GATTS επηρεηξεί λα νξίζεη έλα λέν πιαίζην παξνρήο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ, ηηο νπνίεο νπζηαζηηθά κεηαηξέπεη ζε 

εκπφξεπκα ελψ ηαπηφρξνλα επεξεάδεη  θαζνξηζηηθά θαη ζηελ νπζία 

ακθηζβεηεί ηελ ζρέζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ην θξάηνο πνπ είλαη ν εξγνδφηεο 

ηνπο. Οη εμειίμεηο ζηνλ παγθφζκην ρψξν γχξσ απφ ηελ εθπαίδεπζε, 

επηβεβαηψλνπλ φηη ε παξαδνζηαθή ηάζε λα αλαιχνληαη ηα εθπαηδεπηηθά 

θαηλφκελα απνθιεηζηηθά ζην εζληθφ πιαίζην, νδεγεί ζε αλεπαξθείο 

επεμεξγαζίεο, πνπ αδπλαηνχλ λα ζπιιάβνπλ ηε ζεκαζία πνπ έρνπλ νη 

κεηαβνιέο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παγθνζκηνπνίεζε θαη θπξίσο ηνλ 

κεηαβαιιφκελν ξφιν θαη πεδίν δξάζεο ηφζν ηεο εθπαίδεπζεο, φζν θαη ηεο 

εξγαζίαο καο σο εθπαηδεπηηθψλ. 

 

  ε κηα πνξεία ζχκπιεπζεο κ‟ απηέο ηηο αξλεηηθέο, δηεζλείο 

ηάζεηο, επηρεηξείηαη ηφζν απφ ηελ Κπβέξλεζε φζν θαη απφ ηελ αμησκαηηθή 

αληηπνιίηεπζε λα εδξαησζεί θαη ζηελ Διιάδα ε αληίιεςε φηη ην θχξην δήηεκα 

ζήκεξα είλαη λα πξνζαξκνζηεί ε εθπαίδεπζε ζηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο θαη 

ηηο κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ ιαίιαπα ησλ 

ηδησηηθνπνηήζεσλ απεηιεί δηθαηψκαηα θαη θαηαθηήζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ 
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δηαζθαιίζηεθαλ κε πνιχρξνλνπο αγψλεο θαη ζπρλά κε ζπζίεο θαη αλάκεζα ζ‟ 

απηέο θαη ηελ δεκφζηα παηδεία. 

 

  Πξνηείλνληαη σο ιχζεηο ζηα αδηέμνδα ηεο εθπαίδεπζεο, 

πξαθηηθέο πνπ δνθηκάζηεθαλ ζε άιιεο ρψξεο θαη απέηπραλ, φπσο ην 

εθπαηδεπηηθφ θνππφλη. Ζ ηδησηηθνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ, ηεο 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαζψο θαη ν απνηθηζκφο ηεο εθπαίδεπζεο κε 

επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο, πνπ εκθαλίζηεθαλ θαη 

αλαπηχρζεθαλ ζηνπο ρψξνπο ηεο βηνκεραλίαο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 

  Γη‟ απηφλ αθξηβψο ηνλ ιφγν είλαη άκεζε αλάγθε λα νξγαλσζνχλ 

νη δπλάκεηο ηεο εξγαζίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ζε ηνπηθή θαη ζε δηεζλή 

θιίκαθα, ακθηζβεηψληαο θαη αθπξψλνληαο ζρεδηαζκνχο πνπ ζηξέθνληαη 

ελάληηα ζηνπο ιανχο ηνπ θφζκνπ. 

 

  Γηα ηνλ ίδην ιφγν επηκέλνπκε λα ηνλίδνπκε ηελ ζεκαζία πνπ 

έρνπλ νη θνηλνί αγψλεο γηα ην κέιινλ ηεο αλζξσπφηεηα ζηνλ πιαλήηε καο, 

φισλ ησλ δπλάκεσλ πνπ αληηπαξαηάζζνπλ ζήκεξα έλα άιιν φξακα απέλαληη 

ζηνλ λενθηιειεπζεξηζκφ θαη ηηο ηδησηηθνπνηήζεηο. Καη γηα λα ζπκεζνχκε ηνλ 

ιφγν ηνπ κεγάινπ δάζθαινπ, ηνπ Γεκήηξε Γιελνχ «Ζ ζνβαξφηεξε ειπίδα 

βξίζθεηαη ζηελ ζπλείδεζε ησλ κεγάισλ ιατθψλ νκάδσλ, αλ μππλήζνπλ, αλ 

θαηαλνήζνπλ θαη αλ απνθαζίζνπλε λα ελεξγήζνπλε ζθφπηκα». ‟ απηφ ηνλ 

θνηλφ αγψλα, ν ξφινο ν δηθφο καο, ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη πξνλνκηαθφο. Χο 

εξγαδφκελνη ζηνλ ρψξν ηνπ πλεχκαηνο, έρνπκε ηελ δπλαηφηεηα λα 

ζπγθξνηήζνπκε κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο πνξείαο ηεο αλζξσπφηεηαο 

πνπ δελ καο επηηξέπεη λα αλερφκαζηε κηα παηδεία ππνηαγκέλε ζηελ 

θεξδνθφξν ζθνπηκφηεηα κηαο κεηνςεθηθήο νιηγαξρίαο. 

 

  Χο ζπλεξγάηεο θαη εκςπρσηέο ησλ απξηαλψλ πνιηηψλ, δελ 

έρνπκε ην δηθαίσκα λα εγθισβηδφκαζηε ζε βξαρππξφζεζκνπο ζρεδηαζκνχο 

πνπ ππνζεθεχνπλ ην κέιινλ ηεο αλζξσπφηεηα γηα ράξε ηνπ εθήκεξνπ 

θέξδνπο. Χο ππεχζπλνη δεκνθξαηηθνί πνιίηεο δελ ζπκβηβαδφκαζηε κε ηηο 

πξαθηηθέο ηδησηηθνπνίεζεο ζηνλ ρψξν ηεο παηδείαο, πνπ κεηαηξέπνπλ ην 

θνηλσληθφ θαη δεκφζην αγαζφ ηεο παηδείαο ζε εκπφξεπκα γηα ηνπο έρνληεο θαη 

θαηέρνληεο.  
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  Χο εξγαδφκελνη θαη πνιίηεο, δελ αλερφκαζηε λα πξνσζνχληαη 

πνιηηηθέο πνπ επηδηψθνπλ λα ππνβαζκίζνπλ ην θχξνο καο σο επηζηεκφλσλ 

θαη παηδαγσγψλ, πνπ ζέινπλ λα καο θαηαδηθάζνπλ ζηελ νηθνλνκηθή αλέρεηα 

θαη εξγαζηαθή αλαζθάιεηα, πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ κεηαηξνπή καο ζε 

πεηζήληνπο θαη πεηζαξρεκέλνπο εληνινδφρνπο, ηεο φπνηαο εμνπζίαο. 

 

  Θα ήηαλ ζθφπηκν εδψ, αμηνπνηψληαο ηελ παξνπζία ησλ 

εθπξνζψπσλ ηνπ πνιηηηθνχ θφζκνπ ηεο ρψξαο, λα απεπζπλζνχκε θάπνηα 

βαζηθά εξσηήκαηα πξνζδνθψληαο άκεζεο θαη ζαθείο απαληήζεηο. Ηδηαίηεξα 

απεπζπλφκαζηε ηφζν ζηελ ζεκεξηλή Κπβέξλεζε, σο επηιήζκνλα ησλ 

πξνεθινγηθψλ ηεο ππνζρέζεσλ, φζν θαη ζηηο πξνεγνχκελεο γηα ηελ 

ζπζηεκαηηθή αδηαθνξία ηνπο ζηελ επίιπζε ησλ θαπηψλ πξνβιεκάησλ ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Πφηε επηηέινπο ζα αληηκεησπηζζνχλ ηα 

κεγάια πξνβιήκαηα ηεο εθπαίδεπζεο; πσο είλαη ηα απαξάδεθηα πνζνζηά 

δηαξξνήο απφ ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε; Οη απμεκέλνη δείθηεο 

αλαιθαβεηηζκνχ. Οη πνιιαπιέο κνξθέο ζρνιηθήο απνηπρίαο, πνπ πιήηηνπλ 

επηιεθηηθά ηα πην ππνβαζκηζκέλα ζηξψκαηα ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο; 

 

  Πφηε επηηέινπο ζα γίλνπλ πξάμε θαη ζηελ ρψξα καο δηεζλείο θαη 

επξσπατθέο ζπλζήθεο, πνπ θαηνρπξψλνπλ ην δηθαίσκα ζηελ κφξθσζε γηα 

φινπο ηνπ λένπο, αλεμάξηεηα απφ εζληθφηεηα, θχιν, ζξήζθεπκα, θνηλσληθή, 

νηθνλνκηθή ζέζε; Πφηε ζα θαζηεξσζεί ε 12ρξνλε ππνρξεσηηθή δεκφζηα 

δσξεάλ εθπαίδεπζε γηα φινπο; Πφηε ζα απνζπλδεζεί ην ιχθεην απφ ην 

ζχζηεκα πξφζβαζεο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ζα απνθηήζεη έλα 

απηνδχλακν κνξθσηηθφ ξφιν; 

 

  Πφηε ζα πξνσζεζεί ε άκεζε θαη νπζηαζηηθή αλαβάζκηζε ηεο 

ηερληθήο, επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο κε ζηφρν θαη πξννπηηθή ηελ ηζφηηκε 

έληαμε ηεο ζηελ ιπθεηαθή βαζκίδα; Πφηε ζα κεησζεί νπζηαζηηθά ην αλψηαην 

φξην καζεηψλ αλά ηκήκα, ζχκθσλα κε ηηο πξνηάζεηο ηνπ θιάδνπ καο; Πφηε ζα 

πάςνπκε λα ςειιίδνπκε κνλφηνλα φηη νη εθπαηδεπηηθνί καο έρνπλ κηζζνχο 

νπζηαζηηθά ρακειφηεξνπο ζε ζρέζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο, ζηηο άιιεο 

ρψξεο ηηο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φπσο έθαλε ν Πξσζππνπξγφο ζηελ Βνπιή 

ζηηο 8 ηνπ Ννέκβξε, ζηελ ζπδήηεζε πξν Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο, ρσξίο λα 

παίξλνπκε κέηξα γηα ηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη επηζηεκνληθή αλαβάζκηζε 

ηνπο; 
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  Πφηε επηηέινπο ζα ζηακαηήζνπλ νη Κπβεξλήζεηο λα ζρεδηάδνπλ 

θαη λα πξνζπαζνχλ λα επηβάιινπλ απηαξρηθά πιαίζηα αμηνιφγεζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηελ νπζία ρεηξαγψγεζεο ηνπο, ελψ απηφ πνπ έρνπκε 

αλάγθε, είλαη ζεζκνί ζηήξημεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ έξγνπ ηνπ; Πφηε ζα 

θαζηεξσζεί επηηέινπο ε αξρηθή εθπαίδεπζε φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

δεπηεξνβάζκηαο, ζηηο παηδαγσγηθέο επηζηήκεο, ηελ ζπζηεκαηηθή, καθξάο 

δηάξθεηαο επηκφξθσζε ηνπο, αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα; Πφηε επηηέινπο 

ζα θαζηεξσζνχλ νη αξρέο ηεο ζπιινγηθφηεηαο, δηαθάλεηαο, αληηθεηκεληθφηεηαο, 

ζηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο, ψζηε λα ζηακαηήζεη 

πιένλ ν θνκκαηηθφο έιεγρνο θαη ε επλνηνθξαηία ηεο εθάζηνηε εμνπζίαο; 

 

  Πφηε ζα εθαξκνζηνχλ πνιηηηθέο θαηά ηεο αλεξγίαο, ηεο 

ππναπαζρφιεζεο θαη ησλ επέιηθησλ ζρέζεσλ εξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ; 

Πφηε ζα πάςνπκε απιψο λα δηαπηζηψλνπκε φπσο έθαλε ν θ. Πξσζππνπξγφο 

πξφζθαηα ζηελ Βνπιή, φηη είκαζηε ζηηο ηειεπηαίεο ζέζεη ησλ παιαηφηεξσλ 

κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο αιιά θαη ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ ζε φηη 

αθνξά ηηο δεκφζηεο δαπάλεο γηα ηελ παηδεία θαη ηελ έξεπλα ελψ φινη νη 

θξαηηθνί πξνυπνινγηζκνί καο φπσο θαη απηφο πνπ εηνηκάδεηαη λα ςεθίζεη ε 

Κπβέξλεζε γηα ην 2005 παξακέλνπλ δέζκηνη ησλ πνιηηηθψλ ηεο ιηηφηεηαο, 

καθξηά απφ ην 5% επί ηνπ ΑΔΠ; 

 

  Κπξίεο θαη θχξηνη ζχλεδξνη, ζθνπφο ηνπ ζπλεδξίνπ καο είλαη λα 

κειεηεζεί ζπζηεκαηηθά ε αθνινπζνχκελε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ζηελ Διιάδα 

ηα ηειεπηαία ρξφληα, θαζψο θαη νη επηδξάζεηο πνπ αζθεί ζ‟ απηή ε Δπξσπατθή 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, ππφ ην πξίζκα ησλ ζχγρξνλσλ ηάζεσλ ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο. 

 

  Γχν βαζηθέο ελφηεηεο νξίδνπλ ηελ ζεκαηνινγία καο. Ζ πξψηε 

έρεη ζέκα ηεο «Δλα δεκφζην ζρνιείν πνπ ρσξάεη φινπο ηνπο καζεηέο θαη 

καζήηξηεο ρσξίο δηάθξηζε», ελψ θαιχπηεη θαη ηηο αληίζηνηρεο βαζηθέο 

δηαζηάζεηο ηεο Δπξσπατθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Ζ δεχηεξε επηθεληξψλεη 

ζηα ζέκαηα ησλ Δθπαηδεπηηθψλ ππφ ηνλ ηίηιν «Οη εξγαζηαθέο ζρέζεηο ζην 

δεκφζην ζρνιείν θαη ν εθπαηδεπηηθφο».  
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  Ζ ελίζρπζε ησλ αληζνηήησλ ζηελ εθπαίδεπζε, ε έληαζε ησλ 

θαηλνκέλσλ ηδησηηθνπνίεζεο θαη ε πξντνχζα απαμίσζε ηνπ δεκφζηνπ 

ζρνιείνπ, ηα πςειά πνζνζηά καζεηηθήο δηαξξνήο, αλαιθαβεηηζκνχ θαη 

ζρνιηθήο απνηπρίαο, είλαη δεηήκαηα πνπ ζα βξεζνχλ ζην επίθεληξν ηνπ 

πξνβιεκαηηζκνχ ηνπ πλεδξίνπ ζην πιαίζην ηεο πξψηεο ελφηεηαο. 

Παξάιιεια ζα εμεηαζηνχλ, ε δνκή ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ε 

ζέζε ηεο ηερληθήο, επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ζην πιαίζην ηεο, ε απηνλνκία 

ηνπ ιπθείνπ θαη ην ζχζηεκα πξφζβαζεο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

 

  ηελ δεχηεξε ελφηεηα πεξηιακβάλνληαη κηα ζεηξά δεηεκάησλ 

πνπ απαζρνινχλ ηνλ θφζκν ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αιιά νη επηπηψζεηο ηνπο 

επεξεάδνπλ ζπλνιηθά ην εθπαηδεπηηθφ έξγν. Αλάκεζα ζ‟ απηά ε αξρηθή 

εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε, ην ζχζηεκα πξφζιεςεο ζηελ δεκφζηα 

εθπαίδεπζε θαη νη πνηθίιεο παξάκεηξνη ηνπ, ηα δεηήκαηα ηε αμηνιφγεζεο, ν 

παηδαγσγηθφο ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη δηαδηθαζίεο επηινγήο ησλ ζηειερψλ ηεο.  

 

  ηελ βαζηθή ηνπ θαηεχζπλζε ην 7ν Δθπαηδεπηηθφ πλέδξην, 

μαλαβξίζθεη ηελ πξνβιεκαηηθή θαη ηνπο άμνλεο ηνπ πξψηνπ Δθπαηδεπηηθνχ 

πλεδξίνπ ηνπ θιάδνπ, πνπ έγηλε ην 1981 ζηελ Αζήλα. ην ζπλέδξην εθείλν 

αληηκεησπίζηεθε ε αλάγθε κηαο ζπλνιηθήο αλαζθφπεζεο ηεο θαηάζηαζεο πνπ 

επηθξαηνχζε ζηελ εθπαίδεπζε ηφηε ζε ζπλζήθεο έληνλα πξνβιεκαηηθέο. 

ηφρνο ήηαλ ε δηακφξθσζε βαζηθψλ αμφλσλ κηαο άιιεο πνιηηηθήο γηα ηελ 

εθπαίδεπζε πνπ ζα απνηεινχζε ζεκείν αλαθνξάο ηνπ θιάδνπ ζηνπο 

δηεθδηθεηηθνχο ηνπ αγψλεο. 

 

  Σα πέληε ζπλέδξηα πνπ αθνινχζεζαλ, αζρνιήζεθαλ πην 

αλαιπηηθά κε επηκέξνπο εθπαηδεπηηθά ζέκαηα. Σελ αμηνιφγεζε ηνπ καζεηή, ηηο 

ζρέζεηο θαζεγεηψλ, καζεηψλ, γνλέσλ, ηελ εληνπνίεζε ηεο 

ηερληθνεπαγγεικαηηθήο κε ηελ γεληθή εθπαίδεπζε, ηα δεηήκαηα βαζηθήο 

θαηάξηηζεο, επηκφξθσζεο θαη κεηεθπαίδεπζεο ησλ θαζεγεηψλ θαη ην 

πεξηερφκελν ηεο εθπαίδεπζεο ζηηο λέεο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, 

ην 1993 ζηελ Καιακπάθα θαη ηα Σξίθαια. 

 

  Σν φηη επηζηξέθνπκε ζήκεξα, κεηά απφ 23 ρξφληα ζηελ πην 

γεληθή πξνβιεκαηηθή ηνπ πξψηνπ πλεδξίνπ ηνπ 1981, δελ είλαη ηπραίν. 
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Οθείιεηαη θπξίσο ζην γεγνλφο φηη θαη ζήκεξα, φπσο θαη ηφηε, νη ξαγδαίεο 

εμειίμεηο πνπ κεζνιάβεζαλ θαη νη θίλδπλνη πνπ δηαγξάθνληαη ζηνλ παγθφζκην 

ρψξν γηα ην κέιινλ ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο απαηηνχλ επηηαθηηθά ηελ 

αλαδήηεζε κηαο άιιεο πνξείαο. Μηαο πνξείαο πνπ ζα ζπλελψλεη ηηο δπλάκεηο 

ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θνηλσλίαο, πνπ αλεζπρνχλ γη‟ απηέο ηηο εμειίμεηο, ζε 

κηα αγσληζηηθή θαηεχζπλζε γηα ηελ ππέξβαζε ηεο θξίζεο. 

 

  Σν ζηνηρείν πνπ πξνζδηνξίδεη αθεηεξηαθά ην παξφλ ζπλέδξην, 

ζηνηρείν πνπ άιισζηε δηαθξίλεηαη θαη ζηελ δηαηχπσζε ηνπ ζέκαηνο ηνπ, είλαη 

αθξηβψο ε εληζρπκέλε παξνπζία ηνπ δηεζλνχο παξάγνληα ζηελ πνξεία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξαγκάησλ. Γηα ηε κειέηε ησλ ζεκάησλ ηνπ ζπλεδξίνπ, 

ζπζηήζεθαλ θαη ιεηηνχξγεζαλ έμη νκάδεο εξγαζίαο κε επζχλε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηνπ θέληξνπ Μειεηψλ θαη Σεθκεξίσζεο ηεο ΟΛΜΔ. Δλψ αλάινγεο 

δξαζηεξηφηεηεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη ζε άιιεο ΔΛΜΔ ηεο ρψξαο. 

 

  Πξνεγήζεθε ε πξαγκαηνπνίεζε ηξηψλ εκεξίδσλ απφ ηελ ΟΛΜΔ 

θαη ην ΚΔΜΔΣΔ, πνπ δηαπξαγκαηεχηεθαλ ζεκαληηθά εθπαηδεπηηθά ζέκαηα, 

πνπ πεξηιακβάλνληαη επίζεο ζηελ ζεκαηηθή ηνπ ζπλεδξίνπ καο. Ήηαλ νη 

εκεξίδεο πνπ έγηλαλ ζηελ Πάηξα κε ζέκα «Απαζρφιεζε θαη εξγαζηαθέο 

ζρέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Δπηπηψζεηο ζην εθπαηδεπηηθφ έξγν». ηελ Αζήλα 

κε ζέκα «Γηαζεκαηηθφηεηα θαη επέιηθηε δψλε» θαη ζην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο κε 

ζέκα «Ο ξφινο ηεο ηερληθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ζην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα. Παξειζφλ, παξφλ θαη κέιινλ». 

 

  ‟ απηέο ηηο εκεξίδεο πήξαλ ελεξγά κέξνο εθαηνληάδεο 

εθπαηδεπηηθψλ, πνπ αλέπηπμαλ πινχζην πξνβιεκαηηζκφ ν νπνίνο 

αμηνπνηήζεθε απφ ηηο νκάδεο εξγαζίαο ηνπ 7νπ ζπλεδξίνπ καο. Δπίζεο ην 

ηειεπηαίν δηάζηεκα πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε πξσηνβνπιία δηαθφξσλ ΔΛΜΔ 

γηα ηελ ζηήξημε ηεο ΟΛΜΔ θαη ηνπ ΚΔΜΔΣΔ πξνζπλεδξηαθέο εθδειψζεηο – 

εκεξίδεο, πάλσ ζε ζέκαηα ηνπ ζπλεδξίνπ φπσο ζηελ ΔΛΜΔ Ζιείαο, Λέζβνπ, 

εξξψλ, Ρεζχκλνπ, ηελ Γ‟ ΔΛΜΔ Αζήλαο θαη αιινχ. 

 

  ε φιεο απηέο ηηο δηαδηθαζίεο ήηαλ ζεκαληηθή ε ζπκβνιή ηεο 

νξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ ζπλεδξίνπ, ησλ κειψλ ηνπ ΚΔΜΔΣΔ πνπ 

ζπληφληζαλ ηηο νκάδεο εξγαζίαο ηνπ ζπλεδξίνπ θαη ησλ ζπλαδέιθσλ πνπ 

αληαπνθξίζεθαλ πξφζπκα ζηελ πξφζθιεζε καο θαη ζπλεηζέθεξαλ νπζηαζηηθά 
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ζηελ επεμεξγαζία ησλ δεηεκάησλ ηνπ ζπλεδξίνπ, είηε σο κέιε ησλ θεληξηθψλ 

νκάδσλ εξγαζίαο, είηε ζην πιαίζην επεμεξγαζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

ζε νξηζκέλεο ΔΛΜΔ ηεο ρψξαο. 

 

  Δπραξηζηνχκε επίζεο, ηνπο άμηνπο παλεπηζηεκηαθνχο 

δαζθάινπο θαη εηδηθνχο επηζηήκνλεο, πνπ απνδέρηεθαλ ηελ πξφζθιεζε καο 

θαη ζπκκεηέρνπλ ζηηο εξγαζίεο ηνπ ζπλεδξίνπ σο εηζεγεηέο αιιά θαη σο κέιε 

ηνπ. Θα ήηαλ  παξάιεηςε αλ δελ επηζεκάλνπκε ην γεγνλφο φηη κεηά απφ 17 

ρξφληα θηινμελείηαη θαη πάιη ην ζπλέδξην ηεο ΟΛΜΔ, ζηελ Θεζζαινλίθε, πφιε 

πξσηεχνπζαο ζεκαζίαο θαη πξσηεχνπζαο ζπκβνιήο ζηελ ηζηνξία ηνπ ηφπνπ 

θαη εηδηθφηεξα ηεο παηδείαο καο κε πινχζηα παξάδνζε ζηνπο αγψλεο γηα ηελ 

παηδεία θαη ηελ δεκνθξαηία. Γελ είλαη ηπραίν εμάιινπ φηη νη Πξφεδξνη ηεο 

ΟΛΜΔ κεηά ηελ δηθηαηνξία ήηαλ ζπλάδειθνη απφ ηελ Θεζζαινλίθε, πφιε πνπ 

νηθεηνπνηήζεθε ζηελ καθξαίσλε ηζηνξία ηεο ηελ πνιππνιηηηζκηθφηεηα, ηελ 

αλεθηηθφηεηα θαη ηελ θνηλσληθή αιιειεγγχε, πφιε πνπ θαιείηαη θαη ζήκεξα λα 

αμηνπνηήζεη ηελ ζπιινγηθή ηεο εκπεηξία ζηηο λέεο ζπλζήθεο.  

 

  Ζ ζπκβνιή ησλ ΔΛΜΔ Θεζζαινλίθεο δηνξγάλσζε απηνχ ηνπ 

ζπλεδξίνπ ήηαλ νπζηαζηηθή. Διπίδα φισλ καο είλαη φηη ν πινχζηνο 

πξνβιεκαηηζκφο πνπ ζα αλαπηπρζεί ζε ζπλέρεηα ησλ πξνζπλεδξηαθψλ 

εθδειψζεσλ, ζηελ δηάξθεηα ηνπ ηξηεκέξνπ, ζα αμηνπνηεζεί γφληκα θαη 

δεκηνπξγηθά, ηφζν απφ ηελ ΟΛΜΔ θαη ηηο ΔΛΜΔ κέζα απφ κεηαζπλεδξηαθέο 

εθδειψζεηο θαη εκεξίδεο, πνπ κπνξνχκε θαη πξέπεη λα νξγαλψζνπκε γηα λα 

δψζνπκε ζπλέρεηα, επξχηεηα ζηελ πξνζπάζεηα καο, φζν θαη θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηνπ επηθείκελνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ, ηαθηηθνχ ζπλεδξίνπ ηνλ εξρφκελν 

Ηνχλην. 

 

  ηφρνο καο δελ είλαη άιινο απφ ηελ ζπλέρηζε ησλ αγψλσλ καο 

γηα έλα δεκφζην ζρνιείν, αλαβαζκηζκέλν, αλνηθηφ ζε φιεο θαη φινπο, ρσξίο 

δηαθξίζεηο θαη απνθιεηζκνχο. Καη απφ ην βήκα ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ καο 

πλεδξίνπ, δηαηξαλψλνπκε ηελ αζπκβίβαζηε αληίζεζε καο πξνο ηελ 

λενθηιειεχζεξε θαπηηαιηζηηθή παγθνζκηνπνίεζε θαη ηελ απνθαζηζηηθφηεηα 

καο λα ζπλερίζνπκε ηνπο αγψλεο καο γηα κηα παηδεία πνπ ζα δηακνξθψλεη ηηο 

ζπλζήθεο γηα ηελ πνιχπιεπξε θαηαλφεζε ηνπ θνηλσληθνχ γίγλεζζαη. Μηα 

παηδεία ακθηζβήηεζεο θαη αληηπαξάζεζεο πξνο ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο 
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αγνξάο. Μηα παηδεία πνπ θαηαθάζθεη ζηελ εηξήλε, ζηελ πξφνδν, ζηελ 

αιιειεγγχε θαη θνηλσληθή δηθαηνζχλε. 

 

  Φίινη θαη θίιεο, ζπλάδειθνη θαη ζπλαδέιθηζζεο, ην 7ν 

εθπαηδεπηηθφ ζπλέδξην ηεο ΟΛΜΔ, θηινδνμνχκε λα απνηειέζεη νπζηαζηηθή 

ζπκβνιή ηνπ νξγαλσκέλνπ θιάδνπ ζηνλ επίθαηξν, ζπιινγηθφ πξνβιεκαηηζκφ 

καο, θαη ζηνπο λένπο αγψλεο καο γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο δεκφζηαο 

εθπαίδεπζεο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ, γηα έλα ζρνιείν πνπ ζα ρσξάεη φινπο 

ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο, φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη νιφθιεξε ηελ 

γλψζε. 

 

  Γη‟ απηφ ην ζηφρν, ζα δψζνπκε φιεο καο ηηο δπλάκεηο. 

Δπραξηζηψ. 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Γ.ΓΔΧΡΓΑ):  Μεηά ην άλνηγκα ησλ εξγαζηψλ ηνπ πλεδξίνπ, 

ζπλερίδνπκε κε ραηξεηηζκνχο απφ ηνπο επίζεκνπο πξνζθεθιεκέλνπο. Ο 

Τπνπξγφο Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, θ. Καιφο βξίζθεηαη ζην 

εμσηεξηθφ. Σν κήλπκα ηνπ κεηαθέξεη ζην ζπλέδξην καο ν Γηεπζπληήο ηνπ 

Γξαθείνπ ηνπ ν θ. Αιεμαλδξήο Αλδξέαο. 

 

Α. ΑΛΔΞΑΝΓΡΖ: Κχξηε Πξφεδξε, θπξίεο θαη θχξηνη εθπξφζσπνη ησλ 

θνκκάησλ θαη ησλ θνξέσλ, θπξίεο θαη θχξηνη ζχλεδξνη. Ο Τθππνπξγφο 

Παηδείαο θχξηνο Γεψξγηνο Καιφο εθθξάδεη ηελ ιχπε ηνπο πνπ ιφγσ έθηαθηεο 

Κπβεξλεηηθήο ππνρξέσζεο, δελ κπνξεί λα είλαη ζήκεξα θνληά ζαο θαη λα 

παξεπξεζεί ζηελ έλαξμε ηνπ ηφζνπ ζεκαληηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπλεδξίνπ πνπ 

δηνξγαλψλεη ε ΟΛΜΔ ζηε Θεζζαινλίθε. 

 

  Δθ κέξνπο ηνπ, επηηξέςηε κνπ λα ζαο κεηαθέξσ έλα ζχληνκν 

γξαπηφ ραηξεηηζκφ ηνπ: 

 

  Κπξίεο θαη θύξηνη, 

  Η δεκηνπξγία κίαο παγθόζκηαο νηθνλνκηθήο δώλεο θαη θαη’ 

επέθηαζε ε κεηαηξνπή ηεο νηθνπκέλεο ζε κηα εληαία νηθνλνκηθή, πνιηηηθή 

θαη πνιηηηζηηθή επηθξάηεηα δελ είλαη δπλαηόλ λα κελ επεξεάζεη ηελ 

εθπαίδεπζε ζην ζύλνιν ηεο. Οη ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο πξννπηηθέο 

παγθνζκηνπνίεζεο, απνηεινύλ πξάγκαηη δήηεκα κείδνλνο πξνβιεκαηηζκνύ 
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γηα όινπο ηνπο πνιίηεο. Ιδηαίηεξα γηα ηνλ ζύγρξνλν εθπαηδεπηηθό ε ζεκαζία 

θαη νη επηδξάζεηο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη 

πξαθηηθή, ζπληζηνύλ ζέκα πνιύ ζνβαξό, θαζώο ζηνηρεηνζεηείηαη κία λέα 

πξαγκαηηθόηεηα ηελ νπνία ην ζρνιείν νθείιεη λα παξαθνινπζήζεη. 

 

  Πξάγκαηη, επνκέλσο, ε πξώηε πνιύ ζεκαληηθή πηπρή ηνπ 

ζέκαηνο είλαη ε δεκηνπξγία ελόο δεκόζηνπ ζρνιείνπ, αλνηθηνύ, πνπ ρσξάεη 

όινπο ηνπο καζεηέο ρσξίο δηαθξίζεηο θαη ρσξίο αληζόηεηεο. Τν 

δεκνθξαηηθό, θηιειεύζεξν ζρνιείν, είλαη απηό πνπ δηδάζθεη ηελ αθνζίσζε 

ζηα αλζξσπηζηηθά ηδεώδε, ηελ ππεπζπλόηεηα, ηελ ζπλεξγαζία θαη ηελ 

αιιειεγγύε θαζώο θαη ηελ αλεθηηθόηεηα ζην δηαθνξεηηθό. 

 

  Έλα ζρνιείν πνπ γαινπρεί ηνπο λένπο κε ηηο αμίεο ηνπ δηθαίνπ, 

ηεο ειεπζεξίαο, ηεο αμηνθξαηίαο θαη ηεο ηζόηεηαο. Έλα ηέηνην ζρνιείν δελ 

κπνξεί παξά λα είλαη αλνηθηό ζε όινπο ηνπο καζεηέο, ζηνπο νπνίνπο λα 

κεηαδίδεη ηελ αγάπε γηα ηνλ δηάινγν, ηελ δηαιιαθηηθόηεηα θαη ηελ 

κεηξηνθξνζύλε.  

 

  Η 12ρξνλε βαζηθή ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε αληαπνθξίλεηαη ζ’ 

απηέο ηηο αλάγθεο, θαζώο ζπγθξαηεί ηνλ καζεηηθό πιεζπζκό ζηνλ θπζηθό 

ηνπ ρώξν καθξηά από επηθίλδπλνπο δξόκνπο, απνγνεηεύζεηο θαη ζύγρπζε. 

Η θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή πξαγκαηηθόηεηα ζηελ ρώξα καο ππνδεηθλύεη 

απηή ηελ νδό. Έλα δεκόζην ζρνιείν, επξσπατθό, κε αλζξώπηλν πξόζσπν 

θαη θνηλσληθό πξνζαλαηνιηζκό, είλαη πξάγκαηη ην όξακα πξνο ην νπνίν 

ηείλνπκε. 

 

  Σην ζεκείν απηό αμίδεη λα ηνληζηεί θαη ν ηδηαίηεξνο ξόινο ηεο 

επαγγεικαηηθήο, ηερληθήο εθπαίδεπζεο. Η παξνρή άδεηαο γλσζηηθήο αιιά 

θαη επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, απνηειεί ηνλ ζηόρν ηεο εθπαηδεπηηθήο καο 

πνιηηηθήο. Η νκαιή αλαβαζκηζκέλε ιεηηνπξγία ησλ επαγγεικαηηθώλ, 

ηερληθώλ ζρνιείσλ, απνηειεί θπβεξλεηηθή εμαγγειία, ώζηε ε ηερληθή 

επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηξόπν νκαιό θαη 

απνηειεζκαηηθό, πξνο ηελ θαηεύζπλζε ελόο εληαίνπ ηύπνπ επαγγεικαηηθνύ 

ιπθείνπ, απνιύησο ηζόηηκνπ πξνο ην εληαίν ιύθεην. 
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  Ο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ κέζα ζε έλα ζρνιείν ηέηνησλ 

πξνδηαγξαθώλ, είλαη ηδηαίηεξα απαηηεηηθόο, αιιά παξάιιεια θαη 

δεκηνπξγηθόο. Ο δάζθαινο πςώλεηαη ζε πξνζσπηθόηεηα πνπ ππνδεηθλύεη 

ζηνλ καζεηή κνλνπάηηα όρη κόλν γλσζηηθά αιιά θαη θνηλσληθά. Γίλεηαη 

θαζνδεγεηήο κέζα ζηελ πνιππινθόηεηα ηνπ ειιεληθνύ θαη δηεζλνύο 

θνηλσληθνύ ζηεξεώκαηνο.  

 

  Πξνθεηκέλνπ βέβαηα λα πινπνηεζεί θάηη ηέηνην, νη εξγαζηαθέο 

ζρέζεηο ζην ζρνιείν πξέπεη λα είλαη αξκνληθέο θαη νκαιέο. Η 

ζπλαδειθηθόηεηα, ε ζπλεξγαζία, ε εξγαηηθόηεηα θαη ε ππεπζπλόηεηα, 

απνηεινύλ ππμίδεο πξνόδνπ θαη απνηειεζκαηηθόηεηαο ζην δύζθνιν έξγν 

ηνπ εθπαηδεπηηθνύ. 

 

  Η ζεκαηνινγία επνκέλσο ηνπ ζπλεδξίνπ είλαη πξάγκαηη επίθαηξε 

θαη αληαλαθιά ζεκαληηθέο πηπρέο θαη πξνβιήκαηα ηνπ ζύγρξνλνπ 

εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο. Τα πξνβιήκαηα βέβαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηελ Ειιάδα, κπνξνύλ λα πεξηνξηζηνύλ κόλν 

κέζα από γόληκν δηάινγν θαη αληαιιαγή πξνβιεκαηηζκώλ.  

 

  Μία ηέηνηα δύκσζε ηδεώλ, είλαη δπλαηόλ λα πξαγκαηνπνηεζεί 

κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ ζπλεδξίνπ πνπ δηνξγαλώλεη ν θιάδνο ησλ 

θαζεγεηώλ ν νπνίνο θαη δεη ηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή κε ηα πξνβιήκαηα 

ηεο θαζεκεξηλά. 

 

  Είκαη βέβαηνο πσο ηα ζπκπεξάζκαηα, θαζώο θαη ν γόληκνο 

πξνβιεκαηηζκόο πνπ ζα αλαπηπρζνύλ ζην ζπλέδξην ζαο, ζα απνηειέζνπλ 

βαζηθό ζηνηρείν ηνπ εζληθνύ δηαιόγνπ πνπ ζα αλαπηπρζεί ζηα πιαίζηα ηνπ 

Εζληθνύ Σπκβνπιίνπ γηα ηελ Παηδεία. Γηα λα νξγαλσζεί θαη λα 

αλαδηνξγαλσζεί πεξηζζόηεξν ην ζρνιείν ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

 

  Εύρνκαη ινηπόλ θαη πάιη ζεξκά ζπγραξεηήξηα θαη θαιή επηηπρία 

ζηηο εξγαζίεο ηνπ ζπλεδξίνπ ζαο. επραξηζηώ πνιύ.  

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Γ.ΓΔΧΡΓΑ):  Να πνχκε φηη θαη ε θπξία Τπνπξγφο Παηδείαο 

βξίζθεηαη θαη απηή ζην εμσηεξηθφ καδί κε ηνλ θ. Καιφ. πλερίδνπκε κε ηνπο 

παξφληεο εθπξνζψπνπο ησλ θνκκάησλ. Καινχκε ηελ εθπξφζσπν ηνπ 
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ΠΑΟΚ, ηελ γλσζηή ζε φινπο καο απφ ην εθπαηδεπηηθφ ξεπνξηάδ θαη ζε 

φινπο ηνπο θαζεγεηέο ηελ πιβάλα Ράπηε. 

 

. ΡΑΠΣΖ: Κπξίεο θαη θχξηνη ραίξεηε. Υαίξνκαη πνπ βξίζθνκαη εδψ καδί ζαο, 

εχρνκαη ζε φινπο ρξφληα πνιιά γηα ηα 80α γελέζιηα ηεο ΟΛΜΔ, θαη ραίξνκαη 

πνπ απηφ ην ζπλέδξην γίλεηαη ζηελ Θεζζαινλίθε. Καη γηαηί ε Θεζζαινλίθε θαη 

νη εθπαηδεπηηθνί ηεο έρνπλ αγσληζηηθφ παξειζφλ, αγσληζηηθφ παξφλ, θαη ζέισ 

λα πηζηεχσ θαη αγσληζηηθφ κέιινλ, αιιά θαη γηαηί είλαη κηα πφιε πνπ αγαπψ 

ηδηαίηεξα. 

 

  Οκνινγψ φηη αηθληδηάζηεθα. Καη αηθληδηάζηεθα γηαηί ζην 

πξφγξακκα ζαο είδα φηη ζα ππήξραλ ραηξεηηζκνί απφ ηνλ Τπνπξγφ 

Μαθεδνλίαο Θξάθεο, απφ ηνλ Ννκάξρε, απφ ηνλ Γήκαξρν, πεξίκελα ινηπφλ 

ηελ ζεηξά κνπ αξγφηεξα. Πεξίκελα ινηπφλ θαη απ‟ απηνχο, αθνχγνληαο ηνπο λα 

κνπ δψζνπλ απηφ πνπ ιέκε «πάζα». Γηαηί ην ιέσ απηφ; Γηαηί δελ έρσ 

ζπλεζίζεη λα κηιψ απφ θείκελν, δελ έρσ ζπλεζίζεη, θαη ειπίδσ λα κελ 

ζπλεζίζσ πνηέ, λα κηιψ – απηφ πνπ ιέκε –μχιηλα. Γελ έρσ ζπλεζίζεη επίζεο, 

νχηε δηα ιφγνπ νχηε δηα γξαπηνχ λα ρατδεχσ απηηά. 

 

  Σν ιέσ απηφ γηαηί ην ζέκα ηνπ ζπλεδξίνπ είλαη έλα ζέκα ζθιεξφ. 

«Παγθνζκηνπνίεζε θαη εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή». Δίλαη έλα ζέκα ην νπνίν 

πηζηεχσ, εθηηκψ θαη ειπίδσ, φηη ζα ην αγγίμεηε ρσξίο θφβν. Θα ην αγγίμεηε 

ζηηο δχν κέξεο ηνπ ζπλεδξίνπ κε αιήζεηα, κε ηφικε, κε εηιηθξίλεηα. Γηαηί ε 

παγθνζκηνπνίεζε έρεη ηα θαιά ηεο έρεη θαη ηα θαθά ηεο. Καη ε εθπαηδεπηηθή 

πνιηηηθή θαη νη θνξείο ηεο, πνπ είζηε εζείο, θαθά ηα ςέκαηα, είλαη απηή πνπ 

κπνξεί λα παίμεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζην πνηνηηθφ πεξηερφκελν ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο. 

 

  Ζ εθπαίδεπζε θαη ε πνηφηεηα ηεο, βξίζθεηαη ζηα ρέξηα ζαο. 

Τπάξρεη ην Τπνπξγείν Παηδείαο, ππάξρεη ε θεληξηθή εμνπζία θαη φκσο 

νηηδήπνηε θαη αλ ζρεδηάζεη, πξνο νπνηαδήπνηε θαηεχζπλζε θαη αλ βξίζθεηαη, 

δελ ζα θπιήζεη, δελ ζα ηζνπιήζεη κέζα ζην ζρνιείν δελ ζα απνθηήζεη δσή θαη 

πλνή αλ εζείο δελ ην δνπιέςεηε θαιά. Πηζηεχσ πσο ήξζε ν θαηξφο, 

πηζηεχνπκε πσο ήξζε ν θαηξφο, απφ ηελ επηιεθηηθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, ηελ 

νπνηαδήπνηε, λα πάκε ζηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή γηα φινπο. ηελ 

εθπαίδεπζε γηα φινπο. Ενχκε ζε κηα θνηλσλία, πνπ ηδηαίηεξα ζηελ Διιάδα 
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γίλεηαη ηδηαίηεξα έληνλα αηζζεηή ε παξνπζία κε Διιήλσλ θαη απηφ είλαη έλα 

δήηεκα πνπ ζα καο απαζρνιήζεη πάξα πνιχ ζην κέιινλ. Σν βιέπεηε, ην 

λνηψζεηε, ην δείηε εζείο θάζε κέξα ζηα ζρνιεία. Έρεη δπζθνιίεο ε θαζεκεξηλή 

ζπκβίσζε. Έρεη δπζθνιίεο ην πσο ζα ρεηξηζηείηε ηελ ηάμε, ην πσο ζα 

ρεηξηζηείηε ην θάζε γλσζηηθφ αληηθείκελν. Καη φκσο εθεί θαιείζηε λα παίμεηε 

φρη κφλν ηνλ ξφιν ζηελά ηνπ δαζθάινπ, ηνπ θαζεγεηή, θαιείζηε λα παίμεηε 

έλα ξφιν θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ. Έλα ξφιν πνπ ζα δψζεη θαηεπζχλζεηο φρη 

κφλν κέζα ζην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ, αιιά θαη ζην πιαίζην ηνπ θνηλσληθνχ 

πεξίγπξνπ πνπ ην πεξηβάιιεη. 

 

  Πηζηεχσ φηη ζ‟ απηέο ηηο δχν κέξεο ηνπ ζπλεδξίνπ, ζα 

αζρνιεζείηε φρη κε ηε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ παληξέκαηνο ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο κε ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή αιιά ζα αζρνιεζείηε θαη κ‟ 

απηφ πνπ ιέκε θαζεκεξηλφηεηα. Πσο ηειηθά απηή ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή 

πνπ ζε θηινζνθηθφ επίπεδν κπνξνχκε λα βξεζνχκε φινη ζε κία αίζνπζα θαη 

λα ηελ ζπδεηήζνπκε, πσο ζα ηελ θάλνπκε πξάμε.  

 

  Καη φηαλ ιέσ ζα ηελ θάλνπκε πξάμε, ην ιέσ κε ηελ εμήο έλλνηα. 

Έρσ δνπιέςεη σο δεκνζηνγξάθνο ζηνλ ρψξν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ξεπνξηάδ θαη 

κε απηή ηελ έλλνηα ζαο λνηψζσ ζπλαδέιθνπο, επηηξέςηε κνπ. Πηζηεχσ φηη 

εζείο είζηε έλα κέξνο θαη απφ ηελ άιιε κεξηά, νη πνιηηηθνί είλαη έλα άιιν 

κέξνο. Γηαηί ζρεδηάδνπλ. Καη ζρεδηάδνπλ φρη γηα ην παξφλ, ζρεδηάδνπλ γηα ην 

κέιινλ. Σν παξφλ πνπ δνχκε ζήκεξα είλαη αθφκα ζρεδηαζκέλν απφ πην πξηλ, 

απφ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. Σψξα, αξρίδνπλ λα κπαίλνπλ νη βάζεηο γηα ην 

κέιινλ. Καη απηφ ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή. 

 

  Γελ ζα πξέπεη λα πάκε ζε κία ζπληεξεηηθνπνίεζε ηνπ ζρνιείνπ. 

Γελ ζα πξέπεη λα πάκε πξνο ηα πίζσ. Ο θφβνο γηα θαηλφκελα πνπ ππάξρνπλ 

κέζα ζηα ζρνιεία ελδερνκέλσο λα καο νδεγήζεη ζαλ αλζξψπνπο, πέξα απφ 

ηηο πνιηηηθέο ζε θάπνηεο ηέηνηεο πξαθηηθέο. Θα είλαη ιάζνο. Πηζηεχνπκε 

πξαγκαηηθά φηη ε πξφνδνο είλαη καθξηά απφ ηελ ζπληήξεζε. Βξίζθεηαη ζε 

κεηαξξπζκίζεηο, βξίζθεηαη – ηνικψ λα πσ – ζε κηθξέο, θαζεκεξηλέο, 

επαλαζηάζεηο. Βξίζθεηαη κέζα ζην πεξηερφκελν ηεο εθπαίδεπζεο. κσο ην 

πεξηερφκελν ηεο εθπαίδεπζεο επεξεάδεηαη κνηξαία θαη απ‟ απηφ πνπ έρνπκε 

ζπλεζίζεη λα ιέκε «δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο». Καη ζηε δηνίθεζε ηεο 

εθπαίδεπζεο απηή ηε ζηηγκή ην ζχζηεκα θαηά ηελ γλψκε καο πνλάεη. Πνλάεη 
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κέζα απφ θηλήζεηο άζηνρεο, βεβηαζκέλεο, πνπ ζε ηίπνηα δελ βνεζνχλ ηελ 

εμέιημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ. 

 

  Θέινπκε λα πηζηεχνπκε φηη φηαλ μεθηλήζεη ν εζληθφο δηάινγνο 

γηα ηελ παηδεία, ζηελ αηδέληα ζα ηεζνχλ δεηήκαηα νπζηαζηηθά. Εεηήκαηα πνπ 

ζα αγγίδνπλ ηνλ καζεηή, ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ηνλ γνληφ θαη φρη δεηήκαηα γεληθνχ, 

θηινζνθηθνχ πεξηερνκέλνπ. Γηαηί έλαο εζληθφο δηάινγνο γηα ηελ παηδεία, είλαη 

κηα πνιχ ζνβαξή ππφζεζε θαη ν ρξφλνο δελ καο πεξηκέλεη πηα. Δκείο σο 

ΠΑΟΚ έρνπκε πεη επζχο εμαξρήο, λαη ην ιέγακε θαη πξνεθινγηθά, ζε έλα 

εζληθφ δηάινγν γηα ηελ παηδεία. Οπζηαζηηθφ. Με πεξηερφκελν θαη ην θπξηφηεξν 

κε πξννπηηθή. 

 

  Γηαηί ην μέξεηε εζείο πνιχ θαιχηεξα απφ καο, φηη νη ζρεδηαζκνί 

ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, δίλνπλ θαξπνχο, δίλνπλ απνηειέζκαηα πνιχ 

καθξηά ζην κέιινλ. Άξα πξέπεη λα έρνπκε ππνκνλή, πξέπεη λα έρνπκε 

ςπρξαηκία θαη πξέπεη λα έρνπκε θαζαξφ κπαιφ θαη λα είκαζηε καθξηά απφ 

αγθπιψζεηο γηα λα κπνξέζνπκε λα θηηάμνπκε, λα βξνχκε, εκείο είκαζηε 

δηαηεζεηκέλνη λα δψζνπκε φιν ηνλ θαιφ καο εαπηφ  λα θαηαιήμνπκε ζε 

ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία ζα κπνξνχλ λα ηχρνπλ άκεζεο εθαξκνγήο.  

 

  Βέβαηα ν εζληθφο δηάινγνο ζα πξέπεη λα γίλεη κε ηφικε θαη 

εηιηθξίλεηα. Καη έλα απφ ηα δεηήκαηα πνπ θαη εθεί ζα ηεζνχλ βεβαίσο είλαη ε 

παγθνζκηνπνίεζε θαη ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή. Μ‟ απηή ηελ έλλνηα ην ζπλέδξην 

ζαο γηα καο έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ πηζηεχσ φηη ζα 

είλαη πνιχ ρξήζηκα ζην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εζληθνχ δηαιφγνπ γηα ηελ 

παηδεία. 

 

  Πηζηεχνπκε φηη φια απηά κπνξνχλ λα γίλνπλ πξάμε κέζα απφ 

απηφ πνπ πνιχ απιά έρνπκε ζπλεζίζεη λα ιέκε φινη καο «αλνηθηφ ζρνιείν». 

Έλα ζρνιεηφ πνπ δελ είλαη πεξηραξαθσκέλν. Έλα ζρνιεηφ πνπ κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη ζαλ δεκηνπξγηθφ θχηηαξν κέζα ζηελ γεηηνληά πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλν. Μέζα ζηελ θνηλφηεηα πνπ ιεηηνπξγεί. 

 

  Θέισ λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ πξφζθιεζε θαη λα επρεζψ 

θάζε επηηπρία ζην ζπλέδξην ζαο.  
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ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Γ.ΓΔΧΡΓΑ): Δπραξηζηνχκε ηελ Βνπιεπηή ηνπ ΠΑΟΚ, ηελ 

θπξία πιβάλα Ράπηε, γηα ηελ εδψ παξνπζία ηεο, θαη ζπλερίδνπκε κε ηνλ 

εθπξφζσπν ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο Διιάδνο θχξην Σζηιηγηξίδε 

Γηψξγν. 

 

Γ. ΣΗΛΗΓΗΡΗΓΖ:  Αγαπεηνί θίινη, κε ραξά δερηήθακε ηελ πξφζθιεζε ζαο θαη 

παξεπξηζθφκαζηε ζην ζπλέδξην ζαο, φπνπ θαη απεπζχλνπκε απηφ ηνλ 

ζχληνκν ραηξεηηζκφ. Δίλαη παξαδεθηφ απφ φινπο, φηη ε εθπαίδεπζε ζήκεξα 

έρεη θηάζεη ζε κηα θξίζηκε θακπή ηεο ηζηνξηθήο ηεο πνξείαο. Ζ θξίζε απηή έρεη 

αγθαιηάζεη φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο. Απφ ηε κηα ε ηδησηηθνπνίεζε ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ηεο θαη ε κεζφδεπζε ηεο πιήξνπο ππνηαγήο ηεο ζηελ ιεγφκελε 

ειεχζεξε αγνξά, απφ ηελ άιιε ε ζηξνθή ηεο ζε αληηδξαζηηθνπνίεζε ηνπ 

πεξηερφκελνπ ησλ πξνζθεξφκελσλ γλψζεσλ. 

 

  Ζ ππνβάζκηζε ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο, ηα πξνβιήκαηα 

ζηέγαζεο, ηα ζρνιεία πνιιψλ ηαρπηήησλ, ε ππνρξεκαηνδφηεζε θαη ε 

κεηάζεζε ηνπ θφζηνπο ηεο εθπαίδεπζεο φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηηο πιάηεο ησλ 

νηθνγελεηψλ, ε αδπλακία θάιπςεο ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ πνπ νδεγεί αθφκε 

θαη ζε αλαζηνιή ιεηηνπξγηψλ πνιιά ΣΔΗ αθφκα θαη ΑΔΗ ηεο ρψξαο καο, ε 

πξνβνιή ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ φπνησλ πξνβιεκάησλ ησλ ζρνιείσλ κέζσ 

ηεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ζπφλζνξεο, είλαη απηέο πιεπξέο απηήο ηεο θξίζεο. 

 

  Βέβαηα ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πάληα ήηαλ ζπλδεδεκέλν κε 

ηελ αγνξά εξγαζίαο. Απηφ δελ είλαη θάηη θαηλνχξγην. ηη νηθνλνκία έρεηο, έρεηο 

θαη ηελ αλάινγε παηδεία. Απηφ φκσο πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζήκεξα 

επηδηψθεηαη είλαη ε πξνζαξκνγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηηο 

αλαηξνπέο πνπ γίλνληαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Ζ νπζία ησλ αλαδηαξζξψζεσλ 

ζηελ  εθπαίδεπζε, είλαη ε πξνζπάζεηα λα πξνζαξκνζηεί ε εθπαίδεπζε ζηηο 

αληηδξαζηηθέο αιιαγέο πνπ πξνσζνχληαη ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο κε ζηφρν 

ηελ δεκηνπξγία κηαο ζηξαηηάο επέιηθηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, πξνζαξκφζηκνπ 

ζηηο αιιαγέο ζηηο εξγαζηαθέο ηνπ ζρέζεηο. 

 

  Οη πξνηάζεηο θαη νη πνιηηηθέο ιεηηνπξγίαο ηεο εθπαίδεπζεο κε 

θξηηήξηα νηθνλνκηθήο αληαγσληζηηθφηεηαο, απαληνχλ απφ αληίζεηε ζθνπηά ζηα 

δεηήκαηα ηεο εθπαίδεπζεο, ζηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο. Παξάιιεια πέξα απφ 

ηηο αιιαγέο πνπ επηδηψθνληαη γηα ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο, ε εθπαίδεπζε, 
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ηδηαίηεξα ε ηξηηνβάζκηα αλνίγεη έλα λέν πεδίν επελδχζεσλ ηνπ δηεζλνχο 

θεθαιαίνπ κε αλακελφκελε πςειή θεξδνθνξία. Σν ηεξάζηην ελδηαθέξνλ ηνπ 

θεθαιαίνπ γηα επελδχζεηο ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο έρεη εθδεισζεί 

επίζεκα ηφζν κε ηηο απνθάζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο φζν θαη κε ηηο 

απνθάζεηο ηνπ παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ. αλ απνηέιεζκα, ην 

δήηεκα ηεο παηδείαο είλαη εδψ θαη κεξηθά ρξφληα ζην επίθεληξν πνιηηηθνχ θαη 

θνηλσληθνχ πξνβιεκαηηζκνχ θαη αληηπαξάζεζεο. 

 

  Ζ ζέζε ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο Διιάδαο, γηα δεκφζην θαη 

δσξεάλ εληαίν δσδεθάρξνλν, βαζηθφ, ππνρξεσηηθφ ζρνιείν, θαη νη ζέζεηο γηα 

δεκφζηα δσξεάλ αλψηαηε εθπαίδεπζε, απαληνχλ ζηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηεο ρψξαο καο. Αλάγθεο γηα κηα θνηλσλία πνπ ζα ελδηαθέξεηαη 

γηα ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπο. 

 

  Οη πξνηάζεηο θαη νη πνιηηηθέο ιεηηνπξγίαο εθπαίδεπζεο κε 

θξηηήξηα νηθνλνκηθήο αληαγσληζηηθφηεηαο, απαληνχλ απφ αληίζεηε ζθνπηά ζην 

δήηεκα ηεο εθπαίδεπζεο. Οη αγψλεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ησλ θνηηεηψλ, ησλ 

καζεηψλ, ησλ εξγαδφκελσλ ηεο ρψξαο καο, γηα ην γισζζηθφ παιαηφηεξν, γηα 

ηελ πξνίθα ζηελ παηδεία, γηα ην 15%, νη αγψλεο γηα ςσκί, παηδεία, ειεπζεξία, 

ζπκίδνπλ φηη ε εθπαίδεπζε βξηζθφηαλ θαη ζπλερίδεη λα βξίζθεηαη ζηελ πξψηε 

γξακκή ηνπ αγψλα ηνπ ιανχ καο γηα θνηλσληθή πξφνδν.  

 

  Γείρλνπλ ηνλ δξφκν ηνπ αληηπαιέκαηνο ησλ αλαδηαξζξψζεσλ 

ζηελ εθπαίδεπζε γηα κηα ζχγρξνλε παηδεία πνπ λα απαληά ζηηο αλάγθεο ηνπ. 

 

  Αγαπεηνί θίινη, κε απηέο ηηο ιίγεο ζθέςεηο, επρφκαζηε επηηπρία 

ζην ζπλέδξην ζαο θαη πηζηεχνπκε νη εξγαζίεο, ηα ζπκπεξάζκαηα, ζα 

κειεηεζνχλ απφ καο ζνβαξά γηα ηελ επεμεξγαζία ηεο πνιηηηθήο ηνπ θφκκαηνο 

καο ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. Δπραξηζηψ.  

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Κ.ΜΑΝΗΑΣΖ): Απφ ην ΤΝΑΠΗΜΟ είρε δεισζεί ε 

παξνπζία ηνπ θ. ακπαηαθάθε, απφ ηελ Κεληξηθή Πνιηηηθή Δπηηξνπή, ν 

νπνίνο έρεη θαζπζηεξήζεη θαη ζα ηνπ δψζνπκε ηνλ ιφγν κφιηο έξζεη. Ο ιφγνο 

ηψξα δίλεηαη ζηνλ Πξφεδξν ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ ηνλ θ. Μηράιε 

Παπαδφπνπιν. 
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Μ. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηνη εθπξφζσπνη ησλ θνκκάησλ, ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θνξέσλ, ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ θνξέσλ, θχξηε Πξφεδξε ηεο 

Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο, αθνχγνληαο ηνπο ραηξεηηζκνχο, βέβαηα έρσ 

εηνηκάζεη έλα ζχληνκν γξαπηφ ραηξεηηζκφ, αιιά έηζη αθνχγνληαο ηνπο 

πξνεγνχκελνπο πνπ ραηξέηεζαλ ίζσο ζα ήηαλ πξνηηκφηεξν αληί λα γίλνληαη νη 

κεκνλσκέλνη απηνί ραηξεηηζκνί λα γίλεηαη έλα ζχληνκν ζηξνγγπιφ ηξαπέδη, 

γηαηί κηιψληαο ν θαζέλαο απφ ηελ δηθή ηνπ ζθνπηά, δεκηνπξγεί κεκνλσκέλεο 

εληππψζεηο ελψ φια φζα ιέκε ζα κπνξνχζαλ λα ήηαλ  ε ζχλζεζε κηαο 

ζπλνιηθήο εηθφλαο, ζπλζέηνληαο ηα επηκέξνπο θνκκάηηα γηα λα ζπκεζνχκε 

καδί φηη δελ μεθηλάκε ζήκεξα ηνλ δηάινγν γηα ηελ παηδεία. Ο δηάινγνο γηα ηελ 

παηδεία μεθίλεζε πνιχ παιηά ή έπξεπε λα έρεη μεθηλήζεη πνιχ λσξίηεξα, δελ 

αλαθαιχπηνπκε ζήκεξα ηα πξνβιήκαηα ηεο παηδείαο. Θα κπνξνχζακε λα 

είρακε αζρνιεζεί πνιχ ζνβαξφηεξα, ρξφληα πξηλ. 

 

  Σέινο πάλησλ πηζηεχσ φηη είλαη πξνηηκφηεξν λα ζπλερίζσ κε 

ηνλ γξαπηφ κνπ ραηξεηηζκφ. ηη ραηξεηίδσ κε ηδηαίηεξε ραξά ην 7ν 

Δθπαηδεπηηθφ πλέδξην ηεο ΟΛΜΔ, πνπ έρεη ην εμαηξεηηθά επίθαηξν ζέκα 

«Παγθνζκηνπνίεζε θαη εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή». Δίκαη βέβαηνο φηη νη εηζεγήζεηο 

ζα είλαη ζεκαληηθέο, ζα αλαπηπρζεί έλαο πξνβιεκαηηζκφο θαη φια απηά ζα 

απνηειέζνπλ κία ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά γχξσ απφ ην δήηεκα απηφ ην νπνίν 

απαζρνιεί ηδηαίηεξα ηα ηειεπηαία ρξφληα φρη κφλν ηελ ειιεληθή αιιά θαη ηελ 

δηεζλή εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα.  

 

  Σν Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην ζηαζεξά αθνζησκέλν ζηηο αξρέο ηεο 

παηδείαο, πνπ έρεη σο επίθεληξν ηνλ άλζξσπν, ζεσξεί φηη κηα εθπαίδεπζε κε 

δηάζεζε νηθνπκεληθή, νθείιεη κε ηνλ πξνζήθνληα ζεβαζκφ λα απνδέρεηαη ηελ 

ηδηαηηεξφηεηα θαη παξάιιεια λα εγγπάηαη ηελ δηαηήξεζε ηεο πνιηηηζκηθήο 

ηαπηφηεηαο θαη κάιηζηα ησλ πνηνηηθψλ εθείλσλ ζηνηρείσλ ηεο, πνπ ζπληζηνχλ 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αιεζνχο παηδείαο. 

 

  Παξάιιεια πηζηεχεη φηη ε ζχγρξνλε θνηλσλία νθείιεη φηαλ 

επηδεηεί ην εχξνο ηεο πιεξνθφξεζεο λα κελ ιεζκνλεί ηελ ζεκειηψδε ζεκαζία 

ηνπ βάζνπο ηεο γλψζεο. Ζ νινθιήξσζε ηνπ νηθνπκεληθνχ αλζξψπνπ δελ 

επηηπγράλεηαη κέζσ κηαο εθπαίδεπζεο πνπ επηδηψθεη κνλνκεξψο ηελ 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε αιιά κε ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ηθαλφηεηαο θαη 
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ηελ δηακφξθσζε ζπλείδεζεο πνιηηψλ πνπ ζέβνληαη ηηο παλαλζξψπηλεο αξρέο 

θαη αμίεο. 

 

  Ζ παγθνζκηνπνηεκέλε θνηλσλία δελ κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ηελ 

επηπρία θαη ηελ πξφνδν ησλ ιαψλ ηνπ θφζκνπ ζηεξηγκέλε ζε κηα εθπαίδεπζε 

ηεο δηαγξαθήο θαη ηεο πνιηηηζκηθήο ηζνπέδσζεο, αιιά κηαο παηδείαο 

πξνζεισκέλεο ζηε ζπλέρεηα θαη ηαπηφρξνλα ζηελ πνιπθσληθή πνηθηιία ησλ 

πνιηηηζκψλ πνπ ζα έρεη ζηαζεξφ ηεο ζηφρν ηελ δεκηνπξγία ζθεπηφκελσλ, 

επαίζζεησλ, δεκηνπξγηθψλ θαη ειεχζεξσλ αλζξψπσλ. 

 

  Αλ ε παγθνζκηνπνίεζε εμνξίζεη απφ ηελ εθπαίδεπζε  ηελ 

ηζηνξηθφηεηα, λννχκελε σο απφζηαγκα πνιχηηκεο αλζξψπηλεο εκπεηξίαο, θαη 

ηνλ πνιηηηζκφ, λννχκελν σο πνιπθσληθή θαηάζεζε ζηελ πξφνδν θαη ηελ 

επηπρία ησλ αλζξψπσλ, ηφηε είλαη νξαηφο ν θίλδπλνο λα πξνθχςεη έλαο 

θφζκνο επάισηνο ζηηο επηβνπιέο ηεο ηπθιήο δχλακεο θαη ηεο αιφγηζηεο βίαο.  

 

  Οη πνηνηηθφηεξεο παξαδφζεηο ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο 

ζπλεγνξνχλ πξνο έλα εθπαηδεπηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ κε αθεηεξία εζληθή θαη 

νπηηθή νηθνπκεληθή, πνπ ζα επηδηψθεη κέζσ γφληκεο φζκσζεο, ηελ 

ζπκθηιίσζε θαη ηελ έλσζε ησλ ιαψλ ηεο γεο.  

 

  Οη κεηέρνληεο ηεο εκεηέξαο παηδείαο καζεηέο, απφ φπνην ζεκείν 

ηεο γεο θαη αλ πξνέξρνληαη, ζα πξέπεη λα αηζζάλνληαη κέζα ζηνπο θφιπνπο 

ηνπ ειιεληθνχ ζρνιείνπ, ηελ ζηνξγή πνπ εγγπάηαη ν ζεκειησκέλνο πάλσ ζηηο 

αμίεο ηνπ αλζξσπηζκνχ εθπαηδεπηηθφο πνιηηηζκφο καο, ηνλ νπνίν θαη 

νθείινπκε λα δηαθπιάμνπκε θαη λα δηεπξχλνπκε. 

 

  Ζ δηαηππσκέλε ήδε απφ ηνλ 4ν αηψλα π.ρ. αξρή ειεπζέξνπ 

ζαθή θαη πάληαο ζεφο νπδέλαλ δνχινλ ε θχζεο πεπνίεθελ, κπνξεί θαη 

ζήκεξα λα δηαπαηδαγσγεί απνθαιχπηνληαο ηελ αλζεθηηθφηεηα θαη ηελ βαζηά 

νηθνπκεληθφηεηα ηεο αλζξσπηζηηθήο παηδείαο ε νπνία θαη απνηειεί ηελ 

πξαγκαηηθή ζπλεηζθνξά ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζε, ζηνηρηκαδφκελε απφ 

δηαθξίζεηο θαη αληζφηεηεο, αλζξσπφηεηα. 

 

  πγραίξνληαο ηελ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή εχρνκαη θάζε επηηπρία 

ζηηο εξγαζίεο ηνπ ζπλεδξίνπ. Δπραξηζηψ.  
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 ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Κ. ΜΑΝΗΑΣΖ): Σν ιφγν ηψξα έρεη ν Μηράιεο Υαδίξεο, 

εθπξφζσπνο ηεο Γηδαζθαιηθήο Οκνζπνλδίαο Διιάδαο, ηεο ΓΟΔ.   

Μ. ΥΑΕΗΡΖ: Κπξίεο θαη θχξηνη, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, βξίζθνκαη ζηελ 

επράξηζηε ζέζε θαη εγψ απφ ηελ πιεπξά κνπ, λα απεπζχλσ εθ κέξνπο ηεο 

Γηδαζθαιηθήο Οκνζπνλδίαο Διιάδαο, ζεξκφ ραηξεηηζκφ ζην 7ν Δθπαηδεπηηθφ 

πλέδξην πνπ δηνξγαλψλεη ε ΟΛΜΔ. 

 

  Δίλαη γεγνλφο φηη ζηελ επνρή καο νη ξαγδαίεο εμειίμεηο ζηνλ 

ρψξν ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο, θαη ε δηεζλνπνίεζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ, πνιηηηζκηθψλ ζρέζεσλ, αζθνχλ ηεξάζηηεο 

επηδξάζεηο ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο.  

 

  Έλα απφ ηα πιένλ θχξηα δεηήκαηα πνπ ηίζεληαη ινηπφλ ζηελ 

απγή ηνπ 21νπ αηψλα, είλαη πνηνο ν ξφινο πνπ ζα δηαδξακαηίζεη ην ζρνιείν, 

πνηα ε κνξθή, πνηνο ν ραξαθηήξαο πνπ ζα ιάβεη ε εθπαίδεπζε ζηελ λέα 

επνρή. Σα εξσηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζηηο 

ζπλζήθεο πνπ ζα δηακνξθσζνχλ ζην κέιινλ, εληφο θαη εθηφο ηνπ ζρνιείνπ θαη 

ζα επηβάιινπλ εθ ησλ πξαγκάησλ αλαθαηαηάμεηο ζηελ ηζρχνπζα 

πξαγκαηηθφηεηα κέζσ ηεο δηακφξθσζεο αλάινγσλ εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ. 

 

  Οη επηδησθφκελεο αιιαγέο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο νθείινπλ 

λα πξνζαλαηνιίδνληαη ζε κηα εθπαίδεπζε πνπ ζα κεηεμειίζζεηαη θαη ζα 

αλαπξνζαξκφδεηαη δπλακηθά θαη απνηειεζκαηηθά ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη 

αθελφο ζηηο ζπλερείο αιιαγέο ησλ θνηλσληθνπνιηηηζκηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ 

δεδνκέλσλ θαη αθεηέξνπ ζηελ δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο 

εθπαίδεπζεο, ζηνρεχνληαο ζηελ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ νξγάλσζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηεο εθπαίδεπζεο, ζην πεξηερφκελν ηεο ζρνιηθήο γλψζεο, ζηελ 

ρξεζηκνπνίεζε, εθαξκνγή, αμηνιφγεζε, ζρνιηθψλ πξνγξακκάησλ, 

θαηλνηνκηψλ, εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ, κέζσλ θαη πξαθηηθψλ. 

 

  Σν κείδνλ ζέκα είλαη αλ ε αληαπφθξηζε απηή είλαη ζπκκνξθσηηθή 

θαη λνκηκνπνηεηηθή ζηηο θπξίαξρεο πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο επηινγέο φπσο απηέο 

δηακνξθψλνληαη ζην δηεζληθφ θαη επξσπατθφ πεδίν ή αλ είλαη αληαπφθξηζε 

ζηα ζπκθέξνληα θαη ζηα δηθαηψκαηα φισλ ησλ πνιηηψλ ηνπ θφζκνπ πξνο 

ηνπο νπνίνπο κηα παηδεία νθείιεη λα απεπζχλεηαη αλεμάξηεηα απφ ηελ ηαμηθή, 

θπιεηηθή, δηαθπιηθή, πνιηηηζκηθή, ζξεζθεπηηθή θαη γισζζηθή ηνπο ηαπηφηεηα. 
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  Οπφηε είλαη κηα αληαπφθξηζε κεηαζρεκαηηζηηθή ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, πνιηηηθψλ, πνιηηηζκηθψλ, νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ. ηνλ 

ζρεδηαζκφ ησλ εθάζηνηε επηρεηξνχκελσλ αιιαγψλ θαη κεηαξξπζκίζεσλ κηαο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, έρνπλ ζέζε, πξψηνλ ε θπβεξλεηηθή εθπαηδεπηηθή 

πνιηηηθή ζε επξσπατθφ, θεληξηθφ ή πεξηθεξεηαθφ επίπεδν γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ ζηφρσλ κε βάζε ηηο πνιηηηθέο πξνηεξαηφηεηεο θαη επηινγέο. 

Ζ εξεπλεηηθή θνηλφηεηα γηα ηελ ηξνθνδφηεζε θαη αλαηξνθνδφηεζε ηεο 

δηαδηθαζίαο ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο. Οη εθπαηδεπηηθνί, εθφζνλ νη 

κεηαξξπζκίζεηο είλαη δηαδηθαζίεο πνπ παξεκβαίλνπλ ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

αζθνχλ ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν, αιιά θαη ζπλνιηθφηεξα ζην είδνο ηεο 

παηδαγσγηθήο αιιειεπίδξαζεο πνπ ζπληειείηαη ζην ζρνιείν. 

 

  Χο ηφζν ην απνηέιεζκα ηεο πινπνίεζεο κηαο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο είλαη πξντφλ ηεο δηαξθνχο αιιειεπίδξαζεο κε ην επξχηεξν 

πεξηβάιινλ, θνηλσληθφ, πνιηηηζκηθφ, νηθνλνκηθφ, γεσγξαθηθφ, ζρνιηθφ, ζην 

νπνίν απηή εθαξκφδεηαη. Σα απνηειέζκαηα κάιηζηα ηεο αιιειεπίδξαζεο είλαη 

δπλαηφλ λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο. Ζ δηαθνξνπνηεηηθή 

απηή δπλακηθή φκσο,  εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ θαη απφ ηηο πξαγκαηηθέο 

ζρέζεηο πνπ πθίζηαληαη ή πνπ αλαπηχζζνληαη αλάκεζα ζηνπο παξάγνληεο 

πνπ δηακνξθψλνπλ ην εθπαηδεπηηθφ έξγν ζην ζρνιείν. 

 

  Έλαο απφ ηνπο θαζνξηζηηθφηεξνπο παξάγνληεο απηήο ηεο 

δηακφξθσζεο είλαη θαη νη εθπαηδεπηηθνί ν ξφινο ησλ νπνίσλ κπνξεί λα 

θαηαζηεί ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο γηα κηα δηαθνξνπνηεηηθή παξέκβαζε, 

ζρεδηαζκφ θαη ζηελ πινπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ. Άιισζηε θαη ε 

δηακφξθσζε ησλ ζπλζεθψλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαζηαθψλ ηνπο 

δηθαησκάησλ, αιιά θαη ησλ δηθαησκάησλ ησλ καζεηψλ ηνπο, δηακεζνιαβείηε 

απφ ηελ νπηηθή, ηελ ζηάζε θαη ηελ πξαθηηθή ηνπο ζην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν. 

 

  Δίλαη ινηπφλ θξίζηκν δήηεκα ηεο δηαζθάιηζεο ησλ 

πξνυπνζέζεσλ εθείλσλ, έηζη ψζηε νη εθπαηδεπηηθνί κέζα απφ ηελ 

ζπζηεκαηηθή θαη ζπλερή επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε, λα απνθηνχλ βαζηθέο 

ηθαλφηεηεο θξηηηθήο αλάιπζεο θαη εξκελείαο ηεο ηζρχνπζαο πξαγκαηηθφηεηαο, 

επρέξεηαο ζηελ πηνζέηεζε ελαιιαθηηθψλ ζρεκάησλ, ζεσξεηηθήο ζχιιεςεο θαη 
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δξάζεο, δπλακηθφηεηα εθηίκεζεο ησλ πνιχπινθσλ εθπαηδεπηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ θαη ηεο δπλακηθήο ηεο θαζεκεξηλήο ζρνιηθήο πξαθηηθήο. 

 

  Καη‟ απηφ ηνλ ηξφπν ζα είλαη ζε ζέζε λα επηιέγνπλ ηηο κνξθέο 

παξέκβαζεο θαη ζπκκεηνρήο ηνπο ζηηο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο θαη φρη λα 

εθαξκφδνπλ σο αλαπφθεπθηεο ηηο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο εθ ησλ άλσ, φπσο 

θαη αλ νξίδεηαη ην άλσ, ηνπηθά, εζληθά, επξσπατθά ή παγθνζκηνπνηεκέλα.  

 

  Δχρνκαη θαιή επηηπρία ζην πλέδξην ζαο. 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Κ. ΜΑΝΗΑΣΖ): Δθ κέξνπο ηεο Οξγάλσζεο Διιήλσλ 

Λεηηνπξγψλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο Κχπξνπ, ηνλ ιφγν έρεη ν εθπξφζσπνο ηεο 

Υαηδεθσλζηαληάο Αλδξέαο.  

 

Α. ΥΑΝΣΕΖΚΧΝΣΑΝΣΑ: Κχξηε Πξφεδξε, θχξηνη εθπξφζσπνη ησλ 

θνκκάησλ, ηεο πνιηηείαο, εθιεθηνί ζπλάδειθνη θαη ζπλαδέιθηζζεο. Ο φξνο 

παγθνζκηνπνίεζε έρεη απνθηήζεη θπξίαξρε ζέζε ζην ζεσξεηηθφ ιφγν θαη ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ, ζηελ λέα ηάμε πξαγκάησλ πνπ μεηπιίγεηαη κπξνζηά καο. Ο 

φξνο απηφο πνιπζήκαληνο θαη πνιπζχλζεηνο, δελ ζπγθεληξψλεη ζχκπλνηα 

απφςεσλ ή νκνγλσκία, φζνλ αθνξά ην ηδενινγηθφ πιαίζην θαη ηηο ζπλέπεηεο. 

Γη‟ απηφ θαη δελ επηδέρεηαη εχθνινπο νξηζκνχο. 

 

  Κάπνηνη ακθηζβεηνχλ ηελ χπαξμε ηνπ ή αλ είλαη θαη θαηλφκελν. 

Οη πεξηζζφηεξνη φκσο απφ ηνπο πνιηηηθνχο, νηθνλνκνιφγνπο, 

θνηλσληνιφγνπο, δηαλννχκελνπο, αθαδεκατθνχο, δεκνζηνγξάθνπο θαη 

ηζηνξηθνχο, ζεσξνχλ φηη ε παγθνζκηνπνίεζε είλαη κηα ζχγρξνλε 

πξαγκαηηθφηεηα, ρσξίο πξνεγνχκελν ζε έληαζε θαη έθηαζε ηαρχηεηα θαη 

επηξξνή. 

 

  Γηα κεξηθνχο ζεκαίλεη εθδηθεηηζκφο, εμεπξσακεξηθαληζκφο ηεο 

πθειίνπ θαη γηα άιινπο γελεζηνπξγφο δηαδηθαζία νκνγελνπνίεζεο ή 

δηαθνξνπνίεζεο. Άιινη ζεσξνχλ φηη είλαη κηα ζηξαηεγηθή γηα ζπζζψξεπζε 

θεθαιαίσλ, αχμεζε θεξδψλ, νηθνλνκηθή πξφνδν θαη επεκεξία. Άιινη 

πηζηεχνπλ φηη ζπκβάιιεη κελ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε αιιά κφλν γηα κεξηθέο 

ρψξεο θαη  κεξηθέο νκάδεο ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ θαη φηη θπξίσο 
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ζπκβάιιεη ζηελ θηψρεηα αληζφηεηα, πεξηζσξηνπνίεζε, νξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ 

αλζξψπσλ θαη ζηελ ζπξξίθλσζε ηεο δεκνθξαηίαο. 

 

  Καηά ηνλ πνιηηηθφ θνηλσληνιφγν Άληνλη Κξένπ, ε 

παγθνζκηνπνίεζε είλαη κηα πεξηεθηηθή, νηθνλνκηθή, πνιηηηθή, πνιηηηζκηθή, 

πξαγκαηηθφηεηα ζηελ νπνία πξντφληα, θεθάιαηα, άλζξσπνη, γλψζε, 

παξαζηάζεηο, επηθνηλσλίεο, έγθιεκα, λαξθσηηθά, πεπνηζήζεηο, θνπιηνχξα, 

φια δηνρεηεχνληαη πέξαλ ησλ εζληθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ  νξίσλ. Τπεξεζληθά 

δίθηπα, θνηλσληθά θηλήκαηα θαη ζρέζεηο επεθηείλνληαη ζρεδφλ ζε φιεο ηηο 

πεξηνρέο ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο.  

 

  Αλαπφθεπθηα ινηπφλ ν ιφγνο γηα ηελ παγθνζκηνπνίεζε 

επεθηείλεηαη θαη ζηηο ζπδεηήζεηο θαη πξνζαλαηνιηζκνχο γηα ηελ εζληθή 

εθπαίδεπζε θαη γεληθφηεξα ηελ παηδεία πνπ δηακνξθψλεηαη ζηα δηάθνξα 

θξάηε. Έηζη βιέπνπκε κηα αμηνζεκείσηε κεηαηφπηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ιφγνπ, 

απφ ηελ φιν θαη πεξηζζφηεξε έκθαζε πνπ δίλεηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ, 

αλαπηπμηαθφ ξφιν ηνπ ζρνιείνπ. Ζ εθπαίδεπζε θαζίζηαηαη ιηγφηεξν ηνκέαο 

ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη πεξηζζφηεξν ηνκέαο ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο.  

 

  Οη ζηφρνη ηεο εθπαίδεπζεο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο απαηηήζεηο 

ηεο αγνξάο, παξά απφ ηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο. Γελ είλαη πιένλ δπλαηφλ λα 

αηηηνινγεί θαλείο εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο κε βάζε ηηο αξρέο ηεο 

ηζφηεηαο, ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηεο εζηθήο. Σίπνηα δελ έρεη λα θάλεη κε κηα 

θνηλσληθή επζχλε αιιά κφλν κε ην πσο λα αμηνπνηεζνχλ νη αλζξψπηλνη 

πφξνη.  

 

  Άξα ε θπξίαξρε ζέζε έρεη απνθηήζεη ζήκεξα ε ηδενινγία ηνπ 

“homo economics” παξά ηνπ “ homo civilize”  . 

 

  Με βάζε απηφ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο 

φπσο πξνδηαγξάθεηαη θαη ζηελ επξσπατθή έλσζε, πσο είλαη δπλαηφλ λα 

ειπίδνπκε ζε έλα θφζκν θαιχηεξν απαιιαγκέλν απφ ηελ θηψρεηα, ηηο 

αξξψζηηεο, ηηο αληζφηεηεο. Έλα θφζκν ζηνλ θφζκν ζηνλ νπνίν ζα 

επηθξαηήζνπλ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ε εηξήλε, ε δηθαηνζχλε;  
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  Μήπσο ε νηθνλνκία θαη ε ηερλνινγία έιπζαλ απηά ηα 

πξνβιήκαηα πνπ καζηίδνπλ ηελ αλζξσπφηεηα; Μήπσο ζηελ 

παγθνζκηνπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζα πξνζθέξεηαη άθεζε 

ακαξηηψλ ζηηο δπλάκεηο εθείλεο πνπ επηδηψθνπλ ηελ δηα ππξφο θαη ζηδήξνπ 

επηβνιή ηεο λέαο ακεξηθαληθήο ηάμεο πξαγκάησλ θάησ απφ ην πξφζρεκα ηεο 

ειεπζεξίαο ησλ ιαψλ έηζη φπσο ηελ γλσξίζακε κε ηελ αιαδνληθή πξφθιεζε 

«δειψζηε πνηνη είζηε καδί καο θαη πνηνη ελαληίνλ καο»; 

 

  Με βάζε πνηεο αξρέο θαη θξηηήξηα, ζε πνηνπο θαλφλεο θαη κέηξα 

ζα ζηεξηρζεί ε παγθνζκηνπνίεζε; ηελ πνιηηηθή ησλ δχν κέηξσλ θαη ησλ δχν 

ζηαζκψλ; ηελ δηθαηνζχλε θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, φπσο βιέπνπκε λα 

εμππεξεηνχλ ηελ πέξα ηνπ αηιαληηθνχ ππεξδχλακε θαη ηνπο ζπκκάρνπο ηεο; 

Καη ε Δπξσπατθή Έλσζε πσο αλέρεηαη λα πιαγηνθνπείηαη απφ ηελ 

ππεξαηιαληηθή ππεξδχλακε θαη ηνπο δνξπθφξνπο ηεο, δπηηθά πξψηα κε ηελ 

αληηεπξσπατθή πνιηηηθή ηεο Βξεηαλίαο, λφηηα κε ηελ αλνρή θαη εκπινθή ηεο 

θαηά ηνπο λαηντθνχο βνκβαξδηζκνχο, ζηελ επαίζζεηε πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ 

θαη ζήκεξα, ζήκεξα, θαη αχξην, ηνχηεο ηηο ψξεο, κε ην βξαρπθχθισκα πνπ 

επηρεηξείηαη αλαηνιηθά γηα επηβξάβεπζε θαη απνελνρνπνίεζε ηεο θαηνρηθήο 

Σνπξθίαο θαη έληαμε ηεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε κε ιεπθή επηηαγή; 

 

  Δπξσπαίνη πνιίηεο θαη ζπκπνιίηεο, θχξηνη ζπλάδειθνη, εκείο νη 

εθπαηδεπηηθνί δελ βνιεπφκαζηε κε ιηγφηεξν νπξαλφ. Γελ γλσξίδνπκε ηελ 

μχιηλε γιψζζα ησλ πνιηηηθψλ, ηελ γιψζζα ησλ ζθνπηκνηήησλ, ησλ 

δνινπινθηψλ θαη ησλ δεζκεχζεσλ. Δθθξαδφκαζηε, ζθεπηφκαζηε θαη 

δηαηππψλνπκε ηελ γιψζζα ησλ αξρψλ θαη ησλ αμηψλ, ηελ γιψζζα ηεο 

δηθαηνζχλεο θαη ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηελ γιψζζα ηεο αιήζεηαο θαη 

ηνπ κέηξνπ, καθξηά απφ φπνηεο θπιεηηθέο, ζξεζθεπηηθέο, εζληθέο ή άιιεο 

δηαθξίζεηο.  

 

  Δίλαη πξαγκαηηθά κε ιχπε πνπ παξαθνινπζνχκε φζα 

ηεθηαίλνληαη ηνχηεο ηηο κέξεο θαη ηδηαίηεξα, ζήκεξα θαη αχξην ζηελ Δπξψπε κε 

ηελ επθαηξία ηεο πλφδνπ Κνξπθήο γηα έληαμε ή κε ηεο Σνπξθίαο. Γελ ζα 

ζηαζψ ζηηο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο θάπνησλ ρσξψλ – κειψλ ηεο 

Δπξψπεο. Δίλαη θαλεξή ε δηάζηαζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηα εθαηνκκχξηα 

ησλ πνιηηψλ ηεο Δπξψπεο κε ηηο επίζεκεο εγεζίεο ηνπο. Θα ζηαζψ φκσο 

ζηελ ζπκπεξηθνξά θαη ηελ φζκσζε πνπ εθπέκπεη ε δηθή καο πιεπξά 
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Διιαδηθή θαη Κππξηαθή. Παξαθνινπζνχκε δπζηπρψο απφ ηηο δχν 

Κπβεξλήζεηο θαη ηα κεγάια θφκκαηα, ζηελ Κχπξν θαη Διιάδα, λα εθπέκπνπλ 

έληξνκα κηα κίδεξε, βνπηπξνζπφλδπιε θαη ππνρσξεηηθή πνιηηηθή.  

 

  ην ρψξν απηήο ηεο εζειφδνπιεο, ππνρσξεηηθφηεηαο, κπήθαλ 

ηηο ηειεπηαίεο κέξεο θαη ηα θξαηηθά ξαδηνηειενπηηθά θαλάιηα θαη νη 

δεκνζηνγξάθνη ηνπο πνπ ελεξγνχλ σο ζπφλζνξεο θαη πξνπαγαλδηζηέο ηεο 

Σνπξθηθήο πνιηηηθήο. Σε ζηηγκή πνπ ν Πξσζππνπξγφο ηεο Σνπξθίαο 

αιαδνληθά απαηηεί θαη πξνθιεηηθά δηεθδηθεί έληαμε ηεο ρψξαο ηνπ άλεπ φξσλ, 

αξλνχκελνο λα αλαγλσξίζεη ηελ Κππξηαθή δεκνθξαηία, απφ ηελ νπνία δεηά 

φκσο ηελ ςήθν, δελ βιέπνπκε θακηά αληίδξαζε, θακηά δηεθδίθεζε.  

 

  ηαλ νη ζθπγκνκεηξήζεηο θαη εδψ θαη ζηελ Κχπξν απαηηνχλ ηελ 

αλάζρεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο αξλεζηθπξίαο ζηελ Σνπξθία αλ δελ 

αλαγλσξίζεη ηελ Κππξηαθή δεκνθξαηία, λνκηκνπνηνχληαη νη Κπβεξλήζεηο θαη νη 

θνκκαηηθέο νιηγαξρίεο λα ηηο αγλννχλ; Καη ελ πάζε πεξηπηψζεη, ην 76% ηνπ 

Κππξηαθνχ ειιεληζκνχ πνπ απάληεζε κε έλα βξνληεξφ φρη ζην έθηξσκα ηνπ 

ακεξηθαλνβξεηαληθνχ ζρεδίνπ Αλάλ, νθείινπλ λα ην ζεβαζηνχλ λαη ή φρη;  

 

  Γελ αληηιακβάλνληαη νη λνζηαιγνί ηνπ Αλαληθνχ ζρεδίνπ φηη 

επηδηψθνπλ παξαθάκπηνληαο ηε ιατθή βνχιεζε λα επηβάιινπλ ηα άλνκα 

ζρέδηα ηνπο κε ειιεληθή ππνγξαθή θαη βνχια επξσπατθή; Αλ ε Σνπξθία δελ 

αλαγλσξίζεη έζησ θαη ηελ ηειεπηαία ζηηγκή ηελ Κππξηαθή δεκνθξαηία, είλαη 

θαλείο πνπ πηζηεχεη πσο ζα ηελ αλαγλσξίζεη κεηά; Δίλαη θάπνηα θφκκαηα πνπ 

καο ιέλε φηη ζα απνθαζίζνπλ ζηηο 18 ηνπ Γεθέκβξε. Δίλαη θαλείο πνπ δελ 

αληηιακβάλεηαη φηη απηφ πνπ επηρεηξήζεθε πξν ηνπ δεκνςεθίζκαηνο ηεο 24εο 

Απξηιίνπ, επηρεηξείηαη ηψξα θαηά ηξφπν εθδηθεηηθφ θαη εθβηαζηηθφ;  

 

  Αλ νη ππνζρέζεηο πνπ έδσζαλ θάπνηνη φηη ζα πεξλνχζαλ ην 

ζρέδην Αλάλ πέληε θαη ν ιαφο ζπλεηδεηά απέξξηςε σο θαηαζηξνθηθφ, είλαη 

θαλείο πνπ δελ αληηιακβάλεηαη φηη ηψξα επηρεηξείηαη ε επηβνιή ηνπ κέζσ ηεο 

έληαμεο άλεπ φξσλ, ηεο Σνπξθίαο; Μήπσο ηα ηεηειεζκέλα ηεο εηζβνιήο θαη 

ηεο θαηνρήο δεκηνπξγνχλ δίθαην θαη ζα ζπλεγνξήζνπκε ζε ηέηνηα εθηξνπή;  

 

  Δπξσπαίνη ζπκπνιίηεο, απηέο ηηο ψξεο, ηνχηεο ηηο ζηηγκέο 

ζήκεξα θαη αχξην ε ίδηα ε Δπξψπε βξίζθεηαη αληηκέησπε κε ηνλ ίδην ηνλ εαπηφ 
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ηεο, κε ηνπο ίδηνπο ηνπο ζεζκνχο ηεο, κε ην ίδην ην Δπξσπατθφ δίθαην, θαη ζα 

απνδείμεη αλ ηηκά απηνχο ηνπο ζεζκνχο πνπ νθείιεη λα ηνπο ππεξαζπίδεηαη.  

 

  Αλ κίιεζα κε απηφ ηνλ ηφλν είλαη γηαηί ε ηδηαίηεξε κνπ παηξίδα 

αιιά πηζηεχσ θαη επξχηεξα ν ειιεληζκφο, βξίζθεηαη κπξνζηά ζε θνβεξά 

δηιήκκαηα. Βξίζθεηαη αληηκέησπνο κε ηελ ηζηνξία θαη ε ηζηνξία ζα θαηαγξάςεη 

απηνχο πνπ ζηηο θξίζηκεο ψξεο ζηάζεθαλ άμηνη θαη αμηνπξεπείο. αο 

επραξηζηψ θαη εχρνκαη θάζε επηηπρία ζην έξγν ζαο.  

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Κ. ΜΑΝΗΑΣΖ): Δθ κέξνπο ηεο Οξγάλσζεο Λεηηνπξγψλ 

Σερληθήο Δθπαίδεπζεο Κχπξνπ, ζα απεπζχλεη ραηξεηηζκφ ζην πλέδξην, ε 

ζπλάδειθνο Υξπζηάια Εαλέηε. 

 

Υ. ΕΑΝΔΣΖ:  Δθιεθηνί πξνζθεθιεκέλνη, ζπλαδέιθηζζεο θαη ζπλάδειθνη. Με 

ραξά θαη ζπγθίλεζε ζαο κεηαθέξσ ηνλ ραηξεηηζκφ ηεο Οξγάλσζεο 

Λεηηνπξγψλ Σερληθήο Δθπαίδεπζεο. Δίλαη κεγάιε ηηκή γηα καο λα 

παξαθνινπζήζνπκε ηηο εξγαζίεο ηνπ πλεδξίνπ ζαο, θαη ζα ήζεια λα 

επραξηζηήζσ ηελ ΟΛΜΔ γηα ηελ επγελή θαινζχλε λα καο πξνζθαιέζεη.  

 

  Ζ παξνπζία καο αλάκεζα ζαο, έρεη γηα καο αλππνιφγηζηε αμία 

γηαηί καο ζπκίδεη ηελ θνηλή καο θαηαγσγή, ηδηαίηεξα ηνχηεο ηηο θξίζηκεο, 

νξηαθέο ζηηγκέο πνπ ε Κχπξνο επξηζθφκελε κπξνζηά ζηελ 17ε Γεθεκβξίνπ, 

θαιείηαη λα δψζεη ηελ κάρε γηα αλαγλψξηζε ηεο Κππξηαθήο δεκνθξαηίαο θαη 

λα ζεθψζεη ζηνπο πξνδνκέλνπο ψκνπο ηεο ηελ αμηνπξέπεηα ηνπ θάζε 

Δπξσπαίνπ πνιίηε.  

 

  Θεσξψ ην ζέκα ηνπ ζπλεδξίνπ πνιχ ελδηαθέξνλ θαη επίθαηξν 

θαη νθείισ λα αλαθέξσ φηη ζπκπίπηεη κε ην δηθφ καο πνιχ έληνλν 

πξνβιεκαηηζκφ γηα εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε. Γηαηί εκείο έρνπκε ήδε ζηα 

ρέξηα καο, ηελ έθζεζε ηεο επηηξνπήο πνπ ν Τπνπξγφο Παηδείαο θαη 

Πνιηηηζκνχ φξηζε ην θζηλφπσξν ηνπ 2003 γηα κειέηε θαη αμηνιφγεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο Κχπξνπ. Έηζη κε αθεηεξία ηελ νγθσδέζηαηε 

έθζεζε ηεο επηηξνπήο, πνπ ηηηινθνξείηαη «Γεκνθξαηηθή θαη αλζξψπηλε 

παηδεία ζηελ επξσθππξηαθή πνιηηεία» άξρηζε έλαο θνηλσληθφο δηάινγνο ψζηε 

λα ζπγθεθξηκελνπνηεζεί ε πηνζέηεζε ησλ θαηλνηνκηψλ θαη ζηελ ζπλέρεηα ε 

δηαδηθαζία πινπνίεζεο ηνπο.  
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  Παξ‟ φιν πνπ ππάξρνπλ ζηάζεηο, δηαθσλίεο θαη επηθπιάμεηο, 

εκείο επρφκαζηε ζχληνκα λα κεηαπεδήζνπκε απφ ηελ ζεσξία ζηελ πξάμε θαη 

λα κελ αθήζνπκε ην θηινζνθηθφ, ηδενινγηθφ, ππφβαζξν, ηελ νηθνλνκηθή 

πηπρή ή ην πνιηηηθφ θφζηνο, γηαηί εδψ εζηηάδνληαη νη πην πνιιέο δηαθσλίεο, λα 

ζηαζνχλ  ηξνρνπέδε ζηελ ιήςε ηνικεξψλ απνθάζεσλ.  

 

  Φαίλεηαη φηη παληνχ, ζε φιν ηνλ θφζκν ηα εθπαηδεπηηθά 

ζπζηήκαηα βξίζθνληαη ζε δψλε ζπέιεο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα 

πξνζαξκνζηνχλ ζηελ πνιππινθφηεηα ηεο λέαο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ κπνξεί 

λα ραξαθηεξηζηεί  κε δχν έλλνηεο θιεηδηά: παγθνζκηνπνίεζε θαη θνηλσλία ηεο 

γλψζεο.  

 

  ‟ απηή ηελ ηξηθπκηψδε επνρή κε ηηο επθαηξίεο θαη ηνπο 

θηλδχλνπο θάζε έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο εθπαίδεπζεο πξέπεη λα είλαη 

πιένλ ζρεηηθφο κε ηελ αλάγθε λα θηίζνπκε θνηλσλίεο πνπ λα είλαη δίθαηεο θαη 

αμηφπηζηεο γηα φινπο ηνπο πνιίηεο. Να ζέβνληαη ηελ δεκνθξαηία θαη ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη λα κεξηκλνχλ γηα ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε ησλ πνιηηψλ ηνπο. 

 

  Σν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ε παηδεία καο, σο ιφγνο θαη σο 

πξαθηηθή πνιηηηθή, πξέπεη λα εθζπγρξνληζηνχλ θαη αλαζπγθξνηεζνχλ θαηά 

ηξφπν πνπ λα πξνσζνχληαη νη αμίεο ηεο ζπλαληίιεςεο θαη αιιεινζηήξημεο, ν 

ζεβαζκφο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ηεο δηεζλνχο θαηαλφεζεο. 

 

  Σελ ίδηα ζηηγκή, ε δηαηήξεζε ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ 

πεξηβάιινληνο θαη ε αηζζεηηθή παηδεία γεληθφηεξα, πξέπεη λα πξνβάιινληαη 

σο ζεκαληηθνί ζηφρνη ηεο εθπαίδεπζεο. ίγνπξα ε εθπαίδεπζε πξέπεη λα 

βνεζήζεη ην άηνκν λα απνθηήζεη επηζηεκνληθή θαη ηερλνινγηθή γλψζε αιιά 

ηαπηφρξνλα θαη ηελ ζηάζε εθείλε πνπ ζα θάλεη δπλαηή ηελ αμηνπνίεζε απηήο 

ηεο γλψζεο. Πξέπεη αθφκα ε εθπαίδεπζε λα βνεζήζεη ην άηνκν λα αλαπηχμεη 

θξηηηθφ πλεχκα, λα κεγηζηνπνηεί ηελ πξνζπάζεηα ηνπ γηα αηνκηθή θαη 

θνηλσληθή επεκεξία, λα επαηζζεηνπνηεί ην άηνκν ζηηο δηαθνξεηηθέο απφςεηο 

θαη αληηιήςεηο θαη λα εηζάγεη ηηο εζηθέο, πλεπκαηηθέο θαη αηζζεηηθέο αμίεο ηεο 

θνηλσλίαο. 
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  Σν ζηίγκα ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ 21νπ αηψλα, δελ πξέπεη λα είλαη 

πεξηζζφηεξε εθπαίδεπζε, αιιά κηα λέα αληίιεςε γηα ηελ πνηνηηθή δηάζηαζε 

ηεο εθπαίδεπζεο, πνπ ζα πξνάγεη ηελ θξηηηθή ζηάζε, ζα δίλεη ηελ δπλαηφηεηα 

γηα ζπλερή αλαλέσζε θαη απηνκφξθσζε, ζα εληζρχεη ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα 

ζηηο ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο θαη ζα βνεζά ην άηνκν λα βξίζθεη 

λφεκα ζηελ δσή ηνπ κέζα απφ ηελ θαηαλφεζε ηνπ ζηελφηεξνπ θαη επξχηεξνπ 

θνηλσληθνχ πεξίγπξνπ θαη ηελ ιήςε απνθάζεσλ. 

 

  Μ‟ απηέο ηηο ζθέςεηο επηζπκψ λα ζαο επραξηζηήζσ, γηα ηελ 

σξαία ζαο απηή πξσηνβνπιία θαη λα εθθξάζσ ηηο πην ζεξκέο επρέο κνπ, γηα 

ηελ επηηπρία ησλ εξγαζηψλ ηνπ ζπλεδξίνπ ζαο ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ νπνίνπ 

ζα είλαη θαη γηα καο πνιχ ρξήζηκα. αο επραξηζηψ. 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Κ.ΜΑΝΗΑΣΖ): Δπραξηζηνχκε ηελ ζπλαδέιθηζζα απφ ηελ 

Κχπξν, θαη ν επφκελνο νκηιεηήο απφ ηελ Κχπξν, είλαη ν εθπξφζσπνο ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ Μεηαξξπζκηζηηθνχ Οκίινπ ν θ. Παλαγίδεο Αλδξέαο.  

 

Α. ΠΑΝΑΓΗΓΖ:  Δθιεθηνί πξνζθεθιεκέλνη, αγαπεηνί θίινη ζχλεδξνη, θχξηε 

Πξφεδξε, κε ηδηαίηεξε ραξά θαη ηηκή δερηήθακε ηελ πξφζθιεζε ζαο, λα 

παξαζηνχκε θαη λα ραηξεηίζνπκε εθ κέξνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

κεηαξξπζκηζηηθνχ Οκίινπ Κχπξνπ, ηελ επίζεκε έλαξμε ηνπ 7νπ Δθπαηδεπηηθνχ 

πλεδξίνπ ηεο ΟΛΜΔ γηα λα ζπκκεηάζρνπκε ζηηο εξγαζίεο ηνπ. 

 

  Ζ εδψ παξνπζία καο επηβεβαηψλεη γηα άιιε κηα θνξά  ηηο ζηελέο 

ζρέζεηο πνπ ζπλδένπλ ηνλ κηιν καο κε ηελ Οκνζπνλδία ζαο, θαη 

αλαδεηθλχεη ηνπο θνηλνχο καο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο θαη επηδηψμεηο, ηελ 

θνηλή καο έγλνηα θαη αγσλία, γηα ηα εθπαηδεπηηθά καο πξάγκαηα θαη ηελ 

πξνθνπή ηνπ ηφπνπ. 

 

  Ζ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο σο αληηθεηκέλνπ κειέηεο 

θαη πξνβιεκαηηζκνχ ηνπ 7νπ απηνχ ζπλεδξίνπ, είλαη θαη εχζηνρε θαη επίθαηξε. 

Απφ ηελ κηα γηαηί ν φξνο παγθνζκηνπνίεζε είλαη ακθίζεκνο κε θαλαηηθνχο 

νπαδνχο αιιά θαη ζαλάζηκνπο πνιεκίνπο θαη απφ ηελ άιιε γηαηί ε 

παγθνζκηνπνίεζε απνηειεί κηα λέα αδπζψπεηε πξαγκαηηθφηεηα. 
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  ην ζχληνκν θαη θαη‟ αλάγθε ειιεηπηηθφ θαη ειιεηκκαηηθφ απηφ 

ραηξεηηζκφ καο, δελ ζα ππεηζέιζνπκε ζηελ νπζία ηνπ ζέκαηνο, πξάγκα πνπ 

είκαζηε βέβαηνη φηη ζα πξάμνπλ κε επηηπρία νη εθιεθηνί εηζεγεηέο θαη νη 

Οκάδεο Δξγαζίαο. Αηζζαλφκαζηε σο ηφζν ηελ αλάγθε λα θαηαζέζνπκε 

θάπνηεο βαζηθέο έζησ θαη πξσηνβάζκηεο παξαηεξήζεηο – επηζεκάλζεηο. Έλα, 

ηελ παγθνζκηνπνίεζε σο ην θπξίαξρν ζηίγκα ηεο κεηαλεσξηθήο επνρήο, 

ηδηαίηεξα ηεο ηειεπηαίαο 20εηίαο, έρεη πηα θαζηεξψζεη ην αμίσκα φηη ε λέα 

θνηλσληθννηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα πξνζδηνξίδεηαη απφ παγθφζκηεο 

δηεξγαζίεο πνπ ζηεξίδνληαη θπξίσο ζηελ δχλακε ηεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο 

θαη αλαηξνχλ ή αθπξψλνπλ ηηο εζληθέο πνιηηηθέο.  

 

  Γχν, νη αξλεηέο θαη πνιέκηνη ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, ζεσξνχλ 

φηη ε παγθνζκηνπνίεζε απνηειεί ηελ ζχγρξνλε έθθξαζε ηνπ 

λενθηιειεπζεξηζκνχ πνπ πξνσζεί ηελ αγνξαηνπνίεζε θαη 

εκπνξεπκαηνπνίεζε ησλ πάλησλ, πνπ δηαησλίδεη ηελ εθκεηάιιεπζε, πνπ 

δηεπξχλεη ηελ αληζφηεηα, πνπ επαπμάλεη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ θαη 

θαηαξγεί ην θνηλσληθφ θξάηνο θαη ηελ πνιηηηθή παξέκβαζε ηεο θνηλσλίαο. 

 

  Σξία, αλεμάξηεηα απφ ηελ φπνηα αηνκηθή ή ζπιινγηθή 

ηνπνζέηεζε ε παγθνζκηνπνίεζε κε ηηο ζεηηθναξλεηηθέο ηεο θνξηίζεηο απνηειεί 

ζήκεξα ηελ θπξίαξρε θνηλσληθννηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ε δηακφξθσζε 

ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζε παγθφζκην επίπεδν θαη θαη‟ αλάγθε θαη ζηελ 

Διιάδα θαη ζηελ Κχπξν δελ κπνξεί θαη δελ πξέπεη λα ηελ αγλνεί. 

 

  Σέζζεξα, νη ξαγδαίεο εμάιινπ ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη 

ηδηαίηεξα ε ηεξάζηηα αλάπηπμε ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ επηθνηλσληψλ, 

επηβάιινπλ λέεο εθπαηδεπηηθέο ηνπνζεζίεο θαη λέεο καζεζηαθέο θαη δηδαθηηθέο 

πξαθηηθέο κηα θαη ιεηηνπξγηθά αλαιθάβεηνο ζηελ λέα θνηλσλία δελ ζα είλαη 

κφλν εθείλνο πνπ δελ γλσξίδεη αλάγλσζε, γξαθή θαη αξηζκεηηθή, αιιά θαη 

εθείλνο πνπ δελ θαηέρεη θαη δελ ρεηξίδεηαη ηελ ηερλνινγία. 

 

  Πέληε, ε πνιππνιηηηζκηθφηεηα πνπ ζηηο κέξεο απνηειεί ην 

θπξίαξρν θνηλσληθφ θαη πνιηηηζηηθφ θαηλφκελν, επηηάζζεη ηελ εθαξκνγή κηαο 

λέαο πνιηηφηεηαο, ηελ δηακφξθσζε δειαδή ελφο λένπ παγθφζκηνπ πνιίηε πνπ 

ζα θνζκείηαη κε λέεο γλψζεηο, δεμηφηεηεο, ζηάζεηο θαη αμίεο, πνπ ζα ηνπ 

επηηξέπνπλ λα θαηαλνεί θαη λα αλέρεηαη ηελ δηαθνξεηηθφηεηα, λα επηθνηλσλεί, 
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λα ζπλεξγάδεηαη, λα ζπκβηψλεη θαη λα ζπλδεκηνπξγεί κε πνιίηεο δηαθνξεηηθήο 

εζλνηηθήο, γισζζηθήο, ζξεζθεπηηθήο θαη πνιηηηζκηθήο πξνέιεπζεο. 

 

  Αγαπεηνί θίινη, νη λέεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο πξαγκαηηθφηεηεο 

ζε δηεζλέο θαη ηνπηθφ επίπεδν, νη εμειίμεηο ησλ επηζηεκψλ θαη ηεο ηερλνινγίαο, 

θαη ηδηαίηεξα ε πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία καο επηβάιινπλ ζηα εθπαηδεπηηθά 

καο ζπζηήκαηα φισλ ησλ ρσξψλ άκεζε θαη απνηειεζκαηηθή αλαζεψξεζε θαη 

αλαδηάξζξσζε ζε φια ηα ζπζηαηηθά ηνπ ζηνηρεία: ζηφρνπο, δνκή, 

πεξηερφκελν, κέζα, εθαξκνγή. 

 

  Δπηβάιιεηαη νξηζηηθή ξήμε κε ην παξειζφλ θαη νξηζηηθή 

αλαδεκηνπξγία. Αγαπεηνί θίινη ζα ήηαλ βέβαηα αζχγγλσζηε παξάιεηςε αλ 

αθήλνληαο απηφ ην βήκα δελ εθθξάδακε εθ κέξνπο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ 

Μεηαξξπζκηζηηθνχ Οκίινπ Κχπξνπ ηηο ζεξκέο επραξηζηίεο καο πξνο ην Γ.. 

ηεο ΟΛΜΔ θαη ηελ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή γηα ηελ επθαηξία πνπ καο δίλνπλ λα 

ζπκκεηέρνπκε ζηα ζπλέδξηα ηνπ θιάδνπ θαη ηδηαίηεξα γηα ηελ πνιχ δεζηή θαη 

πνιχ αλζξψπηλε θηινμελία πνπ καο πξνζθέξνπλ. 

 

  Δίκαζηε βέβαηνη φηη νη ζηελέο ζρέζεηο ησλ δχν νξγαλψζεσλ καο 

ζα ζπλερηζηνχλ θαη φηη ζα έρνπκε ηελ ραξά λα θηινμελήζνπκε εθπξνζψπνπο 

ηεο ΟΛΜΔ ζην 21ν Δθπαηδεπηηθφ καο πλέδξην, πνπ ζα γίλεη ζηελ Λεπθσζία 

ηελ άλνημε ηνπ 2005 θαη λα αληαπνδψζνπκε ηα νθεηιφκελα. Μεγαιχηεξε 

βέβαηα ζα είλαη ε ραξά καο, αλ κπνξέζνπκε ην επφκελν ζπλέδξην καο λα ην 

νξγαλψζνπκε ζε κηα Κχπξν ειεχζεξε θαη επαλελσκέλε θαη κάιηζηα ζε κηα 

απφ ηηο θαηερφκελεο ζήκεξα πφιεηο.  

 

  Θα θιείζσ ηνλ ραηξεηηζκφ κνπ κε 4-5 ζηίρνπο απφ έλα πνίεκα 

πνπ κνπ δφζεθε ζήκεξα απφ έλα ζπλάδειθν ζπλδηθαιηζηή πνπ είλαη αλάκεζα 

καο: 

 

Σν λα πνπιεζείο ήηαλ μαλά κηα ιχζε 

αιιά εζχ θαηακεζήο η‟ Απξίιε  

ζην έκπα κηαο θησρήο άλνημεο 

ήξζεο λα αλαπνδνγπξίζεηο ηηο εηδήζεηο. 

Κχπξνο ζα αλαθξηζείο θαη πάιη γηα ηνπο ζπκνχο θαη ηηο απνθνηηέο ζνπ. 
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  Μ‟ απηέο ηηο ζθέςεηο, αγαπεηνί θίινη ραηξεηίδσ ην ζπλέδξην θαη 

εθθξάδσ ηελ βεβαηφηεηα φηη νη εξγαζίεο ηνπ 7νπ Δθπαηδεπηηθνχ πλεδξίνπ ζα 

ζηεθζνχλ κε επηηπρία. Δπραξηζηψ πνιχ. 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Κ. ΜΑΝΗΑΣΖ): Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Παλαγίδε. Υαηξεηηζκφ ζα 

απεπζχλεη ηψξα ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηνπ Δζληθνχ Ηδξχκαηνο Νεφηεηαο, ν 

ζπλάδειθνο Αληψλεο Αλησλάθνο, πξψελ Πξφεδξνο ηεο ΟΛΜΔ. 

 

Α. ΑΝΣΧΝΑΚΟ: Κπξίεο θαη θχξηνη, αγαπεηνί ζπλάδειθνη απφ ηελ Διιάδα 

θαη ηελ Κχπξν ζα εθθξάζσ θαη εγψ ηελ απηνλφεηε ραξά κνπ  πνπ βξίζθνκαη 

ζήκεξα εδψ, κεηαμχ ζαο φπσο ζα βξίζθνκαη θαη ηηο επφκελεο κέξεο, 

ζπκκεηέρνληαο ζε έλα ζπλέδξην ην νπνίν ειπίδσ φηη ζα έρεη νπζηαζηηθά 

απνηειέζκαηα. 

 

  Μηιψληαο θαη εγψ απφ θαξδηάο ζαλ ηελ πιβάλα Ράπηε, ζα πσ 

φηη ζ‟ απηφ ην ζπλέδξην ζα πξέπεη λα βαδίζνπκε πάλσ ζε έλα έδαθνο 

ζηαζεξφ, ζεσξψληαο σο αλαπφδξαζηε πξαγκαηηθφηεηα ηε παγθνζκηνπνίεζε 

απέλαληη ζηελ νπνία δελ κπνξνχκε λα ζηαζνχκε απνηξεπηηθά θαη εθεί ζα 

πξέπεη λα ζηνηρεηνζεηήζνπκε, λα ςειαθίζνπκε, λα αλαδεηήζνπκε ηηο αηηίεο 

αιιά θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη λα θαζνξίζνπκε γηα ην 

εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα. 

 

  Θα πξέπεη λα δηαγλψζνπκε θαη λα θαηαλνήζνπκε ηελ αγσλία 

ηεο λέαο γεληάο ηελ νπνία θαινχκε λα επηδνζεί ζε κηα ηηηάληα πξνζπάζεηα κε 

αβέβαηε πξννπηηθή. Καη φζν θαη αλ ιέκε εκείο γηα ηελ απηαμία ηεο γλψζεο, γηα 

ηνπο λένπο αλζξψπνπο, απηή ε απηαμία ηεο γλψζεο, είλαη έλα θελφ γξάκκα. 

Γηα ηνπο λένπο αλζξψπνπο απηφ πνπ πξνέρεη είλαη ε πξννπηηθή, ε αλαδήηεζε 

κηαο δηεμφδνπ ηελ επφκελε κέξα ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

 

  Δθείλν ινηπφλ πνπ ζα πξέπεη λα αλαδεηήζνπκε είλαη κηα 

εθπαίδεπζε ε νπνία λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο, λα κελ 

πεξηνξηζηνχκε ζηνπο ραξαθηεξηζκνχο ηνπ αλ ζα ηελ ραξαθηεξίζνπκε 

λενθηιειεχζεξε, θνηλσληθή ή πσο ζα ηελ πξνζδηνξίζνπκε αιιά αλ ζα είλαη 

απνηειεζκαηηθή φζνλ αθνξά θαη ηηο θνηλσληθέο αλαγθαηφηεηεο αιιά θαη ηηο 

νηθνλνκηθέο αλαγθαηφηεηεο. Ζ παγθνζκηνπνίεζε είλαη κηα πξαγκαηηθφηεηα. 
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Μηα πξαγκαηηθφηεηα πνπ βξίζθεηαη δηαξθψο ζε κηα αλαπφδξαζηε εμέιημε. Καη 

αλ ζήκεξα βιέπνπκε ηηο επηπηψζεηο ηεο, βιέπνπκε κφλν έλα κηθξφ κέξνο ηεο. 

 

  Γηαηί, αλ είλαη εχθνιν λα κεηαθεξζνχλ πξντφληα ηεο 

δεπηεξνγελνχο παξαγσγήο απφ ηηο ρψξεο ηεο Άπσ Αλαηνιήο ζηηο ρψξεο  ηνπ 

δπηηθνχ θφζκνπ, είλαη πνιχ πην εχθνιν λα κεηαθεξζνχλ πλεπκαηηθά πξντφληα, 

λα κεηαθεξζνχλ κειέηεο, λα κεηαθεξζνχλ πξνγξάκκαηα, λα κεηαθεξζεί απηφ 

πνπ παξάγεη ην αλζξψπηλν κπαιφ.  

 

  Ζ γλψζε ινηπφλ, ε γλψζε πνπ θάπνηε απνηεινχζε 

πιενλέθηεκα θαη πξνηέξεκα ζην ακέζσο πξνζερέο κέιινλ, ζην πνιχ θνληηλφ 

κέιινλ ζα απνηειέζεη ην λέν πεδίν εθκεηάιιεπζεο θαη απηφ ζα πξέπεη λα ην 

έρνπκε κπξνζηά καο φηαλ ζα ζρεδηάζνπκε ην θαηλνχξγην καο εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα, απηφ πνπ ζέινπκε γηα ην κέιινλ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ζηελ ρψξα 

καο. 

 

  ηελ αλαδήηεζε ησλ αηηίσλ δελ πξέπεη λα πεξηραξαθσζνχκε ζε 

απηφ πνπ απηνπξνζδηνξίδνπκε σο πξνζσπηθφ ή ζπιινγηθφ αλεχζπλν. 

Έρνπκε θαηαληήζεη λα απηνπξνζδηνξηδφκαζηε σο κε κεηέρνληεο ησλ 

επζπλψλ, πξνζδηνξίδνληαο ηηο επζχλεο πάληνηε έμσ απφ καο. Θα πξέπεη λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπκε φηη ηέηνην ζρήκα δελ ππάξρεη, κε ζάξξνο λα 

αλαδεηήζνπκε θαη ηηο δηθέο καο επζχλεο. Αλ ζέινπκε λα αιιάμεη ν θφζκνο  

πξέπεη λα αιιάμνπκε θαη εκείο. Να αιιάμεη ν θφζκνο ρσξίο λα αιιάμνπκε 

εκείο, δελ γίλεηαη αγαπεηνί ζπλάδειθνη. 

 

  Δχρνκαη θαιή επηηπρία ζηηο εξγαζίεο ηνπ ζπλεδξίνπ ηηο νπνίεο 

ζα παξαθνινπζήζσ θαη εγψ θαη ζα ζπκκεηάζρσ κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. 

Δπραξηζηψ πνιχ γηα ηελ πξνζνρή ζαο. 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (.ΑΒΒΑ): Δπραξηζηνχκε ην ζπλάδειθν Αλησλάθν, 

ραηξεηηζκφ ζα απεπζχλεη ν εθπξφζσπνο ηεο ΠΟΓΔΠ θ. Υαζάπεο Γεκήηξεο, 

θαζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. 

 

Γ. ΥΑΑΠΖ:  Αγαπεηνί θαη αγαπεηέο ζπλάδειθνη θαη θίινη, ζαο κεηαθέξσ 

ηνπο ραηξεηηζκνχο θαη ηηο επρέο γηα ηελ επηηπρία ηνπ ζπλεδξίνπ ζαο, ηνπ 
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Πξνέδξνπ ηεο Δθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο θαη ησλ Μειψλ, ηεο Παλειιήληαο 

Οκνζπνλδίαο πιιφγσλ ΓΔΠ, ησλ ειιεληθψλ ΑΔΗ. 

 

  Σν ζπλέδξην ζαο πνπ ζεκαηνδνηεί ηα 80 ρξφληα ησλ αγψλσλ 

ζαο, ζπλέξρεηαη ζε κία θξίζηκε ζηηγκή ησλ εμειίμεσλ ζηα εθπαηδεπηηθά 

δεηήκαηα, ηα δεδνκέλα ησλ νπνίσλ δελ επηηξέπνπλ θακία ηδηαίηεξε 

αηζηνδνμία. Σν ζπλέδξην ζαο ζπλέξρεηαη ζε κία ρξνληθή ζπγθπξία πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ξαγδαίεο θαη ξηδηθέο αιιαγέο ζηελ νηθνλνκία θαη ζηελ 

θνηλσλία, θαηλφκελν ηεο νπνίαο απνηειεί ε ιεγφκελε παγθνζκηνπνίεζε. 

 

  Αγαπεηνί ζπλάδειθνη θαη θίινη, εκείο ζηα Παλεπηζηήκηα 

βηψζακε θαη βηψλνπκε κε νδπλεξφ ηξφπν απηνχο ηνπο κεηαζρεκαηηζκνχο πνπ 

πξνηάζζνπλ ην νηθνλνκηθφ επί ηνπ πνιηηηθνχ θαη δηαηππψζακε ηηο ελζηάζεηο 

καο κε ηηο πξν δηεηίαο θηλεηνπνηήζεηο καο, φπνπ ζεσξνχκε φηη απνηέιεζαλ θαη 

ηελ έλαξμε ηνπ δηαιφγνπ γηα καο.  

 

  Γηα καο αγαπεηνί ζπλάδειθνη θαη θίινη, δηάινγνο δελ ζεκαίλεη 

αλαζηνιή ησλ θηλεηνπνηήζεσλ. Οη θηλεηνπνηήζεηο απνηεινχλ κέξνο ηνπ 

δηαιφγνπ. Δκείο ζηα Παλεπηζηήκηα βηψζακε θαη βηψλνπκε κε νδπλεξφ ηξφπν 

ηελ δηάζπαζε ησλ ζπνπδψλ, ζε απίζηεπηεο εμεηδηθεχζεηο ρσξίο επηζηεκνληθή 

βάζε θαη ηελ ππνβάζκηζε ησλ πηπρίσλ. Σελ ίδξπζε ηκεκάησλ θαη 

παλεπηζηεκίσλ αλά ηνπο λνκνχο θαη ηηο πφιεηο ηεο ρψξαο, ρσξίο δηαθξηηφ 

επηζηεκνληθφ αληηθείκελν, κε απνθιεηζηηθά πειαηεηαθνχο ζηφρνπο θαη ρσξίο 

θακία πξνυπφζεζε εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο.  

 

  Βηψζακε θαη βηψλνπκε κε νδπλεξφ ηξφπν ηελ ιεηηνπξγία 

κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ, αληί κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, ρσξίο ηηο 

αλαγθαίεο νηθνλνκηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο πξνυπνζέζεηο. Δίκαζηε κάξηπξεο 

ζρεδίσλ αμηνιφγεζεο κε ηα θξηηήξηα ηεο αγνξάο θαη κε ηελ επθαηξία ζα πξέπεη 

λα ζαο δηεπθξηλίζσ φηη εκείο δελ έρνπκε θακία κεηαθπζηθή αληίζεζε ζηελ 

αμηνιφγεζε. Γηαθσλνχκε θάζεηα ζηα θξηηήξηά ηεο. 

 

  Δκείο αγαπεηνί ζπλάδειθνη θαη θίινη, βηψζακε θαη βηψλνπκε κε 

νδπλεξφ ηξφπν απηφ πνπ νη θπξίαξρεο δπλάκεηο, νλνκάδνπλ «δηα βίνπ 

εθπαίδεπζε» ζηελ νπνία απνδίδνπλ ραξαθηεξηζηηθά ηαρείαο απφθηεζεο 

δεμηνηήησλ κε ηνπο φξνπο ηεο αγνξάο. Βηψζακε θαη βηψλνπκε κε νδπλεξφ 
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ηξφπν ηελ θαηεπζπλφκελε έξεπλα πνπ αλεμάξηεηα απφ ην αλ δηεμάγεηαη ζε 

δεκφζηα ή ηδησηηθά ηδξχκαηα είλαη πιήξσο ππνηαγκέλε ζηα ηδησηηθά 

ζπκθέξνληα. 

 

  Με ιίγα ιφγηα βηψζακε θαη βηψλνπκε κία ζπζηεκαηηθή 

ππνρξεκαηνδφηεζε ησλ βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη σο εθ 

ηνχηνπ, κία νπζηαζηηθή θαη ζηαζεξή ππνλφκεπζε ηνπ. Καη ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ 

βηψζακε θαη βηψλνπκε κία επίζεζε, απαμίσζεο ησλ παλεπηζηεκηαθψλ 

ζπνπδψλ θαη ησλ παλεπηζηεκηαθψλ ιεηηνπξγψλ κε πνιιαπιά κέζα, αιιά έλα 

θαη κνλαδηθφ ζηφρν. 

 

  Δκείο αγαπεηνί ζπλάδειθνη θαη θίινη, βηψζακε θαη βηψλνπκε ζηα 

παλεπηζηήκηα ηηο παξεκβάζεηο πνπ πινπνίεζαλ κε εκκνλή παξειζνχζεο 

θπβεξλήζεηο θαη πηνζεηεί απξνθάιππηα ε παξνχζα έζησ θαη κε 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηαηππψζεηο, κε ηηο νπνίεο απνξπζκίδνληαη ε εθπαηδεπηηθή 

θαη εξεπλεηηθή ιεηηνπξγία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη κεηαιιάζζεηαη ν 

αθαδεκατθφο θαη δεκφζηνο ραξαθηήξαο ηνπ. Παξεκβάζεηο νη νπνίεο 

απνηεινχλ ηελ ειιεληθή εθδνρή ησλ πνιηηηθψλ νη νπνίεο κεηαζρεκαηίδνπλ ην 

ζρνιείν ζε θέληξν πξνζθνξάο ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο. Τπεξεζηψλ νη νπνίεο 

σο εκπφξεπκα ζα κπνξνχλ λα ππφθεηληαη ζηνπο δηαθαλνληζκνχο ηνπ 

παγθνζκίνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, κε ηνπο φξνπο, ηηο ζπλζήθεο GATT, 

γεληθήο ζπκθσλίαο γηα ηελ εκπνξία ησλ ππεξεζηψλ. Δίλαη ζ‟ απηέο ηηο 

επηινγέο ησλ θπξίαξρσλ δπλάκεσλ γηα ηελ παγθνζκηνπνίεζε κε ηηο νπνίεο 

δηαθσλνχκε θαη ηηο νπνίεο αληηπαιεχνπκε. 

 

  Δκείο αγαπεηνί ζπλάδειθνη θαη θίινη, δηεθδηθνχκε ζηαζεξά έλα 

δεκφζην, δσξεάλ αθαδεκατθφ θαη δεκνθξαηηθφ παλεπηζηήκην κε απνθιεηζηηθά 

απαζρνινχκελνπο θαη αμηνπξεπψο ακεηβφκελνπο παλεπηζηεκηαθνχο, ζε έλα 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα κε ζρνιεία δεκφζηα, δσξεάλ, πνπ ζα είλαη θνξείο 

πνιηηηζκνχ θαη φρη θέληξα θαηάξηηζεο. 

 

  ‟ απηέο ηηο δηεθδηθήζεηο καο είκαζηε ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη ζα 

είκαζηε ηα ρξφληα πνπ έξρνληαη καδί. αο επραξηζηψ πνιχ. 
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ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (. ΑΒΒΑ): Δπραξηζηνχκε ηνλ νκηιεηή. Υαηξεηηζκφ ζα 

απεπζχλεη ν εθπξφζσπνο ηεο ΑΓΔΓΤ, ν ζπλάδειθνο ν Μαξγαξίηεο ν 

Σξηαληάθπιινο.  

 

Σ. ΜΑΡΓΑΡΗΣΖ:  πγλψκε, εθπξφζσπνο ηεο ΑΓΔΓΤ είλαη νξηζκέλνο απφ 

ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή. Αλ δελ έξζεη, επεηδή είλαη λα έξζεη, ηφηε ζα 

ηνπνζεηεζνχκε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ζπλεδξίνπ. 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (. ΑΒΒΑ):  Δηζη γξάθηεθε, εληάμεη. πλερίδνπκε κε ηνλ 

εθπξφζσπν ηεο ΑΓΜΔ, απφ ηνπο Γνλείο, ηνλ ζπλάδειθν Γαξδαλακαλέιε 

Θξαζχβνπιν.  

 

Θ. ΓΑΡΓΑΜΑΝΔΛΖ:  Αγαπεηφ Πξνεδξείν ηνπ 7νπ Δθπαηδεπηηθνχ πλεδξίνπ 

θαη ηα ππφινηπα κέιε ηνπ Γ.. ηεο ΟΛΜΔ, θχξηνη Βνπιεπηέο εθπξφζσπνη ησλ 

θνκκάησλ, θχξηε Πξφεδξε ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ, αγαπεηνί χλεδξνη. 

Ζ Αλψηαηε πλνκνζπνλδία Γνλέσλ Μαζεηψλ Διιάδνο, ην σκαηείν σο 

θνξέαο κέζα ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα ιεηηνπξγεί απφ ην 1953, δπζηπρψο 

ηελ ηειεπηαία 20εηία βξέζεθε ζε ρέξηα πνπ κεηά απφ πξνζπάζεηεο απφ ην 

1998, κφιηο ηελ ηειεπηαία ρξνληά δειαδή πξηλ απφ κεξηθέο εκέξεο 

θαηνξζψζακε θαη‟ αξρήλ λα πάξνπκε ηα γξαθεία καο, ηα ηδηφθηεηα γξαθεία 

καο ζηελ Αζήλα. 

 

  Έλα ζσκαηείν πνπ είλαη ζπλνκηιεηήο καδί κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζην Δζληθφ πκβνχιην Παηδείαο, είλαη ζπλνκηιεηήο ζην 

Τπνπξγείν Παηδείαο, δπζηπρψο ηα ηειεπηαία ρξφληα παξά ηνλ λφκν 2621 θαη 

ηνλ 1566, πνπ φινη γλσξίδεηε, δελ δφζεθε απφ ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο εθείλν ην ζηίγκα πνπ έπξεπε λα θαζαηξέζεη ηνλ θ. 

Αλαγλσζηάην, θαη αλαθέξνληαο πιένλ ην φλνκα, πηζηεχσ φηη γίλεηαη 

θαηαλνεηφ γηαηί αλαθεξφκαζηε, κε απνηέιεζκα λα βξηζθφκαζηε ζπλερψο ζηα 

δηθαζηήξηα θαη ειιείςεη ρξεκάησλ λα έρνπκε θηάζεη απηή ηε ζηηγκή κφλν κε ηε 

λέα εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη ηελ βνήζεηα ηεο ζηνλ ηειηθφ ζηφρν, 

δειαδή ζηελ ελεξγνπνίεζε ηεο λέαο ΑΓΜΔ ε νπνία έρεη θάλεη ήδε ηα δχν 

ζπλέδξηα ηεο ην 2001 θαη ην 2003 ζηελ Αζήλα. Έρεη θάλεη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο 

ζηα ελδηάκεζα ρξφληα, δειαδή ηηο Γεληθέο ηεο πλειεχζεηο, έρεη βγάιεη ηηο 

ζέζεηο ηεο νη νπνίεο ζέζεηο, απιψο γηα λα κελ θαζπζηεξψ ην ζπλέδξην, 
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πεξίπνπ ζην 90% είλαη θαη νη ζέζεηο πνπ αλέθεξε θαη ν Πξφεδξνο ηεο  ΟΛΜΔ 

ζηελ εηζεγεηηθή ηνπ νκηιία. 

 

  Σαπηφρξνλα ζαλ θνξέαο έρνπκε θάλεη θαη ηελ πξψηε 

θηλεηνπνίεζε καδί κε ηελ ΟΛΜΔ θαη κ΄ απηά ηα ιίγα ελεκεξσηηθά θαη γηα ηνπο 

ππφινηπνπο ζπλέδξνπο, ραηξεηίδσ ην ζπλέδξην, ζαο εχρνκαη θαιή δηαλνκή 

ζηελ Θεζζαινλίθε, γηαηί ζαλ Αληηπξφεδξνο ηεο ΑΓΜΔ πξνέξρνκαη απφ ηελ 

Θεζζαινλίθε, θαη ζα πεξηκέλνπκε ηα πνξίζκαηα ηνπ ζπλεδξίνπ γηα ηελ κειέηε 

εθ κέξνπο ηεο ΑΓΜΔ. Δπραξηζηνχκε.  

  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (.ΑΒΒΑ): Δπραξηζηνχκε ηνλ ζπλάδειθν Γαξδακαλέιε, είλαη 

άιινη δχν εθπξφζσπνη θνξέσλ πνπ ζα ραηξεηίζνπλ αθφκε. Δίλαη ε 

εθπξφζσπνο ηνπ Γεκάξρνπ Θεζζαινλίθεο ε θπξία Ληάπε Γέζπνηλα, έρεη ηνλ 

ιφγν. 

 

Γ. ΛΗΑΠΖ:  Κχξηε Πξφεδξε, θπξίεο θαη θχξηνη, εθιεθηνί πξνζθεθιεκέλνη. Δίλαη 

ηδηαίηεξε ραξά θαη ηηκή, πνπ βξίζθνκαη αλάκεζά ζαο, εθπξνζσπψληαο ηνλ 

Γήκαξρν Θεζζαινλίθεο Βαζίιε Παπαγεσξγφπνπιν. Λφγσ αλεηιεκκέλσλ 

ππνρξεψζεσλ, δελ κπφξεζε λα παξαβξίζθεηαη ζήκεξα εδψ θνληά καο. 

Μεηαθέξσ ηνπο εγθάξδηνπο ραηξεηηζκνχο θαη ηηο επρέο λα έρεηε πάληα 

επηηπρίεο γηα ην ζεκαληηθφ έξγν πνπ επηηειείηε. 

 

  Δπηηπρίεο επρφκαζηε θαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΟΛΜΔ 

θαη φισλ ησλ ΔΛΜΔ, γηα ηηο εξγαζίεο ηνπ πλεδξίνπ. Θεξκά ζαο επραξηζηψ. 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (. ΑΒΒΑ): Δπραξηζηνχκε. Υαηξεηηζκφ ζα απεπζχλεη ν 

Πξφεδξνο ηνπ ΟΚ, ν ζπλάδειθνο Καξιαχηεο Θφδσξνο. 

Θ. ΚΑΡΛΑΤΣΖ:  Αμηφηηκεο θπξίεο, αμηφηηκνη θχξηνη, εθπξφζσπνη θνκκάησλ, 

θνξέσλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, εθπξφζσπνη ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, 

αηξεηνί, ζπλαδέιθηζζεο θαη ζπλάδειθνη. Δπεηδή κε πξνεηδνπνηήζαλε γηα ην 

ζχληνκν ηεο νκηιίαο κνπ, ζα κηιήζσ 40 ιεπηά, πνιχ γξήγνξα ινηπφλ, 

πξψηνλ, αηζζάλνκαη ηελ ππνρξέσζε θαη απηφ βγαίλεη απφ ηελ ςπρή κνπ λα 

απνδψζσ ηα εχζεκα,  δηαρξνληθά ηα εχζεκα ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο 

ΟΛΜΔ, αλ δελ παηλέζνπκε ηα γέληα καο ηη ζα θάλνπκε; αιιά ην ελλνψ απηφ, 

κηα θαη έρνπκε ηα 80 ρξφληα, γηνξηάδνπκε ηα 80 ρξφληα, ζα πάεη φζν 

κπνξνχκε λα ζπκεζνχκε, ζηηο κλήκεο καο, ζηε κλήκε καο, φια ηα κέιε, φια 
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ηα Πξνεδξεία ηεο ΟΛΜΔ θαη απηφ ην θάλσ κφλν θαη κφλν γηαηί ε ΟΛΜΔ 

πάληνηε, πάληνηε – ην ελλνψ – έδεηρλε ην θσο. Έδεηρλε ηελ ιχζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνβιεκάησλ. Βέβαηα άιινηε ηα πξνζέγγηδε επζηφρσο, παξ‟ 

φιεο ηηο αδπλακίεο πάληνηεο φκσο έδεηρλε ηνλ ζηφρν. Καη δπζηπρψο ε 

πνιηηεία ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δελ αθνινπζνχζε. 

 

  Γεχηεξνλ, δελ κπνξψ λα κελ ραηξεηίζσ ηελ παξνπζία ησλ 

αδειθψλ Κππξίσλ θαη επηηέινπο ζπκπιεξψλνληαο απηά ηα νπνία έβαιαλ 

ζήκεξα κε ηνλ ζχληνκν ραηξεηηζκφ ηνπο, λα πσ πφηε επηηέινπο απηή ε 

βαζαληζκέλε Κχπξνο, νη αδειθνί καο Κχπξηνη ζα δηθαησζνχλ. Έλα εξψηεκα 

ζα βάισ. 

 

  Σν ηξίην,  θπξίεο θαη θχξηνη, ην έβαιε, κίιεζε γηα πνιιά πφηε ν 

Πξφεδξνο ηεο ΟΛΜΔ, πφηε ζα γίλεη, πφηε ζα γίλεη ην άιιν θαη φια απηά. Γελ 

ζα πσ γηα ηα πφηε εγψ, γηαηί ην πφηε ην βιέπσ αλ γίλεη ζσζηή δνπιεηά απφ 

εδψ θαη πέξα απφ φινπο καο ζε 10 ρξφληα, 12 ρξφληα, θαη απφ αχξην λα 

μεθηλήζεη, απφ ηελ άιιε κέξα πνπ ζα αξρίζεη λα πινπνηείηαη κία λέα 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή. 

 

  κσο εθείλν πνπ πξέπεη λα επηζεκάλσ θαη ην επεζήκαλε θαη ν 

θχξηνο Πξφεδξνο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ, ν θ. Παπαδφπνπινο πνπ 

καο ηηκά κε ηελ παξνπζία ηνπ ζήκεξα, είλαη φηη ζήκεξα είλαη ε επθαηξία, εγψ 

ιέσ είλαη ε ηειεπηαία επθαηξία γηα νπνηνδήπνηε νπζηαζηηθή, πνηνηηθή θαη 

πνζνηηθή κεηαξξχζκηζε ζηελ εθπαίδεπζε. Δίλαη απαγνξεπηηθφ, εγθιεκαηηθφ 

ζα έιεγα λα ηελ ράζνπκε ηελ επθαηξία.  

 

  Καη ππάξρνπλ ζπλάδειθνη, θάπνηεο πξνυπνζέζεηο. Γχν είλαη  νη 

πξνυπνζέζεηο: απφ ηελ κηα κεξηά έρνπκε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θνξείο πνπ 

εκπιέθνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα, δειαδή ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα 

θνληνινγίο,  ε νπνία βξίζθεηαη,  πεξλάεη απφ ηελ θάζε ηεο αλσξηκφηεηαο, ηεο 

πνιηηηθήο φζνλ αθνξά ηα εθπαηδεπηηθά, αλσξηκφηεηαο, είλαη ζηελ κεηάβαζε 

δειαδή γηα λα πάεη ζηελ θάζε ηεο πνιηηηθήο φζνλ αθνξά ηα εθπαηδεπηηθά 

ζέκαηα σξηκφηεηαο, θαη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ απηφ. 

 

  Καη ην δεχηεξν, ππάξρεη απφ ηελ άιιε κεξηά κηα πνιηηηθή εγεζία 

πνπ θαίλεηαη φηη ζέιεη, θαη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ θαη απηφ ην έρεη δείμεη κέρξη 
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ηψξα ζπλάδειθνη θαη ζπλαδέιθηζζεο απφ ηε ζπκπεξηθνξά ηεο ζε ζρέζε κε 

ηελ ΟΛΜΔ, κε ηελ ΓΟΔ, κε ηελ εθπαηδεπηηθή γεληθφηεξα θνηλφηεηα.  

 

  Ζ εγεζία, ε πνιηηηθή εγεζία δείρλεη ζσθξνζχλε, ζνβαξφηεηα θαη 

απηφ θαίλεηαη φηη δελ θάλεη άικαηα, κεγάια άικαηα ζην θελφ. Θέιεη δηάινγν 

γηα λα θάλεη αιιαγέο θαη εγψ ην επηθξνηψ θαη λνκίδσ ν πην ζσζηφο ηξφπνο 

είλαη απηφο θαη πνηνο άιισζηε ζα κπνξεί λα ην αξλεζεί;  

 

  Γεχηεξνλ, δηαπλέεηαη απφ γελλαηφηεηα ζπλάδειθνη, γηαηί; Καη 

δελ θάλσ εγθψκηα απηή ηελ ζηηγκή, γηαηί είλαη ξεαιηζηηθή ε πνιηηηθή. Πνπ 

ζεκαίλεη εδψ πέξα γελλαηφηεηα. Γηαηί ξεαιηζκφο ζηελ εθπαίδεπζε ζεκαίλεη 

θάλσ απηφ πνπ πξέπεη, ιχλσ πξνβιήκαηα, ιχλσ ηα πξνβιήκαηα κε δηάινγν 

φκσο, θαη απηή ηελ επθαηξία ζπλάδειθνη δελ ζα πξέπεη λα ηελ ράζνπκε.  

 

  Βέβαηα φπσο είπα, νπνηαδήπνηε κεηαξξπζκηζηηθή πξνζπάζεηα 

ζα γίλεη, ζα πξέπεη λα έρεη έλα ρξνλνδηάγξακκα 10 εηψλ, πνπ ζεκαίλεη 

ζπλάδειθνη δχν γεληέο καζεηψλ ζα πξέπεη λα πεξάζνπλ απφ ην λεπηαγσγείν 

– δεκνηηθφ κέρξη θαη ην παλεπηζηήκην, αιιά ζα πξέπεη ζε φιν ην εχξνο απφ 

ηα κεηαπηπρηαθά κέρξη θαη ην λεπηαγσγείν λα έρνπλ γίλεη νη απαξαίηεηεο 

αιιαγέο, ζε φιν ην εχξνο ηεο εθπαίδεπζεο, φρη κφλν ζην ιχθεην πνπ 

ζηεθφκαζηε ζην εμεηαζηηθφ, αλ ζα είλαη ην έλα εμεηαζηηθφ ζχζηεκα ή ην άιιν.  

 

  ιν ην εχξνο ηεο εθπαίδεπζεο ινηπφλ, δειαδή θνληνινγίο, 

πξέπεη θάπνηα ζηηγκή λα ζηακαηήζνπλ ηα παηδηά καο, λα κελ ππάξρνπλ 

παηδηά πνπ δελ μέξνπλ λα θάλνπλ δηαίξεζε ζην ιχθεην ή λα κελ κπνξνχλ λα 

κηιάλε ηελ ειιεληθή γιψζζα, ηελ κεηξηθή ηνπο γιψζζα. Ή λα κελ μέξνπλ λα 

θάλνπλ ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ή λα κελ κηιάλε κηα δεχηεξε 

ηνπιάρηζηνλ μέλε γιψζζα. 

 

  Καη θιείλσ ζπλάδειθνη εδψ θαη ιέσ φηη σο Πξφεδξνο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΟΚ Α.Δ., ζαο ιέσ φηη εκείο ζπλερίδνπκε ηελ 

πξνζπάζεηα καο.... 

(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο) 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (. ΑΒΒΑ): πγλψκε ζπλάδειθνη, θάληε εζπρία, ζα ηειεηψζεη 

ν νκηιεηήο, θάληε εζπρία.  
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Θ. ΚΑΡΛΑΤΣΖ: πλερίδνπκε ζπλάδειθνη ηελ πξνζπάζεηα γηα γλήζηα 

ππεξέηεζε ηνπ ειιεληθνχ ιανχ, γηαηί ζπλίζηαηαη ζηα εμήο. Πξψηνλ ζεβφκελνη 

ην θνξνινγνχκελν πνιίηε, απφ εδψ θαη πέξα ζα πιεξψλνπκε γηα λα 

θαηαζθεπάδνπκε ζρνιηθά θηίξηα, εθπαηδεπηηθά θηίξηα ηψξα πηα, γηαηί θηίδνπκε 

θαη παλεπηζηήκηα θαη ΣΔΗ θαη φια ηα είδε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θηηξίσλ, κε ηα 

ιεθηά πνπ θνζηίδνπλ, ρσξίο ζπαηάιεο, έλα. Γεχηεξνλ, κε ηηο πξνδηαγξαθέο νη 

νπνίεο αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζεκεξηλέο αλάγθεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηξίηνλ 

ζηελ ψξα ηνπο.  Γξήγνξα δειαδή. Απηφ είλαη ην ηξίπηπρν πνπ έρνπκε βάιεη 

σο ζηφρν θαη πξνζπαζνχκε λα ην πεηχρνπκε. 

 

  πλάδειθνη, ζαο επραξηζηψ θαη είκαη ζίγνπξνο φηη ζα έρεη 

επηηπρία θαη ζα βνεζήζεη πάξα πνιχ απηφ ην ζπλέδξην γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ καο. αο επραξηζηψ πνιχ.  

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Γ. ΓΔΧΡΓΑ):  Δπραξηζηνχκε θαη εκείο πνιχ. Κιείλνληαο ηελ 

φιε δηαδηθαζία, ηεο έλαξμεο θαη ησλ ραηξεηηζκψλ, παξεπξίζθνληαη θαη ηηκνχλ 

ην ζπλέδξην καο νη ζπλάδειθνη ν Ράκαο ν Κψζηαο, εηδηθφο Γξακκαηέαο 

πνπδψλ Δπηκφξθσζεο θαη Καηλνηνκηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, νη πξψελ 

Πξφεδξνη ηνπ θιάδνπ ηεο Οκνζπνλδίαο ν Γεκήηξεο Μπαισκέλνο θαη ν Νίθνο 

ν Σζνχιηαο θαη ν Αληψλεο ν Αλησλάθνο πνπ ήηαλ εδψ, νη αηξεηνί ηνπ ΚΤΓΔ, 

ν θ. Σζαγθαιίδεο Θεφθηινο θαη ν Υαιάο ν Γεκήηξεο, ν πεξηθεξεηαθφο 

Γηεπζπληήο Δθπαίδεπζεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ν Καξαηάζνο Γηψξγνο, νη 

Πξντζηάκελνη Γηεπζχλζεσλ Θεζζαινλίθεο Κσλζηαληηλίδεο Γηψξγνο θαη 

Παξαζθεπάο Ζιίαο θαη Υαιθηδηθήο ν Πεζηλάθεο Μαλφιεο.  

 

  Δπίζεο, παξίζηαηαη απφ ηελ Παλειιήληα Έλσζε Φηινιφγσλ ν 

εθπξφζσπνο ηεο θ. ηέθνο θαη απφ ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Παλειιελίνπ 

πιιφγνπ Διιήλσλ Κνηλσληνιφγσλ ν Γεληθφο Γξακκαηέαο Υξήζηνο Παηζφο.  

Θα θάλνπκε 20 ιεπηά δηάιεηκκα θαη ζα ζπλερίζνπκε ζε Οινκέιεηα κε ηηο 

εηζεγήζεηο ησλ πέληε Παλεπηζηεκηαθψλ, ησλ γεληθψλ εηζεγεηψλ.  

 

ΓΗΑΛΔΗΜΜΑ 

 



ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (. ΑΒΒΑ): πλερίδνπκε. Μεηά ηνπο Υαηξεηηζκνχο κπαίλνπκε 

ζην ζέκα ηνπ πλεδξίνπ Παγθνζκηνπνίεζε θαη εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή. 

Πξψηνο νκηιεηήο ζα είλαη ν θ. Βαζίιεο Κνπιατδήο, θαζεγεηήο Δθπαηδεπηηθήο  

Πνιηηηθήο Παλ/κηνπ Πεινπνλλήζνπ. Σν ζέκα πνπ ζα αλαπηχμεη: «Δλα 

ζρνιείν αλνηθηό ζηελ θνηλσλία». 

  

Β.ΚΟΤΛΑΨΓΖ:  Δπραξηζηψ πνιχ. Θέισ λα επραξηζηήζσ ηελ Οκνζπνλδία 

πνπ καο δίλεη ηελ επθαηξία λα επηθνηλσλήζνπκε. πλάδειθνη, ζα κηιήζσ 

πξάγκαηη γηα, ζα πξνζπαζήζσ λα νξίζσ ή κάιινλ θαιχηεξα λα βάισ ηνπο 

φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ζα κπνξνχκε λα κηιάκε γηα ην 

αλνηθηφ ζρνιείν θαη λα δνχκε ηη επηπηψζεηο ζα έρεη αλ θαηαθέξνπκε θαη 

πινπνηήζνπκε θάπνηεο απφ ηηο πξνυπνζέζεηο απηέο, ψζηε λα πεηχρνπκε ην 

αλνηθηφ ζρνιείν.  

 

  Δίλαη λνκίδσ αλάγθε λα θαζνξίζνπκε ηη είλαη ην αλνηθηφ ζρνιείν 

γηαηί είλαη έλαο φξνο ν νπνίνο ηειεπηαία ζηελ πνιηηηθή αηδέληα έρεη έξζεη ςειά 

θαη επνκέλσο γηα λα απνθχγνπκε θαη παξαλνήζεηο αιιά θαη λα θαηαθέξνπκε 

λα ζπλελλνεζνχκε θαιχηεξα κεηαμχ καο θαη λα δνχκε ηηο ζπκθσλίεο ή λα 

εθθξάζνπκε ηηο αληηξξήζεηο καο κε κεγαιχηεξε ζπλέπεηα, λνκίδσ φηη ζα είλαη 

ρξήζηκν αλ θαηαθέξνπκε λα νξίζνπκε κε θάπνηα κεγαιχηεξε επθξίλεηα απηφ 

ηνλ φξν. 

 

  Καη γηα λα νξίζνπκε κε κεγαιχηεξε επθξίλεηα απηφ ηνλ φξν, εγψ 

ζα θηλεζψ πξνο δχν θαηεπζχλζεηο, ζα θηλεζψ απφ ηελ κηα κεξηά 

αληηδηαζηέιινληαο απηφ ηνλ φξν κε ην κεησπηθφ ζρνιείν θαη απφ ηελ άιιε 

ζεηηθά. Θα πξνζπαζήζσ λα ην νξίζσ θαη ζεηηθά. Θα ην νξίζσ ζεηηθά 

ρξεζηκνπνηψληαο θπξίσο δπν φξνπο, ηελ απνθέληξσζε θαη ηελ ζπκκεηνρή θαη 

ζηελ ζπλέρεηα ζα θάλσ απηφ πνπ ζαο είπα, ζα δσ ηηο επηπηψζεηο. 

 

  Αληηδηαζηνιή, ην κεησπηθφ ζρνιείν. Σν κεησπηθφ ζρνιείν, θαη 

δελ ην ελλνψ κφλν εδψ αξλεηηθά βεβαίσο, δηφηη ην κεησπηθφ ζρνιείν 

απάληεζε ζηα εξσηήκαηα θαη ζηα θνηλσληθά αηηήκαηα ηεο πεξηφδνπ ηνπ 19νπ 

θαη ησλ αξρψλ ηνπ 20νπ αηψλα, πνπ έβαδε ηα θνηλσληθά αηηήκαηα, πνπ έβαδε 

ηελ δεκηνπξγία ηνπ εζληθνχ θξάηνπο. 
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  Πνηα ήηαλ απηά ηα αηηήκαηα ζηα νπνία ην κεησπηθφ ζρνιείν 

πξνζπάζεζε λα απαληήζεη θαη ελ κέξεη ζηηο πεξηζζφηεξεο δπηηθέο θνηλσλίεο 

αιιά θαη ζηε δηθηά καο ηελ πεξίπησζε, ζηελ ειιεληθή θνηλσλία απάληεζε ιίγν  

- πνιχ ζεηηθά; Ήηαλ ε δηεχξπλζε ηεο πξφζβαζεο ζην ζρνιείν, ε 

καδηθνπνίεζε ηνπ ζρνιείνπ ηνπ πξσηνβάζκηνπ, ζηελ πξσηνβάζκηα θαη ζηελ 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Βέβαηα φηαλ ιέκε γηα δηεχξπλζε ηεο πξφζβαζεο 

δίλνπκε κηα ζεηηθή έλλνηα, φηαλ ιέκε γηα καδηθνπνίεζε δελ είλαη θαη΄ αλάγθε 

ζεηηθφ. Αιιά αο ηα έρνπκε θαη ηα δπν ηαπηφρξνλα ζην κπαιφ καο, ε δηεχξπλζε 

ηεο πξφζβαζεο πνπ ζεκαίλεη καδηθνπνίεζε ηνπ ζρνιείνπ. 

 

  Γεχηεξνλ, ζην κεησπηθφ ζρνιείν είρακε κηα πξνζπάζεηα 

δηαζθάιηζεο ηεο ηζφηεηαο ησλ επθαηξηψλ. Σεο ηζφηεηαο ηεο πξφζβαζεο. 

Βέβαηα εδψ λα ηνλίζνπκε φηη ε ηζφηεηα ζηελ πεξίπησζε απηή 

αληηκεησπίδνληαλ θπξίσο ζην ζεκείν εηζφδνπ, ήηαλ ηζφηεηα επθαηξηψλ ζηελ 

πξφζβαζε θαη φρη ηζφηεηα ζηελ δηαδηθαζία κάζεζεο. Ζ δηαδηθαζία κάζεζεο, 

ην ηη ζπλέβαηλε ζην ζρνιείν ήηαλ έλα καχξν, παξέκελε έλα καχξν θνπηί. Γελ 

ην θνίηαδε θαλέλαο απφ απηνχο νη νπνίνη αζρνιηφληνπζαλ κε ηελ πξνζπάζεηα 

λα δηεπξπλζεί ε πξφζβαζε θαη λα δηαζθαιηζηεί ε ηζφηεηα ησλ επθαηξηψλ.  

 

  Απηφο ήηαλ θαη ν ιφγνο φρη κφλν ζηελ Διιάδα αιιά – εηδηθά 

ζηελ Διιάδα, ζα πσ γηαηί εηδηθά ζηελ Διιάδα – φπνπ φπνηνη, πνιηηηθέο νη 

νπνίεο ζηφρεπαλ ζηελ βειηίσζε ηνπ κεησπηθνχ ζρνιείνπ είραλ θπξίσο ζεκείν 

αλαθνξάο, ε έκθαζε ήηαλ ζηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή. ηαλ κηιάγακε γηα 

εθζπγρξνληζκφ ησλ δηαθφξσλ κεξψλ, ησλ δηαθφξσλ ζπζηαηηθψλ ηνπ 

κεησπηθνχ ζρνιείνπ ε έκθαζε δηλφηαλ ζηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή. Λέσ 

εηδηθά ζηελ Διιάδα γηαηί ην ζρνιείν, ην καδηθφ ζρνιείν, ην κεησπηθφ ζρνιείν 

απάληεζε ζηα θνηλσληθά αηηήκαηα ζηελ δπηηθή Δπξψπε θαη πέηπρε ελ κέξεη 

ηνλ ζηφρν ηνπ, αιιά ζηε Γπηηθή Δπξψπε ε απάληεζε ήξζε επεηδή αθξηβψο 

πξνέθπςε κία εηζβνιή, κία δεκνζηνπνίεζε ησλ ηδησηηθψλ αλαγθψλ.  

 

  ηελ Διιάδα απηή ε δηαδηθαζία ηεο αλάπηπμεο ηνπ κεησπηθνχ 

ζρνιείνπ, ηεο δηεχξπλζεο ηεο πξφζβαζεο θαη ηεο πξνζπάζεηαο γηα ηελ 

δηαζθάιηζε ησλ ίζσλ επθαηξηψλ, έγηλε θαη εδψ κε ηελ ζπγθξφηεζε ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα αιιά ν δεκφζηνο ηνκέαο, φπσο καο ιέεη θαη ν Κσλ/λνο 

Σζνπθαιάο, ζπγθξνηήζεθε θπξίσο ζηελ βάζε ηδησηηθψλ ζπκθεξφλησλ κέζσ 
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ελφο ζπζηήκαηνο παηξσλίαο. Απηφ καο νδήγεζε ζε έλα εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

ηνπ νπνίνπ ηα δηάθνξα ζπζηαηηθά ζηνηρεία είραλ άιιν ξπζκφ αλάπηπμεο. 

Απηφο ν άιινο ξπζκφο αλάπηπμεο ησλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, νδήγεζε θαη ιφγσ ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ 

ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ζε κεγάιεο δηαθνξέο ζηελ πιηθνηερληθή 

ππνδνκή θαη γη‟ απηφ έλα απφ ηα αηηήκαηα, κηα πξνυπφζεζε γηα θάζε 

πεηπρεκέλε εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε ήηαλ ε αλαβάζκηζε ηεο πιηθνηερληθήο 

ππνδνκήο. 

 

  ηαλ κηιάκε φκσο γηα ην αλνηθηφ ζρνιείν, ζα πξέπεη πξάγκαηη 

λα μεθχγνπκε απφ απηέο ηηο δχν θπξίαξρεο έλλνηεο. Φπζηθά ζα πξέπεη λα 

πξνζπαζνχκε λα αλαβαζκίζνπκε ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή, θπζηθά ζα 

πξέπεη λα δηαζθαιίζνπκε ηελ δηεχξπλζε ηεο πξφζβαζεο, θπζηθά ζα πξέπεη 

λα εμαζθαιίδνπκε ηελ ηζφηεηα ησλ επθαηξηψλ ζην ζεκείν ηεο εηζφδνπ, αιιά λα 

είκαζηε ζίγνπξνη φηη απηά δελ θηάλνπλ. 

 

  Γελ είλαη δπλαηφλ ζήκεξα πηα λα κηιάκε κφλν γηα ηελ ηζφηεηα 

ησλ επθαηξηψλ ζην ζεκείν ηεο εηζφδνπ. Θα πξέπεη λα δνχκε ηη γίλεηαη θαη ζηελ 

δηαδηθαζία κάζεζεο, ηηο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο. Γελ είλαη δπλαηφλ λα 

κηιάκε κφλν γηα ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή αλ δελ κηιάκε ηαπηφρξνλα θαη δελ 

νξίζνπκε ηαπηφρξνλα ηη ζα πεη πνηφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε. 

 

  Σν αλνηθηφ ζρνιείν ινηπφλ βάδεη ζαλ, εζηηάδεη, ζα πξέπεη λα 

εζηηάζεη ζηελ πνηφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε, ζηελ πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο 

εθπαίδεπζεο θαη γηα λα κηιάκε θαη κε φξνπο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο, ζηελ 

πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο αλεμάξηεηα απφ ηελ νκάδα ησλ 

καζεηψλ ζηελ νπνία παξέρεηαη απηή ε εθπαίδεπζε. 

 

  Δίπα φηη ζα πξνζπαζήζσ λα αληηδηαζηείισ ην αλνηθηφ ζρνιείν 

απφ ην κεησπηθφ ζρνιείν θαη αθνχ έθαλα έηζη απηή ηελ αληηδηαζηνιή ζα 

πξνζπαζήζσ λα νξίζσ ην αλνηθηφ ζρνιείν θαη ζεηηθά. Γειαδή κε φξνπο 

απνθέληξσζεο θαη ζπκκεηνρήο. Ζ απνθέληξσζε. Ζ απνθέληξσζε, φηαλ 

ζπδεηάκε γηα ηελ απνθέληξσζε ζην επίπεδν, ζρεηηθά κε ηηο εθπαηδεπηηθέο 

δηαδηθαζίεο ζηεθφκαζηε πάξα πνιχ ζπρλά ζε εξσηήκαηα δηαδηθαζηηθνχ 

ηχπνπ. Απνθέληξσζε κέρξη πνην ζεκείν; ηελ πεξηθέξεηα; ηνλ δήκν; ηε 

ζρνιηθή κνλάδα;  
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  Απηφ πνπ λνκίδσ φηη ζα πξέπεη λα πξνζπαζήζνπκε λα 

ζπδεηήζνπκε θαη λα ζπκθσλήζνπκε ζην βαζκφ πνπ είλαη δπλαηφλ, είλαη ηη 

είδνπο απνθέληξσζε; Ζ απνθέληξσζε δελ ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζε πνιχ νπζηαζηηθέο, αιιά φρη ηηο θαζαξά 

εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο. Ζ απνθέληξσζε ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη θπξίσο 

θαη ζηηο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο. Δίλαη απνθέληξσζε ζηελ ιήςε,  δηαδηθαζία 

ιήςε απνθάζεσλ πνπ αθνξά φκσο θαη αλαθέξεηαη θαη ζηηο εθπαηδεπηηθέο 

δηαδηθαζίεο. Δίλαη απνθέληξσζε ζηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ αθνξά π.ρ. 

αθφκα θαη δεηήκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα. 

 

  Αλ δελ πεηχρνπκε απηφ, αλ δελ πεηχρνπκε απηνχ ηνπ ηχπνπ ηελ 

απνθέληξσζε ζε νπνηνδήπνηε επίπεδν, ην λα ζπδεηάκε κφλν γηα 

απνθέληξσζε θαη λα αλαθεξφκαζηε π.ρ. ζηηο νηθνλνκηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

ζρνιείνπ, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ αιιά φρη ην νπζηαζηηθφ. Σν νπζηαζηηθφ ζην 

ζρνιείν ζα πξέπεη λα είλαη νη εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο. Δθεί ινηπφλ ζα 

πξέπεη λα επηθεληξψζνπκε ηελ πξνζπάζεηα θαη ηελ ζπδήηεζε γηα ηελ 

απνθέληξσζε.  

 

  Καη βέβαηα ε απνθέληξσζε αλ ηελ ζπλδπάζνπκε κε ηελ 

δπλαηφηεηα, ηελ αλάγθε θαη ηελ δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο φισλ ησλ νκάδσλ 

θαη θνξέσλ, ησλ παξαγφλησλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, 

ηφηε πξάγκαηη ζα έρνπκε κία δηαθνξεηηθή πνηφηεηα ζρνιείνπ.  

 

  Αλ ηελ δηαδηθαζία ηεο απνθέληξσζεο, ηελ ζπλαπνθαζίδνπλ νη 

καζεηέο, νη γνλείο, νη εθπαηδεπηηθνί, νη θνξείο φινη νη νπνίνη ζε επίπεδν ηεο 

ηνπηθήο θνηλσλίαο αιιά θαη ζε επίπεδν ηεο πεξηθέξεηαο πνπ εκπιέθνληαη 

ζηελ ζρνιηθή δηαδηθαζία, ηφηε αθελφο κελ έρνπκε έλα ζχζηεκα θνηλσλίαο 

ινγνδνζίαο πνπ καο εμαζθαιίδεη ηελ πνηφηεηα θαη δηαιέγσ ηνλ φξν 

«θνηλσληθή ινγνδνζία» ζε αληηδηαζηνιή κε ηελ αμηνιφγεζε, είλαη αμηνιφγεζε 

αιιά πνιχ βαζηά αμηνιφγεζε ε θνηλσληθή ινγνδνζία, αιιά ηφηε είλαη 

θνηλσληθή ινγνδνζία, ζπκκεηνρηθή. 

 

  Έρνπκε απηή ηελ θνηλσληθή ινγνδνζία, αιιά κπνξνχκε λα 

κεηαθηλεζνχκε θαη απφ ην καθξφ-επίπεδν θαη λα πάκε θαη λα παξέκβνπκε ζην 

επίπεδν ησλ καζεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ. 
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  Δδψ, ζα αλνίμνπκε ηε ζπδήηεζε πνπ έρεη μαλά αλνίμεη ζηε 

δεθαεηία ηνπ ‟70 θαη ησλ αξρψλ ηνπ ‟80, ζα ηελ πεξηέγξαθα κε ηνπο 

παηδαγσγηθνχο φξνπο ηαμηλφκεζε θαη πεξηράξαμε πνπ ηνπο εηζήγαγε ζηε 

ζπδήηεζε ν Μπεξλζηάηλ, νπζηαζηηθά ζα πξέπεη λα κηιήζνπκε γηα ηα ζχλνξα 

ηα νπνία, ηη είδνπο γλψζε ζα ρεηξηδφκαζηε κέζα θαη εθηφο ηνπ ζρνιείνπ. 

 

  Γηφηη αλ εκπιέμνπκε βεβαίσο φινπο ηνπο παξάγνληεο νη νπνίνη 

έρνπλ ζρέζε κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ηφηε δε κηιάκε κφλν γηα ηε 

γλψζε κέζα ζην ζρνιείν, αιιά θαη ηε γλψζε ηελ νπνία ρεηξίδεηαη ν καζεηήο ή 

νη γνλείο θαη εθηφο ζρνιείνπ. Καη ίζσο απηφ λα έρεη πάξα πνιχ κεγάιε 

ζεκαζία. 

 

  Θα δνχκε ηη ζχλνξα ζα έρνπκε αλάκεζα ζηε γλψζε ηε ζρνιηθή 

θαη ηελ παξαζρνιηθή. Ση ζχλνξα ζα ππάξρνπλ αλάκεζα ζηα ζρνιηθά 

αληηθείκελα, ζηνλ ηξφπν πνπ είλαη νξγαλσκέλε ε ζρνιηθή γλψζε, ηα γλσζηηθά 

αληηθείκελα, ηα νπνία εκπεξηέρνληαη ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη κε απηή ηε 

ινγηθή ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα θαη ηα ζχλνξα ηεο ζρέζεο, ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν ζα ζπδεηήζνπκε θαη ζα ξπζκίζνπκε ηηο ζρέζεηο ησλ καζεηψλ κεηαμχ 

ηνπο, ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ, ησλ γνληψλ θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. 

 

  Με άιια ιφγηα ζα πξέπεη λα ζηαζνχκε πνιχ ζνβαξά θαη λα 

δνχκε ηη δηδάζθνπκε, ηνλ ηξφπν πνπ ην δηδάζθνπκε, ηε δηαδηθαζία, ην 

βεκαηηζκφ πνπ επηβάιινπκε ζηνπο καζεηέο. 

 

  Σνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ, πνπ βεβαίσο ζα 

ζπλδέεηαη κε ηελ θνηλσληθή ινγνδνζία, αιιά θαη ην ζπλνιηθφ ζρεδηαζκφ ησλ 

αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ ελ ηέιεη ζα έρεη αληίρηππν βέβαηα θαη ζηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα ζρεδηαζηεί ε αξρηθή εθπαίδεπζε θαη 

θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηνξζσηηθά ζα 

παξεκβαίλνπλ νη δηαδηθαζίεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αιιά θαη ε 

ζηελή ζπλεξγαζία γνληψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ζε ηξφπν ψζηε λα θαζνξίδνληαη 

θαιχηεξα νη αλάγθεο ηεο εθπαίδεπζεο. 

 

  Απηφ ζα καο νδεγήζεη πηζηεχσ ζε έλα ζχζηεκα φπνπ ηα 

πξνγξάκκαηα, δε ζα έρνπκε απηή ηελ νκνηνκνξθία πξνγξακκάησλ, ε νπνία 
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λεθξψλεη ζήκεξα ην ζρνιείν θαη απνηειεί έλα απφ ηα θχξηα εκπφδηα 

επαγγεικαηηθήο αλέιημεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

 

  Απελαληίαο ζα κπνξνχκε κε επθνιία λα δνχκε ηηο πεξηνρέο πνπ 

ζέινπκε, ηηο πεξηνρέο ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο, πνπ ζα πξέπεη λα 

παξέκβνπκε δηνξζσηηθά, αιιά θπξίσο λα δνχκε, γηαηί είκαη ζίγνπξνο φηη ζηα 

ζρνιεία καο, αθφκα θαη κε απηή ηελ νκνηνκνξθία πνπ λεθξψλεη, έρνπκε πάξα 

πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο είλαη άμηεο ιφγνπ. 

 

  Αλ απειεπζεξψζνπκε ηηο δπλάκεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ζα 

κπνξνχκε λα πξνζδηνξίδνπκε κε κεγαιχηεξε, λα έρνπκε δπλαηφηεηεο λα 

πξνζδηνξίζνπκε κε κεγαιχηεξε επθξίλεηα ηηο θαιέο πξαθηηθέο, νη νπνίεο ζα 

αλαπηχζζνληαη ζηα ζρνιεία θαη λα ηηο θάλνπκε θηήκα, αλ βειηηψζνπκε θαη 

θαηαθέξνπκε θαη αλαπηχμνπκε νξηδφληηα ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηα ζρνιεία, λα 

ηηο θάλνπκε θηήκα φισλ ησλ ζρνιείσλ. 

 

  Απηφ ζα θέξεη ζίγνπξα κία, δηζηάδσ λα πσ ηνλ φξν 

επαλάζηαζε, αιιά ζα θέξεη κηα αλαγέλλεζε, αιιαγή ηνπ θιίκαηνο ζην 

ζρνιείν. Θα δψζεη έλα κεγαιχηεξν ξφιν ζηνλ εθπαηδεπηηθφ. 

 

  Απηφο ν κεγαιχηεξνο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχο, πξνθαλψο ζα 

έρεη λα θάλεη θαη κε ηελ αλαβάζκηζή ηνπ ηελ επαγγεικαηηθή, αιιά θπξίσο θαη 

εδψ δελ κπνξνχκε λα ην δνχκε κφλν ζε ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή 

αλαβάζκηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, θπξίσο φκσο ζα δψζεη άιινπ ηχπνπ 

εθπαίδεπζε ζηνπο καζεηέο. 

 

  Άιινπ ηχπνπ εθπαίδεπζε ζηνπο καζεηέο, γηαηί έρνπκε 

εγθαηαιείςεη ζηαδηαθά ηελ απαίηεζε γηα θνηλσληθή δηθαηνζχλε, έρνπκε 

εγθαηαιείςεη ζηαδηαθά ηελ απαίηεζε γηα ην λα δψζνπκε ηελ εθπαίδεπζε πνπ 

αξκφδεη ζε φιεο ηηο νκάδεο ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ. 

 

  Έρνπκε εγθαηαιείςεη ζηαδηαθά ηελ απαίηεζε λα κνξθψλνπκε ηα 

παηδηά ψζηε λα κπνξνχλ λα εληαρζνχλ κε άλεζε ζηελ θνηλσλία θαη ε άλεζε, ε 

έληαμε ζηελ θνηλσλία δε ζεκαίλεη κφλν θαιέο θνηλσληθέο ζρέζεηο, ζεκαίλεη θαη 

λα βξνπλ δνπιεηά θαη λα βξνπλ δνπιεηά πνπ λα ηνπο ηθαλνπνηεί θαη λα 

πξνζθέξεη ζηελ θνηλσλία θαη λα ηνπο επηηξέπεη λα αλαπηχζζνληαη νη ίδηνη. 
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  Άξα, γηα λα κελ εγθαηαιείςνπκε απηέο ηηο απαηηήζεηο, ζα πξέπεη 

λα αιιάμνπκε ην ζρνιείν. Γηα λα αιιάμνπκε ην ζρνιείν, ην ζρνιείν δελ κπνξεί 

λα αιιάμεη απφ πάλσ, δελ κπνξεί  λα αιιάμεη κε δηαηάγκαηα, δελ κπνξεί λα 

αιιάμεη απφ ηελ νδφ Μεηξνπφιεσο. 

 

  Έλαο ηξφπνο ππάξρεη λα αιιάμεη ην ζρνιείν. Να βξνχκε, κέζσ 

ηεο απνθέληξσζεο, λα απειεπζεξψζνπκε ηηο δεκηνπξγηθέο δπλάκεηο, πνπ ζα 

επηηξέςνπλ ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ παξαγφλησλ θαη ζα επηηξέςνπλ ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ λα παίμεη ην ξφιν πνπ ηνπ αξκφδεη θαη λα κελ είλαη κφλν θαη 

κφλν ν ηκάληαο κεηαβίβαζεο ζηνπο καζεηέο ησλ απνθάζεσλ πνπ 

ιακβάλνληαη ζε θεληξηθφ επίπεδν. 

 

Απηφ πνπ ήζεια λα πσ είλαη φηη κε ηνλ φξν «αλνηρηφ ζρνιείν» 

ζα πξέπεη λα ην δνχκε ιίγν βιέπνληαο ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ 

ηηο νπνίεο κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί, λα δηεπθνιχλνπκε ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ 

φξσλ θαη λα πινπνηήζνπκε ηηο πξνυπνζέζεηο, ψζηε πξάγκαηη λα έρνπκε απηή 

ηε κεηαηξνπή ηνπ ζεκεξηλνχ κεησπηθνχ ζρνιείνπ, κε ην νπνίν πεηχρακε 

πνιιά. 

 

  Πεηχρακε φηη έγηλε καδηθφ ζρνιεηφ, έγηλε ζρνιείν ην νπνίν έρεη 

κηα, ζρεηηθά απνδεθηή, παξά ηα παξάπνλα πνπ ππάξρνπλ ζηελ πιηθνηερληθή 

ππνδνκή, λα θαηαθέξνπκε λα κεηαηξέςνπκε, λα βαζχλνπκε ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζρνιείνπ θαη λα ην ζπλδέζνπκε κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία, γηα λα αληαπνθξηζεί 

ζηηο αλάγθεο θαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ καζεηψλ θπξίσο, αιιά θαη λα επηηξέςεη 

ηελ νινθιήξσζε, ηελ επαγγεικαηηθή νινθιήξσζε θαη ηελ αλάπηπμε ηελ 

επαγγεικαηηθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Δπραξηζηψ γηα ηελ πξνζνρή ζαο. 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Κνπιατδή, επφκελνο νκηιεηήο ν θ. 

Αληψλεο Μαθξπδεκήηξεο, Καζεγεηήο Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο ηεο Ννκηθήο 

ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Θέκα ηνπ «Παηδεία θαη δεκνθξαηία: ην 

δήηεκα ηεο πνηόηεηαο». 

 

 Α. ΜΑΚΡΤΓΖΜΖΣΡΖ: Κπξίεο θαη θχξηνη ζχλεδξνη, επηηξέςηε κνπ θαη‟ 

αξράο λα ζπγραξψ ηελ ΟΛΜΔ γηα ηα ζ0 ρξφληα ηεο θαη γηα ην 7ν ζπλέδξην, ζην 
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νπνίν εχρνκαη απφ θαξδηάο θαιή επηηπρία θαη λνκίδσ φηη ζα έρεη επηηπρία, αλ 

κπνξψ λα θξίλσ απφ ην βάζνο ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ. 

 

  Θέισ επίζεο λα επραξηζηήζσ γηα ηελ ηηκεηηθή θαη επγεληθή 

πξφζθιεζε λα ζπκκεηάζρσ θαη εγψ ζε απηφ ην ζπλέδξην θαη λα θαηαζέζσ 

νξηζκέλεο ζθέςεηο θαη εκπεηξίεο. 

 

  Αηζζάλνκαη φηη απεπζχλνκαη ζε ζπλαδέιθνπο δαζθάινπο θαη 

θαζεγεηέο θαη ππφ ηελ έλλνηα απηή ζα ζαο κηιήζσ ιηγφηεξν σο ν Καζεγεηήο 

Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο θαη πεξηζζφηεξν σο δάζθαινο, πνπ έρσ πεξίπνπ ηνπο 

ίδηνπο πξνβιεκαηηζκνχο θαη ηα ίδηα πξνβιήκαηα κε ζαο. 

 

  Θα αλαθεξζψ ζε νξηζκέλα πνιχ βαζηθά δεηήκαηα θαη ζα 

επηρεηξήζσ κηα ζπλνιηθή επνπηεία απηνχ πνπ ιέγεηαη εθπαίδεπζε θαη ζρνιεηφ 

ππφ ηελ επξεία έλλνηα ηνπ φξνπ, αλ ζέιεηε κε φξνπο ζπκβνιηθνχο, δε ζα 

αλαθεξζψ ζηα θξηηήξηα ηεο Πίδα, αιιά ζα αλαθεξζψ ζε απηφ πνπ θαηά ηελ 

αληίιεςή κνπ θξχβεηαη πίζσ απφ απηά, ην γηαηί θαη ην πψο ζην φηη ίζσο δε 

δψζακε ηελ πξνζνρή πνπ έπξεπε λα δψζνπκε. 

 

  Αο μεθηλήζνπκε φκσο απφ ηα πνιχ απιά θαη βαζηθά, ηα νπνία 

φζα πσ ζηε ζπλέρεηα, ζα κνπ επηηξέςεηε θαη πάιη εηζαγσγηθά λα πσ, φηη ηα 

αθηεξψλσ ζηε κλήκε ελφο πνιχ μερσξηζηνχ θηινζφθνπ, δαζθάινπ θαη 

δηαλνεηή, ν νπνίνο πέζαλε πξνρζέο, πξνζσπηθνχ δαζθάινπ ηνπ Κνζκά 

Φπρνπαίδε. 

 

  Ο αηψλαο πνπ κφιηο έιεμε θπξίεο θαη θχξηνη, απηφο ν βξαρχο θαη 

αληηθαηηθφο 20νο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί απφ ηελ αηζηφδνμε πιεπξά, γηαηί 

είλαη πνιιά ηα ζθνηεηλά ζεκεία, αιιά απφ ηελ αηζηφδνμε πιεπξά κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζηεί σο ν αηψλαο ηεο παηδείαο θαη ηεο δεκνθξαηίαο. 

 

  ρη κε ηελ έλλνηα φηη απηά ηα δχν ηδεψδε ηεο αλζξψπηλεο 

χπαξμεο θαη ηεο νξγαλσκέλεο θνηλσληθήο ζπκβίσζεο έγηλαλ πξάμε θαηά 

κήθνο θαη πιάηνο ηνπ πιαλήηε, δπζηπρψο βξηζθφκαζηε πνιχ καθξηά απφ 

απηή ηελ ηδεψδε θαηάζηαζε, αιιά κε ηελ έλλνηα φηη απηά ηα δχν κεγέζε, ηεο 

παηδείαο θαη ηεο δεκνθξαηίαο, έζεζαλ θαη γελίθεπζαλ ζε ηθαλή έθηαζε έλα 

ππφδεηγκα αλζξψπηλεο πνιηηείαο, γηα ην νπνίν δελ πθίζηαηαη θαλέλα 
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αμηφπηζην ελαιιαθηηθφ παξάδεηγκα θαη απηφ ην ππφδεηγκα δελ κπνξεί εχθνια 

λα αληηθαηαζηαζεί ζηηο ζπλεηδήζεηο θαη ζηα φλεηξα ησλ αλζξψπσλ θαη κάιηζηα 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ επνρή καο θαη ζηνλ θφζκν καο. 

 

  Πξάγκαηη, ζηε δηάξθεηα ηνπ 20νπ αηψλα ζεκεηψζεθαλ δχν 

γλσξίζκαηα εμαηξεηηθά ζεκαληηθά. Πξψηνλ, ε θαζνιηθή ςήθνο ζηε ιεηηνπξγία 

ηεο αληηπξνζσπεπηηθήο δεκνθξαηίαο θαη ε γελίθεπζε ησλ πνιηηηθψλ 

δηθαησκάησλ ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο θαη ησλ δχν θχισλ. 

 

  Σε ζεκαζία ησλ εμειίμεσλ απηψλ, δε κεηψλεη ην γεγνλφο φηη ζηελ 

πξάμε απηφ ην αγαζφ, ε θαζνιηθή ςήθνο θαη ε γελίθεπζε ησλ δηθαησκάησλ, 

δελ αλαθέξεηαη παξά ζε έλα κηθξφ θνκκάηη ηνπ αλζξψπηλνπ πιεζπζκνχ, πνπ 

δεη πάλσ ζηνλ πιαλήηε, έζησ θαη αλ ζηε δηθή καο πεξίπησζε, ζηελ παηξίδα 

καο, απηή ε δηαδηθαζία μεθίλεζε πνιχ λσξίο, ήδε απφ ην 1844. κσο ε 

πξαγκαηηθή γελίθεπζε έγηλε ζηνλ 20ν αηψλα. 

 

  Παξάιιεια, κε ηελ αλαγλψξηζε ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ, 

ζεκεηψζεθε θαη ε γελίθεπζε ηεο εθπαίδεπζεο, ζε πιαηηέο κάδεο ηνπ 

πιεζπζκνχ, γηα πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία ηεο αλζξσπφηεηαο ηφζν πνιινί 

άλζξσπνη θαη γηα ηφζν κεγάιν δηάζηεκα, ζπγθξηηηθά κε ην παξειζφλ, 

βξίζθνληαη εληφο ή πιεζίνλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, φζν ζπκβαίλεη 

ζηελ επνρή καο θαη πάιη ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο ηνπ πιαλήηε. 

 

  Έηζη, ην ζρνιείν σο ν πξσηνβάζκηνο θαη ζεκειηψδεο 

εθπαηδεπηηθφο ζεζκφο, αιιά θαη ην παλεπηζηήκην ζε κηθξφηεξν βαζκφ, έλαο 

ζεζκφο πνπ παιηφηεξα ήηαλ έλα, πξηλ 100 κφιηο ρξφληα, έλα πξνλφκην ησλ 

ειίη, ζήκεξα έρεη κεηαηξαπεί ζρεδφλ παληνχ ζηνλ αλαπηπγκέλν θφζκν έζησ, 

ζε έλα καδηθφ θαηλφκελν. 

 

  Πξνθχπηεη φηη ν 20νο αηψλαο έθεξε θνληά θαη ζπλέδεζε κε ηξφπν 

νξηζηηθφ θαηά ηελ αηζηφδνμε νπηηθή θαη πάιη, θαη αλαπφζπαζην αο επρεζνχκε 

ηε δεκνθξαηία κε ηελ παηδεία. 

 

  Απηφ δελ είλαη δηφινπ παξάδνμν νχηε ηπραίν. Σν έλα ζχζηεκα 

δεκνθξαηία θαη παηδεία, ην έλα ζχζηεκα θαίλεηαη πσο ηξνθνδνηεί θαη εληζρχεη 

ιεηηνπξγηθά ην άιιν. 
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  Ο ιφγνο είλαη απιφο, ε θαζνιηθή ςήθνο, δίρσο παηδεία, νδεγεί 

ζηελ νρινθξαηία, ζηε καδνθξαηία θαη ην ιατθηζκφ. Καη αληηζηξφθσο, ε παηδεία 

ρσξίο θαζνιηθή ςήθν ζπλεπάγεηαη κηα ζηξεβιή θαη επλνπρηζκέλε δεκνθξαηία 

ζπλεπάγεηαη ηε ζπξξίθλσζε θαη ζηέξεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ, 

δειαδή ηε δπλαηφηεηα λα θαζνξίδεη ειεχζεξα ηε δσή θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ, 

ζην αηνκηθφ θαη ην ζπιινγηθφ επίπεδν. 

 

  Ο 20νο αηψλαο καο άθεζε έλα κείδνλ ηζηνξηθφ θεθηεκέλν, φηη 

παηδεία θαη δεκνθξαηία βαδίδνπλ καδί θαη ζπλδένληαη ζηελά, θπξηνιεθηηθά. Ζ 

δεκνθξαηία παξνπζηάδεηαη σο ζπλέρεηα θαη πξνυπφζεζε ηεο παηδείαο γηαηί 

ζην βαζχηεξν λφεκά ηεο, ε δεκνθξαηία ζεκαίλεη παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ, ζε φια ηα κέιε ηεο 

θνηλσλίαο, φπσο θαη ζε φια ηα κέιε ηεο θνηλσλίαο πξέπεη λα παξέρεηαη ε 

ηζφηεηα ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ. 

 

  Ίζε πνζφηεηα θαη πνηφηεηα εθπαίδεπζεο, απνηειεί 

πξνυπφζεζεο ηεο δεκνθξαηίαο. Γηαηί άληζε πνηφηεηα θαη άληζε πνζφηεηα 

παηδείαο, θνβάκαη φηη παξάγεη καθξνπξφζεζκα άληζε πνζνηηθά θαη πνηνηηθά 

ςήθν, δειαδή ππνθέξεη ε δεκνθξαηία. 

 

  Άξα ην ζπκπέξαζκά κνπ, απηφ ην πξψην βαζηθφ ζπκπέξαζκα, 

ην ζέησ κε απινχο θαη εκθαηηθνχο φξνπο. Δίλαη ην εμήο. ηη ην πνιίηεπκα ηεο 

δεκνθξαηίαο θαη κε θφπν θαηαθηήζακε ζε απηφλ ηνλ ηφπν ηε δεκνθξαηία, 

θέηνο θιείλνπκε 30 ρξφληα απφ ηελ πνξεία ηεο 3ε ειιεληθήο δεκνθξαηίαο, 

είλαη κηα κεγάιε επηηπρία ζπγθξηηηθά κε ην παξειζφλ, ην δήηεκα είλαη αλ ηα 

επφκελα 20 ρξφληα, πνπ ζα θάλνπκε ην κεγάιν απνινγηζκφ ην 2021, αλ ζα 

κπνξέζνπκε λα έρνπκε κηα πνηνηηθά αλψηεξε δεκνθξαηία, απφ απηή πνπ 

είρακε ίζσο ζην παξειζφλ. 

 

  Σν πνιίηεπκα ηεο δεκνθξαηίαο είλαη ην πνιίηεπκα πνπ εξείδεηαη 

ζηα πλεπκαηηθά ζεκέιηα ηεο εθπαίδεπζεο, ζηελ πιαηηά καδηθή εθπαίδεπζε. Αλ 

ε εθπαίδεπζε είλαη ε πχιε πξνο ηελ ηζφηεηα, φπσο έιεγε ν Οξάηηνο, ζα 

πξνζέζεηε θαη ε ηαπεηλφηεηά κνπ πσο ε εθπαίδεπζε είλαη θαη ε πχιε πξνο ηε 

δεκνθξαηία. 
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  Ζ ζρέζε φκσο κεηαμχ πνηφηεηαο θαη πνζφηεηαο, παηδείαο θαη 

δεκνθξαηίαο, δελ είλαη πάληα αξκνληθή θαη νκφινγε φπσο γλσξίδεηε. Σα 

ηδαληθά θαη νη αμίεο ηεο παηδείαο θαη ηεο δεκνθξαηίαο, πξνδίδνληαη θαη 

θηλδπλεχνπλ ζηελ επνρή καο, φρη ηφζν κε πνζνηηθνχο, φζν κε πνηνηηθνχο 

φξνπο. 

 

  Πξάγκαηη, ζηηο κέξεο καο θαη ζηελ επνρή καο, δελ είλαη ηφζν ε 

πνζφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο, νχηε ε πνζφηεηα ηεο δεκνθξαηίαο πνπ δελ 

πεξηζζεχεη, αιιά ε πνηφηεηά ηνπο είλαη απηή πνπ ειέγρεηαη. 

 

  Γελ ππνθέξεη κε φξνπο πνζνηηθνχο ε εθπαίδεπζή καο θαη ε 

δεκνθξαηία καο, φζν θπξίσο κε φξνπο πνηνηηθνχο. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο κε 

πνηνηηθά θξηηήξηα πξέπεη λα ειέγρνπκε πιένλ ηε δηνίθεζε, ηελ πνιηηεία θαη ηελ 

εθπαίδεπζή καο. 

 

  Αθξηβψο ην θεληξηθφ λφεκα, ην θεληξηθφ δήηεκα, είλαη πφζν 

πνηνηηθή είλαη ε δεκνθξαηία καο θαη ε παηδεία καο θαη πφζν πξνάγεη, απηφ 

πνπ έιεγε ν Αξηζηνηέιεο σο ηνλ θεληξηθφ ηεο ζηφρν: ην επ δεηλ ησλ πνιηηψλ. 

 

  Ζ ρψξα καο δελ ηα πήγε ηφζν θαθά, ηφζν άζρεκα ζην πνζνηηθφ 

επίπεδν, ηα ηειεπηαία 40 κε 50 ρξφληα, ιακβαλνκέλνπ ππφςε ησλ δεηθηψλ ηεο 

αλάπηπμεο, πνπ θηηάρλεη ν Οξγαληζκφο Ζλσκέλσλ Δζλψλ. 

 

  Σν δήηεκα είλαη ηη θάλνπκε ζην πνηνηηθφ επίπεδν θαη αλ 

κπνξνχκε λα αξθεζηνχκε ζε απηφ. Ο Αξηζηνηέιεο ιέεη ζηα «Πνιηηηθά» ηνπ φηη 

ν θαζέλαο πξέπεη λα ζθέθηεηαη εθείλν πνπ είλαη ην αλψηεξν πνπ κπνξεί λα 

πεηχρεη θαη απηφ λα πξνηηκά. 

 

  Ση είλαη δε ην αλψηεξν; Καηά ηνλ Αξηζηνηέιε, ε απάληεζε είλαη 

απιή: Αλψηεξν είλαη εθείλν πνπ ππαθνχεη ζηε ινγηθή. Καη θαηαιήγεη φηη ην 

θαιχηεξν θξάηνο είλαη εθείλν πνπ δηνηθείηαη θαιχηεξα θαη δηνηθείηαη θαιχηεξα 

ην θξάηνο εθείλν, πνπ θνβνχκαη φηη δελ είλαη ην δηθφ καο, πνπ παξέρεη ηε 

δπλαηφηεηα ηεο κεγαιχηεξεο επηπρίαο ζηνπο πνιίηεο ηνπ. Σελ επηπρία φκσο 

ηελ πξνζδηνξίδεη θαη πάιη κε πνηνηηθά φξηα, φπσο ζα έρσ ηελ επθαηξία ζηε 

ζπλέρεηα λα επηζεκάλσ αθξνζηγψο.  
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  Αλ ρξεηάζηεθαλ, θάηη ιηγφηεξν απφ 200 ρξφληα γηα λα πεηχρνπκε 

ζηε ρψξα καο, αο πνχκε απφ ηελ εζληθή επαλάζηαζε θαη κεηά, έλα ζρεηηθά 

ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν. ην εξψηεκα είλαη πφζα αθφκα ζα ρξεηαζηνχλ γηα λα 

θεξδίζνπκε ην άιιν ήκηζπ, ην πνηνηηθφ ήκηζπ ηεο δσήο, ηεο παηδείαο θαη ηεο 

δεκνθξαηίαο. 

 

  Ο κεγάινο απνινγηζκφο ηνπ 2021, 200 ρξφληα απφ ηελ 

επαλάζηαζε, ήδε βαζαλίδεη πνιινχο απφ εκάο, ηα παηδηά πνπ εκείο 

δηδάζθνπκε ζα είλαη νη ελεξγνί πνιίηεο ηεο επνρήο εθείλεο. 

 

  Σειηθά πνηφηεηα θαη πνζφηεηα δελ είλαη αλάγθε λα πνιεκνχλ ε 

κία ηελ άιιε, αιιά ε πξφθιεζε πνπ έρνπκε κπξνζηά καο, έγθεηηαη αθξηβψο 

ζηε δπλαηφηεηα λα μεπεξάζνπκε ην αληηζεηηθφ δίιεκκα πξνο λένπ ηχπνπ 

ζπλζέζεηο θαη ηζφηεηα θαη ειεπζεξία θαη πνζφηεηα θαη πνηφηεηα αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ. 

 

  Ζ θαιχηεξε δπλαηή δηνίθεζε, ε θαιχηεξε δπλαηή δεκνθξαηία θαη 

εθπαίδεπζε, ίζσο είλαη ηειηθά ε θαιχηεξε δπλαηή θαηάζηαζε γηα φινπο θαη φρη 

κφλν γηα ηνπο ιίγνπο. 

 

  Οξηζκέλεο βαζηθέο αιιαγέο ζην θηινζνθηθφ επίπεδν 

ρξεηάδνληαη, νη νπνίεο επηηξέςηε κνπ λα ηηο επηζεκάλσ αθξνζηγψο. Ζ πξψηε 

είλαη φηη γηα ηα δεηήκαηα ηεο παηδείαο λνκίδσ, κπνξεί λα θάλσ φκσο ιάζνο θαη 

φιεο νη ζθέςεηο απηέο ήηαλ ππφ ηελ θξίζε ζαο θαη ζα ήηαλ κεγάιε κνπ επηπρία 

αλ κπνξνχζα λα ζπκβάιισ ζην θαη‟ ειάρηζην ζην δηθφ ζαο πξνβιεκαηηζκφ. 

 

  Ζ πξψηε πξνυπφζεζε γηα κηα λέα πξνζέγγηζε ζην δήηεκα ηεο 

παηδείαο, είλαη ε ζθαηξηθή ζεψξεζή ηνπ, ε ζέαζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο ζηελ νιφηεηά ηεο. 

 

  Γηαηί θαλέλα απφ ηα επηκέξνπο ηκήκαηα, ζπζηήκαηα ή θάζεηο 

ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο παηδείαο, δελ ηελ εμαληιεί θαη δελ ηελ πεξηέρεη ζηελ 

νιφηεηά ηεο. 
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  Ζ παηδεία θαη ε εθπαίδεπζε, δελ ηειεηψλεη θπξίεο θαη θχξηνη, 

φπσο μέξεηε θαη φπσο μέξσ θη εγψ, ζηε βαζκίδα πνπ ππεξεηψ, δελ ηειεηψλεη 

θαη δελ νινθιεξψλεηαη κέζα ζε θαλέλα ζρνιείν, νπνηαζδήπνηε βαζκίδαο. 

 

  Αθφκα θαη αλ ε Διιάδα γέκηδε ζρνιεηά, φπσο νλεηξεχνληαλ 

θάπνηε ν Κνξαήο θαη άιινη δηαθσηηζηέο, αθφκα θαη ηφηε, ε παηδεία ζα ήηαλ 

θάηη γεληθφηεξν θαη επξχηεξν. 

 

  Σν πηπρίν ή ην απνιπηήξην νηνπδήπνηε ζρνιείνπ ή 

εθπαηδεπηεξίνπ κέζεο θαη αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, δελ απνηειεί εγγχεζε θαη 

αθαηακάρεην ηεθκήξην παηδείαο. 

 

  Ζ παηδεία έξρεηαη κέζα απφ ηελ σξηκφηεηα θαη ε σξηκφηεηα 

κέζα απφ ηε δσή θαη ηα πξνβιήκαηα ηεο δσήο. Σν παξάδνμν βέβαηα είλαη θαη 

ην βηψλσ θη εγψ, φηη φζν σξηκάδνπλ νη άλζξσπνη γεληθά, ηφζν 

απνκαθξχλνληαη απφ ην ζχζηεκα ηεο εθπαίδεπζεο, ην θάζε είδνπο ζρνιείν 

θαη εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα, παξά ηε ζσθξαηηθή πξνεηδνπνίεζε φηη γεξάζθεη 

θαλείο αεί δηδαζθφκελνο. Απηφ ην έιεγε έλαο ζνθφο άλζξσπνο, ηνλ νπνίν 

μερλάκε.  

 

  Απηφ αθξηβψο είλαη πνπ θαζηζηά αθφκα κεγαιχηεξε ηελ 

πξφθιεζε ηεο εθπαίδεπζεο ζηνπο ειηθηαθά κεγαιχηεξνπο θαη σξηκφηεξνπο 

αλζξψπνπο. Μηα νπζηψδεο δηαθνξά ηεο θπζηθήο, ηεο βηνινγηθήο αλάπηπμεο 

απφ ηελ πλεπκαηηθή θαη ηε δηαλνεηηθή, είλαη φηη ελψ ε βηνινγηθή αλάπηπμε 

θνξπθψλεηαη θαη ζηακαηάεη ζε έλα ζεκείν ηεο ειηθίαο, απηφ ην ζεκείν 

κεηαηνπίδεηαη πνιχ παξαπέξα πξνθεηκέλνπ γηα ηελ πλεπκαηηθή, ηελ εζηθή θαη 

ηε δηαλνεηηθή θαηάζηαζε ηνπ αλζξψπνπ. 

 

  Ζ πεξάησζε κηαο ζρνιηθήο εθπαηδεπηηθήο πεξηφδνπ, δε ζεκαίλεη 

φηη ηειείσζε θαη νινθιεξψζεθε ε εθπαίδεπζε ζπλνιηθά, αιιά φηη κφλν κία 

θάζε ηεο εθπαίδεπζεο πεξαηψζεθε, πξάγκα πνπ αλνίγεη ην δξφκν γηα ηηο 

επφκελεο. 

 

  Απηή ε παξαηήξεζε έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα ην ζπιινγηζκφ ην 

δηθφ κνπ θαη ζα ζαο πσ ηη ελλνψ. Δίλαη γλσζηφ, κε φξνπο νηθνλνκηθνχο, φηη 

φζν πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη βξίζθνληαη φζν ην δπλαηφλ εγγχηεξα ζην 
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εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, απηφ αλεβάδεη ην δείθηε ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, κηαο ρψξαο θαη κηαο θνηλσλίαο. 

 

  Τπφ ηελ έλλνηα απηή, θνβάκαη φηη δελ παξέρεη ηδηαίηεξε 

αηζηνδνμία ην γεγνλφο φηη ζηε ρψξα καο, παξά ηε κεγάιε αλάπηπμε πνπ έρεη 

ζεκεησζεί, έλα πνζνζηφ πεξίπνπ 50% ησλ θαηνίθσλ ηεο ρψξαο, είλαη 

απφθνηηνη ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή εληειψο αλαιθάβεηνη. 

 

  Δλψ νη απφθνηηνη ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, κφιηο 

μεπεξλνχλ ην 35%. Καη κφλν ην 10% κε 12% ηνπ αλζξψπίλνπ δπλακηθνχ 

δηαζέηεη παλεπηζηεκηαθφ πηπρίν. 

 

  Γειαδή ην 80% κε 85% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο, βξίζθεηαη 

θαηά ηεθκήξην ζε έλα ρακειφ επίπεδν αλάπηπμεο. Μάιηζηα ην 30% εθείλσλ 

πνπ βξίζθνληαη ζηηο θξίζηκεο, ηηο παξαγσγηθέο ειηθίεο ησλ 20 κε 40 εηψλ, δε 

δηαζέηνπλ θαλ απνιπηήξην Λπθείνπ. 

 

  Παξφια απηά ζηε ρψξα καο εμαθνινπζνχκε λα δηαζέηνπκε ην 

κηθξφηεξν ζπγθξηηηθά πνζνζηφ ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφληνο γηα ηελ 

παηδεία, 3,5% ελ αληηζέζεη πξνο ην κέζν επξσπατθφ φξν, πνπ μεπεξλάεη ην 

5%. 

 

  Απηέο είλαη δπζάξεζηεο δηαπηζηψζεηο, νη νπνίεο νπσζδήπνηε 

βξίζθνληαη ζην επίθεληξν ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ γηα κεηαβνιέο. Αλ ππνηεζεί φηη 

ε εθπαίδεπζε ζπλδέεηαη κε ηε δεκνθξαηία, φπσο ήηαλ ν βαζηθφο κνπ 

ζπιινγηζκφο, ε κείδνλ πξφηαζε ηεο αλάιπζήο κνπ, ηφηε θαζίζηαηαη πξνθαλέο 

φηη δελ κπνξεί παξά λα επεξεάδεηαη αξλεηηθά ε πνηφηεηα ηεο πξψηεο απφ ηε 

δεχηεξε. 

 

  Σν ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη ζην ζεκείν απηφ δελ κπνξεί 

παξά λα είλαη ην εμήο. Ζ θάζε θάζε, ε θάζε βαζκίδα ηεο εθπαίδεπζεο πνπ 

δελ πξνεηνηκάδεη θαη δε δεκηνπξγεί ηελ επηζπκία θαη ηελ πξνζδνθία ζηνπο 

απφθνηηνπο γηα παξαπέξα εθπαίδεπζε θαη ζπκκεηνρή ζηε δηα βίνπ απφπεηξα 

ή πεξηπέηεηα ηεο παηδείαο, δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη πέηπρε ηνπο ζθνπνχο 

ηεο. 

 



7
ν
 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΟΛΜΔ – ΖΜΔΡΑ 1

ε
 – ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ - 16/12/2004 

 59 

  Απηφ ζπληζηά έλα βαζηθφ ζηνηρείν αμηνιφγεζεο, θαηά ηε γλψκε 

κνπ, θάζε εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Σν πφζν δειαδή κεηαδίδεη ηε δηάζεζε 

θαη ηελ επηζπκία, γηα ηε ζπλέρηζε ηεο ζηζχθεηαο αλ ζέιεηε πξνζπάζεηαο, γηα 

ηε δηεχξπλζε ησλ νξηδφλησλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ αλζξψπνπ.  

 

  Με ηελ έλλνηα απηή κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηή ε πξφηαζε, φηη 

θάζε ζρνιεηφ απφ ην λεπηαγσγείν έσο ην παλεπηζηήκην, κπνξεί θαη πξέπεη λα 

ζέηεη ηηο βάζεηο θαη ηηο πξννπηηθέο γηα ηε δηα βίνπ ζπλέρηζε ηεο εθπαίδεπζεο 

ζηα ρξφληα ηεο σξηκφηεηαο θαη ηεο εξγαζίαο, ίζσο θαη πέξα απφ απηά. 

 

  Πνηνη είλαη νη ζηφρνη ηεο παηδείαο, πνπ ζα κπνξνχζα λα 

ζπκπεξάλσ θαη λα εζηηάζσ απφ εδψ θαη πέξα, πνπ απνξξένπλ απφ απηνχο 

ηνπο βαζηθνχο ζπιινγηζκνχο. 

 

  Ννκίδσ φηη είλαη 3, ηνπο νπνίνπο αλ ζέιεηε κπνξείηε λα ηνπο 

ιάβεηε ππφςε ζαο. Καη‟ αξρήλ, πξψηνο καο, ζεκειηψδεο ζηφρνο ηεο 

παηδείαο, ζηε βαζκίδα ηελ νπνία εζείο εθπξνζσπείηε πεξηζζφηεξν, θαη πάιη 

κε ηνλ θίλδπλν ηνπ ιάζνπο, ν πξψηνο ζηφρνο είλαη ε πξνζσπηθή αλάπηπμε, ε 

θαιιηέξγεηα ηνπ αλζξψπνπ, δηα βίνπ, ζην πλεπκαηηθφ, ην δηαλνεηηθφ θαη ην 

εζηθφ επίπεδν, δεδνκέλνπ φηη απηφ είλαη θάηη πνπ δε ζηακαηά θαη δελ 

εμαληιείηαη ζε θαλέλα ζηάδην ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ. 

 

  Πξψηνο ζηφρνο ηεο εθπαίδεπζεο επνκέλσο είλαη αλζξσπηζηηθφο 

θαη ην λφεκα απηνχ ηνπ ζηφρνπ, είλαη λα καζαίλνπκε πψο λα ππάξρνπκε ζην 

ρψξν θαη ζην ρξφλν. Know how to be, ην ιέλε ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. 

 

  Γεχηεξνο ζηφρνο ηεο εθπαίδεπζεο, ρσξίο λα έπεηαη αμηνινγηθά, 

παξάιιεινο αλ ζέιεηε, είλαη ε αλάπηπμε ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπ αηφκνπ, σο 

πνιίηε θαη σο κέινπο ηεο δεκνθξαηηθήο πνιηηείαο. 

 

  Να θαηαζηεί δειαδή ην λέν άηνκν πνπ εκείο εθπαηδεχνπκε 

θαηάιιεινο θαη ηθαλφο πνιίηεο. Γηαηί ε πνιηηεία απαξηίδεηαη απφ ηα κέιε ηεο, 

ηνπο πνιίηεο. 
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  Ο Αξηζηνηέιεο καο ζπκίδεη μαλά φηη πνιίηεο είλαη εθείλνο ν 

νπνίνο κεηέρεη θξίζεο θαη αξρήο. Ο πνιίηεο «δαπιφο νπδελί ηνλ άιιν νξίδεηαη, 

κάιινλ ηη κεηέρεη θξίζεσο θαη αξρήο». 

 

  Απηνί πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα θνηλά, θξίλνπλ θαη θξίλνληαη 

ζπλερψο, αλαπηχζζνπλ θξηηηθή ηθαλφηεηα. Ο πνιίηεο είλαη, θαηά ηνλ 

Αξηζηνηέιε ην αληίζεην ηνπ ζθιάβνπ θαη ζθιάβνο είλαη εθείλνο πνπ δελ αλήθεη 

ζηνλ εαπηφ ηνπ, αιιά ζε θάπνηνλ άιινλ. 

 

  ηε δεκνθξαηηθή πνιηηεία, αληίζεηα, απηή δειαδή πνπ 

απνηειείηαη απφ πνιίηεο, επεηδή νη άξρνληεο δελ είλαη αλψηεξνη απφ ηνπο 

αξρνκέλνπο, πξέπεη λα κεηέρνπλ φινη ελαιιάμ απφ ηε ζέζε ηφζν ησλ 

αξρφλησλ, φζν θαη ησλ αξρνκέλσλ. 

 

  Απηφ είλαη ην ηδεψδεο ηεο δεκνθξαηηθήο πνιηηείαο, πνπ δε 

δηαςεχδεηαη, αιιά κάιινλ εληζρχεηαη απφ ηε ζεκειηψδε δηαδηθαζηηθή αξρή ηεο 

δηαθνξάο, ηελ ελαιιαγή δειαδή ησλ ξφισλ κεηαμχ θπβέξλεζεο θαη 

αληηπνιίηεπζεο, ηηο δπλαηφηεηεο ηεο κηαο λα θξίλεηο ηεο άιιεο θαη λα ηε 

δηαδέρεηαη ζηελ εμνπζία. 

 

  ην νπζηαζηηθφ επίπεδν θαη απηφ έρεη ηεξάζηηα ζεκαζία γηα ηελ 

εθπαίδεπζε, αλ είρακε κηα ηδαληθή πνιηηεία – ιέσ εγψ – είλαη αδχλαην λα ηελ 

είρακε, αλ δελ είρακε κηα νπζηαζηηθή παηδεία θαη ζα δείηε γηα πνην ιφγν. 

 

  Χο πνιηηηθφο επηζηήκσλ θαη λνκηθφο, ζεσξψ φηη 3 είλαη ηα 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαιήο πνιηηείαο, έλα ηξίπηπρν, ε ηζνλνκία, ε 

ηζφηεηα απέλαληη ζην λφκν θαη ζην δίθαην, ε ηζεγνξία , ε ίζε ειεπζεξία ζηελ 

έθθξαζε θαη ε ηζνπνιηηεία, ε ηζφηεηα πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ. 

   

  Απηά ηα ηξία αγαπεηνί θίινη δελ θαιιηεξγνχληαη κεηά ην ζρνιείν, 

έμσ απφ ην ζρνιείν, κέζα ζην ζρνιείν θηηάρλνληαη ζαλ έλλνηεο. Γη‟ απηφ ην 

ιφγν έρεη ηεξάζηηα ζεκαζία απηή ε έλλνηα ηνπ πνιίηε λα δηακνξθψλεηαη κέζα 

απφ ην ζρνιείν. 

 

  Αο κελ μερλάκε πσο έλα κε επαξθψο εθπαηδεπκέλν θαη 

θαιιηεξγεκέλν εθινγηθφ ζψκα απνηειεί εχθνιε ιεία ζηα ρέξηα, ή κάιινλ ζηα 
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ιφγηα θαη ηα έξγα δεκαγσγψλ θαη δεκνθφπσλ  ιατθηζηψλ απφ ηα παξάζπξα 

ησλ ηειενξάζεσλ. 

 

  Ο ηξίηνο βαζηθφο ζθνπφο θαη ζηφρνο εθπαίδεπζεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο γεληθφηεξα λνκίδσ φηη είλαη λα παξάζρεη, φρη απιά 

ηηο δεμηφηεηεο, αιιά θπξίσο ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 

πιηθή, ηελ νηθνλνκηθή επεκεξία ηνπ αλζξψπνπ, ζηηο ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο 

ζπλζήθεο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο αγνξάο εξγαζίαο. 

 

  Πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ν λένο άλζξσπνο πξέπεη λα δηαζέηεη 

ηέηνηνπ είδνπο παηδεία γεληθή θαη εηδηθή παηδεία, ηδίσο ζηα πξψηα ζηάδηα, 

ψζηε λα απνθηά ηελ ηθαλφηεηα, φρη κφλν ηεο εληειψο ζχγρξνλε ηερλνγλσζίαο, 

αιιά θπξίσο ηεο ηθαλφηεηαο λα καζαίλεη, ηεο δηαξθνχο επαγγεικαηηθήο 

πξνζαξκνγήο θαη επειημίαο ζηελ δσή ηνπ. 

 

  Γηαηί ε δηαξθήο αιιαγή ζα είλαη απφ εδψ θαη πέξα θεληξηθφ 

γλψξηζκα ηεο επνρήο θαη ε αιιαγή ζηνπο ηξφπνπο δσήο, ζηελ ηερλνινγία θαη 

ζηελ νηθνλνκία, πξνυπνζέηεη ηελ ηθαλφηεηα αθνκνίσζεο ησλ αιιαγψλ. 

Γειαδή Know how to learn, κάζε πψο λα καζαίλεηο. Δθείλν πνπ ρξεηάδεηαη 

επνκέλσο θαη πξέπεη λα θαιιηεξγεζεί πνιχ λσξίο, είλαη έλα πλεχκα θαη κηα 

εηνηκφηεηα πξνζαξκνγήο θαη φρη απιά κηα πξψηκε εμεηδίθεπζε, γηαηί πξφσξε 

εμεηδίθεπζε νδεγεί ζε πξφσξε απνεμεηδίθεπζε. 

 

  Δμ‟ νπ θαη ε ζηξνθή πνπ παξαηεξείηαη πξνζθάησο ζε δηεζλείο 

εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο πξνο γεληθέο, αληί γηα πνιχ εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο, 

πξνο ηελ ελίζρπζε ελ πάζε πεξηπηψζεη, παξαιιήισο θαη πξνο ηελ 

εμεηδίθεπζε ηεο παηδείαο απφ ηα πξψηα ζηάδηα έσο ηα ηειεπηαία. 

 

  Ζ πιηθή επεκεξία, είπα θαη ην ηνλίδσ, φηη απνηειεί πξνυπφζεζε 

ηνπ επ δελ αιιά ην επ δελ δελ εμαληιείηαη ζηελ θαηάθηεζε ηεο πιηθήο 

επεκεξίαο. Ο Γεκφθξηηνο έιεγε φηη, πξνηηκψ λα είκαη θησρφο ζε κηα 

δεκνθξαηία, παξά πινχζηνο ζε κηα ηπξαλλία θαη απηφ είλαη θάηη πνπ εκείο 

πξέπεη λα ην κεηαιακπαδεχζνπκε ζηνπο λένπο αλζξψπνπο. 

 

  Ο φισλ ν κεγαιχηεξνο κεηαξξπζκηζηήο ζηελ αξραηφηεηα ηφληδε 

φηη,  δεκνθξαηία είλαη εθείλε πνπ εμαζθαιίδεη ηελ επεκεξία ησλ πνιηηψλ, αιιά 



7
ν
 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΟΛΜΔ – ΖΜΔΡΑ 1

ε
 – ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ - 16/12/2004 

 62 

ηελ επεκεξία ηελ αληηδηέζηειε ηφζν πξνο ηελ θηψρηα, φζν θαη πξνο ηνλ 

πινχην. Απνηειεί  θαηά ηνλ φισλα ε επεκεξία κηα κεζαία θαηάζηαζε ζηελ 

νπνία ν πνιίηεο δελ δηαζέηεη ηφζα πνιιά ρξήκαηα θαη πιηθά αγαζά, ψζηε λα 

θζείξεηαη απφ απηά, λα δηαθζείξεηαη απ‟ απηά αλ ζέιεηε, νχησο φκσο ηφζα 

ιίγα, ψζηε λα ζηεξείηαη ηα  ζηνηρεηψδε θαη λα εμαζιηψλεηαη. 

 

  Τπφ ηελ έλλνηα απηή κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηή, ε 

ζπκπεξαζκαηηθή ξήζε, ε πεξεθάληα πνπ απνπλέεη ζηνλ Δπηηάθην ν 

Πεξηθιήο, φπνπ ιέεη φηη εχδαηκνλ είλαη ην ειεχζεξνλ, ην δε ειεχζεξνλ ην 

εχςπρνλ θαη κηινχζε κε ζαπκαζκφ γηα ηελ Αζήλα πνπ είρε γίλεη ην ζρνιείν 

φιεο ηεο Διιάδνο.   

 

  Μπνξνχκε λα ην πνχκε εκείο απηφ ζήκεξα, κε ηελ ίδηα 

πεξεθάληα θαη γηα ηνπο γείηνλέο καο; Σέινο λα πσ δπν θνπβέληεο γηα ηνλ ξφιν 

ηνπ εθπαηδεπηή. Σν κεγάιν δήηεκα είλαη, πψο ζα εθαξκφζνπκε απηά ηα 

πξάγκαηα. 

 

  Σν θξίζηκν εξψηεκα είλαη πψο ηα εθαξκφδεηο απηά. Σα 

εθαξκφδεηο κε πνιινχο ηξφπνπο, κε πνιιέο δηαδηθαζίεο, αιιά καδί ζαο ζέισ 

λα κηιήζσ ηελ γιψζζα ηεο εηιηθξίλεηαο θαη λα ηνλίζσ θάηη πνπ πνιιέο θνξέο 

ην μέξνπκε φινη ππνζπλείδεηα.  

 

  Ο δάζθαινο. Ση είλαη ν δάζθαινο θαη πψο ιεηηνπξγεί ν 

δάζθαινο; Ση δαζθάινπο θαη θαζεγεηέο ρξεηαδφκαζηε; Με ηη δηάζεζε 

πξνζθνξάο θάλνπλ ην έξγν ηνπο; 

 

  Ξέξνπκε πάξα πνιχ θαιά φηη ε γλήζηα κάζεζε είλαη ελεξγεηηθή 

θαη φρη παζεηηθή. Απαηηεί ρξήζε ηεο ζθέςεο θαη φρη ηεο απνζηήζηζεο. Δίλαη 

κηα δηαδηθαζία αλαθάιπςεο – φπσο μέξεηε – ζηελ νπνία πξσηαγσληζηεί ν 

καζεηήο, φρη ν δάζθαινο. Ο δάζθαινο ηνλ εληζρχεη θαη ηνλ ελζαξξχλεη θαη 

φινη ηνλ αληηθαζηζηνχκε θαη φινη ην μέξνπκε. Να ηειεηψζεη ε δηδαζθαιία εμ 

θαζέδξα θαη λα δψζεη ηε ζέζε ηεο ζε πην καηεπηηθέο κεζφδνπο, φπσο έιεγε ν 

σθξάηεο, κέζσ ηεο ελζάξξπλζεο, ηεο εκςχρσζεο, ελεξγνπνίεζεο ηνπ 

καζεζηαθνχ δπλακηθνχ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Ο δάζθαινο αγαπεηνί θίινη 

φπσο μέξεηε πνιχ θαιά, ιέσ ην απηνλφεην, δελ είλαη ζε ηειηθή αλάιπζε παξά 

πξνπνλεηήο ηδεψλ θαη ςπρψλ. 
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  Γηαηί ε γλψζε δελ ππάξρεη ζσξεπκέλε εθεί θάπνπ πνπ ηελ 

κεηαδίδεηο, αιιά ε γλψζε είλαη θάηη πνπ ζπλερψο αλαθαιχπηεηαη μερσξηζηά 

γηα ηνλ θαζέλα.  Καη καζεηήο, φινη είκαζηε καζεηέο ζε θάπνηα θάζε ηεο δσήο 

καο, είκαζηε εμεξεπλεηέο ελφο θφζκνπ. 

 

  Σν γλσζηφ πνίεκα ηνπ Καβάθε ην νπνίν δελ ζαο ην δηαβάδσ, ην 

μέξεηε πνιχ θαιά, εθείλν πνπ ζέισ λα ηνλίζσ φηη θνβνχκαη ζε πάξα πνιιέο 

βαζκίδεο, μεθηλψληαο απφ ηελ δηθή κνπ ηελ βαζκίδα ησλ παλεπηζηεκίσλ, 

πνιινί δάζθαινη θαη θαζεγεηέο, δελ είκαζηε παξά, δνγκαηηθνί 

πξνπαγαλδηζηέο θαη ηεξνθήξπθεο πξαγκάησλ πνπ πέξαζαλ, επφπηεο 

απνζηήζηζεο θαη παπαγαιίαο. 

 

  Σν εξψηεκα είλαη ινηπφλ, εάλ φινη νη δάζθαινη, ζε φιεο ηηο 

βαζκίδεο, θαηαιαβαίλνπλ ηηο λέεο πξνθιήζεηο ηνπ ξφινπ θαη ηνπ έξγνπ ηνπο. 

Καη αλ ζπκνχληαη φηη ην δηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε, είλαη ζχκθσλα κε ηελ 

Παγθφζκηα Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ, ην ζεκειησδέζηεξν 

αλζξψπηλν δηθαίσκα, ν δάζθαινο είλαη ππεξέηεο  ηνπ καζεηή λα ππεξεηήζεη 

ην δηθαίσκα ηνπ καζεηή, λα κάζεη θαη φρη λα ηνπ πάξεη ηελ ζθξαγίδα φηη είζαη 

θαθφο, ή είζαη αλίθαλνο, θάζε παηδί πηζηεχσ φηη είλαη ν παηέξαο ηνπ 

αλζξψπνπ. 

 

  Ννκίδσ φηη κηα πνιχ ελδηαθέξνπζα ζεσξία γηα ηνλ ξφιν ηνπ 

δαζθάινπ, ηελ παξέρεη ε ζεσξία ηνπ Καξι Ρφηδεξο γηα ηελ νπνία ίζσο πνιινί 

μέξεηε, επηγξαθηθά ζαο ιέσ ηηο 4 βαζηθέο ηνπ αξρέο, πξνυπφζεζε ηνπ 

δπλακηθνχ ξφινπ ηνπ δαζθάινπ είλαη λα ηεξεί 4 θαλφλεο. 

 

  Πξψηνλ. Ζ άλεπ φξσλ απνδνρή ηνπ άιινπ. Απηφ πνπ ιέεη ν 

Ρφηδεξο, unconditional  regard, άλεπ φξσλ απνδνρή ηνπ άιινπ. Γεχηεξνλ, 

ζπκπαζεηηθή  ζηάζε, ην ζπκπάζρεηλ κε ην παηδί. Θπκήζνπ φηη ήζνπλ  θαη εζχ 

ζ‟ απηή ηε ζέζε. Σξίηνλ, ε δηαθάλεηα θαη ε εηιηθξίλεηα ζηηο ζρέζεηο. Σέηαξην, ε 

communicability ιέεη απηφο, δηάζεζε θαη ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο. 

 

  ηα θείκελα πνπ έρεηε κνηξάζεη βξήθα κηα θαηαπιεθηηθή θξάζε 

απφ ηελ 5ε Οκάδα Δξγαζίαο, έλα θείκελν πνπ επηγξάθεη ε θα Γεσξγία 

Υαξηηίδνπ, ην νπνίν ην βξίζθσ θαηαπιεθηηθφ, κηα θξάζε ηνπ Γεικνχδνπ πνπ 
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έιεγε φηη, κνλάρα κε δαζθάινπο θαηάιιεια κνξθσκέλνπο ζα γίλεη θάηη 

νπζηαζηηθφ. Ίζσο απηφ είλαη ην κεγάιν αίηεκα θαη ηνπ δηθνχ ζαο ζπιιφγνπ, 

ηεο δηθήο ζαο νξγάλσζεο. 

 

  πκπέξαζκα θπξίεο θαη θχξηνη. Έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο 

κεηαξξπζκηζηέο πνπ πέξαζαλ ζηελ Διιάδα ήηαλ ν Δπάγγεινο Παπαλνχηζνο. 

Καη έιεγε ν Παπαλνχηζνο φηη έλαο αξραίνο θηιφζνθνο ν Δπίθηεηνο, έκπιεθε 

ην εγθψκην ησλ αξραίσλ Αζελαίσλ, γηαηί κφλν απηνί αλάκεζα ζηνπο άιινπο 

ιανχο, αγαπνχζαλ λα ρηίδνπλ, φρη ζπίηηα κεγάια, αιιά κεγάιεο ςπρέο. 

 

  αο ην δηαβάδσ ην θείκελν γηαηί έρεη κηα πνηεηηθή: «επ πνηήζεηο 

ζπ ηα κέγηζηα ηελ πφιε – ζα θάλεηο εζχ πνιχ κεγάιν αγαζφ ζηελ πφιε – ε κε 

ηνπο νξφθνπο πςψζεηο, αιιά ηαο ςπράο απμήζεηο άκπλνλ γαξ, είλαη 

θαιχηεξνλ γαξ ελ κηθξνίο νηθίκαζη, ζηα κηθξά ζπίηηα, κεγάιεο εθεί ςπρέο, ή ελ 

ηαηο κεγάιεο νηθίαηο ηαπεηλά θνιεχεηλ αλδξάπνδα. Νηξέπνκαη λα πσ ηη βιέπσ 

πεξπαηψληαο ηηο πφιεηο ηεο Διιάδνο. Μεγάια ζπίηηα, αλαξσηηέκαη γηα πφζν 

κεγάιεο είλαη νη ςπρέο. 

 

  Καη ν Παπαλνχηζνο θαηαιήγεη φηη, ζα πιάζνπκε αλζξψπνπο κε 

ζσζηφ φξακά ηνπ γηα ηελ αιιαγή ηεο παηδείαο, έλα φξακα πνπ 

πξνζππνγξάθσ θαη κε ηα δπν κνπ ρέξηα ζήκεξα, ζαξάληα ρξφληα αξγφηεξα, 

ζα πιάζνπκε αλζξψπνπο πνπ ζα κπνξνχλ κε ηελ γλψζε λα ειεπζεξσζνχλ 

απφ ηα είδσια ηνπ ςεχδνπο θαη κε ην ραξαθηήξα ηνπο λα ληθήζνπλ ηηο 

δπζθνιίεο ηεο δσήο. αο εχρνκαη θαιή επηηπρία. 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Μαθξπδεκήηξε. Δπφκελνο θαζεγεηήο ν θ. 

Μπάκπεο Ννχηζνο, θαζεγεηήο Παηδαγσγηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ. 

Θέκα: Σν λενθηιειεχζεξν ζρνιείν – ηδενινγία θαη πξαγκαηηθφηεηα. 

 

Μ. ΝΟΤΣΟ: Αγαπεηνί ζπλάδειθνη θαη θίινη, λα επραξηζηήζσ θαηαξρήλ ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΟΛΜΔ θαη ηνλ Πξφεδξφ ηνπ γηα ηελ πξφζθιεζε. 

Δπεηδή θαη ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο δελ ππάξρνπλ αζψεο ιέμεηο, γη‟ απηφ 

είλαη νξζφ θαη ρξήζηκν λα μέξνπκε θάζε θνξά ηη δειψλνπλ νη φξνη. 

 

  Γελ πξφθεηηαη κφλν γηα κηα ζρνιαζηηθή, δειαδή ζρνιηθή 

εμήγεζε, πξφθεηηαη αληίζεηα γηα πξνυπφζεζε θάζε αλαζηνραζηηθήο 
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δηαδηθαζίαο ζε θάζε επηζηήκε. Οη παιηφηεξνη ην ιέγαλε, νη ησλ νλνκάησλ 

επίζθεςηο αξρή ζνθίαο γηα ηνπο θηινιφγνπο. 

 

  Ο φξνο «παγθνζκηνπνίεζε» πνπ είλαη ζην πξψην ζπλζεηηθφ εθεί 

ηνπ ηίηινπ ηνπ ζπλεδξίνπ ζαο, είλαη πξφζθαηνο λενινγηζκφο, αλ ςάμεηε 

παιηφηεξα ιεμηθά δελ ππάξρεη, φρη κφλν ζηα ειιεληθά, νχηε ζηα γαιιηθά, απφ 

ηα αγγινζαμνληθά καο έξρεηαη ην glow ε ζθαίξα θαη ην globalization 

κεηαθξάδεηαη θαη απφ ηνπο Έιιελεο θαη απφ ηνπο Γάιινπο σο 

παγθνζκηνπνίεζε, παξφιν πνπ νη άιινη έρνπλ θαη δηθφ ηνπο φξν. 

 

  Απηφο ν φξνο ν λενινγηζκφο κπνξεί λα ζπλδειψλεη, δελ έρεη 

ζεκαζία ε πξφζεζε, πνιιά πξάγκαηα καδί. Οηθνλνκηθά, πνιηηηθά, πνιηηηζκηθά 

θαη ηερλνινγηθά θαηλφκελα θαη δηαδηθαζίεο πνπ νδεγνχλ, ή ηείλνπλ λα 

νδεγήζνπλ ζε κηα απμαλφκελε ελζσκάησζε ηφπσλ θαη αλζξψπσλ ζε 

παγθφζκηα θιίκαθα. 

 

  Ηδνχ ινηπφλ αληέγξαςα έλαλ ηέηνην πνιχ γεληθφ νξηζκφ, πνπ 

φκσο αλ ηνλ αλαιχζσ ζέηεη πνιχ πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα, απ‟ απηά πνπ 

ππνηίζεηαη φηη ιχλεη, φπσο θαη θάζε νξηζκφο. 

 

  Γελ πξφθεηηαη θπζηθά εδψ, δελ ηαηξηάδεη ζην ζπλέδξηφ ζαο λα 

κπσ ζ‟ απηνχο ηνπο καηάλδξνπο ησλ νξηζκψλ  θαη ζπλαθφινπζα ζηα 

ζεσξεηηθά πξναπαηηνχκελα θαη ηε ζπλαθή ηδενινγία ηνπο. 

 

  πεχδσ λα ηνλίζσ κε βάζε κηα ζπγθεθξηκέλε νπηηθή ε νπνία ζα 

θαλεί ζηα επφκελα, ζεκειησκέλε αζθαιψο ζε κηα αλάινγε μελφγισζζε θαη 

ειιελφγισζζε βηβιηνγξαθία,  - απηή είλαη θαη ε δνπιεηά κνπ εμάιινπ – πψο 

κε ηνλ φξν «παγθνζκηνπνίεζε» ελλννχλ θη ελλνψ θαη εγψ κηα δηαδηθαζία 

πνιχ παιηά, ηελ νπνία αλάκεζα ζ‟ άιινπο θαη ν Karl Marx είρε επηζεκάλεη σο 

βαζηθή ηάζε ηνπ θαπηηαιηζκνχ κε ηα ιφγηα ηνπ.  

 

  Αληηγξάθσ, «ε παγθφζκηα αγνξά γεληθά απνηειεί ηε βάζε θαη 

ηελ δσηηθή αηκφζθαηξα ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο. Γη‟ απηφ 

θαη ζα κηινχλ φζνη αθνινπζνχζαλ ή αθνινπζνχλ αθφκα θαη ζήκεξα, ιίγν ή 

πνιχ απηή ηελ νπηηθή θαη κίιεζαλ γηα ζηάδηα, γηα θάζεηο, δειαδή κε κηα ιέμε 

γηα δηεζλνπνίεζε ησλ θαπηηαιηζηηθψλ ζρέζεσλ.» 
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  Αληίζεηα, κε ηνλ φξν πνπ ρξεζηκνπνηψ ζηελ εηζήγεζή κνπ 

«λενθηιειεπζεξηζκφο» ελλνψ κηα πνιχ πξφζθαηε ιεηηνπξγία ηνπ 

θαπηηαιηζηηθνχ απηνχ ηξφπνπ παξαγσγήο, ηφζν ζην εζσηεξηθφ ησλ 

ιεγφκελσλ ηκπεξηαιηζηηθψλ κεηξνπφιεσλ, φζν θαη ζηηο πεξηθέξεηέο ηνπο ζηελ 

αιπζίδα. 

 

  Πξφθεηηαη θαη εμεγψ ηνλ φξν, ζπγθεθξηκέλα γηα ην πξφγξακκα 

ηεο ιεγφκελεο δνκηθήο πξνζαξκνγήο, έηζη ην νλφκαζαλ, πνπ απφ ην 1981 

εγθαηλίαζαλ νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο, κε ζηφρν λα απνθαηαζηαζεί 

θαη λα ηζρπξνπνηεζεί ε εγεκνλία ηνπ ακεξηθαληθνχ θεθαιαίνπ.  

 

  Γλσξίδσ βέβαηα πψο ζηελ βηβιηνγξαθία ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά 

θαη ν πξνεγνχκελνο φξνο, ν παιηφηεξνο παγθνζκηνπνίεζε, γηα λα εθθξάζεη 

απηφ ην πξφγξακκα. Τπάξρνπλ φκσο θαη πάκπνιιεο ζπγρχζεηο. 

 

  Μίιεζα θπζηθά γηα πξφγξακκα πνιηηηθφ. Ο λενθηιειεπζεξηζκφο  

θαη θπζηθά δελ ελλνψ φηη απηφ μεπήδεζε απφ ην κπαιφ ηνπ Ρέηγθαλ θαη 

Θάηζεξ, φπσο ε Αζελά απφ ην θεθάιη ηνπ Γία. Πξνέθπςε αληίζεηα κε βάζε 

κηα πξνυπάξρνπζα ηζηνξηθή δηαδηθαζία, γεληθφηεξα ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ 

ακεξηθαληθνχ κνλνπσιηαθνχ θαπηηαιηζκνχ, ζηελ νπνία ν ξφινο ελφο 

επξχηαηνπ δηθηχνπ δηαλννπκέλσλ, παξαθαιψ λα ην θξαηήζεηε απηφ θαη 

κάλαηδεξ ηνπ αγγινζαμνληθνχ θφζκνπ, ήηαλ θαζνξηζηηθφο. ινη απηνί 

νλνκάζηεθαλ εχζηνρα, επαγγειηζηέο ηεο αγνξάο.  

 

  Γελ ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξν λα επεθηαζψ ζηελ αλάιπζε απηνχ 

ηνπ πξνγξάκκαηνο. Απφ ηνλ λέν ξφιν ηνπ δνιαξίνπ, έσο ηηο ηδησηηθνπνηήζεηο, 

ηηο θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο γηα ηηο κεγάιεο θαπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο, ηελ 

ππεξπήδεζε ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ θαη ηελ αλαζπγθξφηεζε καδηθψλ 

εθεδξεηψλ γηα ηελ βηνκεραλία θαη ηα φκνηα, ν θαηάινγνο είλαη καθξχο θαη ζα 

κπνξνχζε λα καο νδεγήζεη πνιχ καθξηά. 

 

  Σελ ίδηα επνρή, δεθαεηία ηνπ ‟80, νη θπξίαξρεο θνηλσληθέο 

δπλάκεηο ζηα θξάηε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, επηρεηξνχλ λα απαληήζνπλ ζ‟ 

απηφ ην πξφγξακκα πνηθηιφηξνπα, ζπκεζείηε ηελ εληαία εζσηεξηθή αγνξά,  

ηελ δηεχξπλζε αξγφηεξα πξνο ηελ θεληξηθή θαη αλαηνιηθή Δπξψπε θαη ηελ 
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πηνζέηεζε κε θάπνην κέηξν βεβαίσο, αξθεηψλ δφζεσλ λενθηιειεπζεξηζκνχ ζ‟ 

φιεο ηηο ρψξεο φπσο, πεξηθνπή ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ, κέηξα πεξηνξηζκνχ 

ηεο πιήξνπο απαζρφιεζεο, ηδησηηθνπνηήζεηο, αζθαιηζηηθφ θαη πάεη ιέγνληαο. 

 

  Θα κνπ πείηε, ηη ζρέζε έρνπλ φια απηά κε ην ζρνιεηφ; Δλλνψ 

απφ ην λεπηαγσγείν έσο θαη ην παλεπηζηήκην. Πνιχ κεγάιε. Αθνχ δελ κπνξεί 

λα ππάξμεη αλαπαξαγσγή ηνπ θεθαιαίνπ ρσξίο αλάκεζα ζ‟ άιια, 

αλαπαξαγσγή θαηάξηηζεο ζπγθεθξηκέλεο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, έπξεπε 

λα ζπγθξνηεζεί θαη κηα ζχζηνηρε εθπαηδεπηηθή ηδενινγία, πνπ λα κεηαθξάδεη 

ζε παηδαγσγηθφ επίπεδν απηφ ην πξφγξακκα θαη θπζηθά λα ην εληζρχεη 

έκπξαθηα επί ηεο νπζίαο. 

 

  Έηζη ινηπφλ δηεζλείο νξγαληζκνί, παξάδεηγκα απφ ηελ UNESCO 

ηελ Παγθφζκηα ιεγφκελε Σξάπεδα, ηνλ ΟΟΑ, φξγαλα ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο φπσο ην πκβνχιην θαη ε Δπηηξνπή, ηα έρνπκε απηά ηα θείκελα ζηε 

δηάζεζή καο είλαη φια, πνιηηηθά θφκκαηα, ζχλδεζκνη βηνκεραληψλ, ηδησηηθά 

ηδξχκαηα, παλεπηζηεκηαθνί δηαλννχκελνη θαη δεκνζηνγξάθνη, ζπζζψξεπζαλ 

ρηιηάδεο ζειίδεο ππέξ απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ην ζρνιεηφ. 

 

  Γηα λα ζπιιάβνπκε ηνλ ππξήλα απηήο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

ηδενινγίαο, πξέπεη λα μεθηλήζνπκε απφ ηηο βαζηθέο παξαδνρέο ηεο. Ζ πξψηε 

ζχληνκα. Οη παγθφζκηεο αγνξέο καο ιέλε θαη φρη νη εζληθέο πηα, νχηε θάπνηεο 

εζηθέο αμίεο πνπ μέξακε, θαζνξίδνπλ ζην εμήο ηελ γλψζε πνπ ζα κεηαδίδεη ην 

θξαηηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. 

 

  Γη‟ απηφ ηα παηδηά ζε φια ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα νθείινπλ 

λα απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο, παγθφζκηα απνδεθηέο, ε δεχηεξε παξαδνρή. ε 

κηα θνηλσλία ζηελ νπνία ην ζρνιείν, νη πιεξνθνξίεο θαη ε γλψζε, είλαη νη 

θχξηεο πεγέο πινχηνπ θαη ηζρχνο, ν ζρεκαηηζκφο ησλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ, 

ιακβάλεη ρψξα κέζα ζηελ ζρνιηθή ηάμε. 

 

  Με άιια ιφγηα ην κνξθσηηθφ θεθάιαην κεηαηξέπεηαη ζε 

ρξεκαηηζηηθφ θεθάιαην. Ζ ηξίηε παξαδνρή, ελφςεη απηνχ ηνπ ζηφρνπ ην 

ζρνιείν πξέπεη λα ηδησηηθνπνηεζεί, φζν είλαη απηφ δπλαηφ, ζα πνχκε γηαηί ην 

δπλαηφλ απφ πνχ απνξξέεη, ή λα αληηγξάςεη ηε ινγηθή ηεο ηδησηηθήο 

επηρείξεζεο. 
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  Με άιια ιφγηα ην ζχγρξνλν θξάηνο θαη ε εθπαίδεπζή ηνπ πξέπεη 

λα εμειηρζεί ηειηθά ζε έλα πεηπρεκέλν θίιηξν ηεο αγνξάο. Απηέο νη ηξεηο 

παξαδνρέο, αληέγξαςα θαηά ιέμε νξηζκέλεο απ‟ απηέο ηηο παξαδνρέο απφ 

γλσζηά θείκελα θαη θάπνησλ δηαλνεηψλ πνπ είραλ ζεηεχζεη πξηλ ζηα ληάηα 

ηνπο θαη ζηνλ καξμηζκφ, είλαη θαη απηφ θαηλφκελν ησλ θαηξψλ καο, βξίζθνληαη 

πίζσ απφ ηελ πνκπψδε έθθξαζε απηέο νη παξαδνρέο, νηθνλνκία θαη θνηλσλία 

ηεο γλψζεο. 

 

  Ξέξνπκε βέβαηα πσο θάζε εθπαηδεπηηθή ηδενινγία γηα λα 

ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά νθείιεη λα γίλεη ζπγθεθξηκέλε κε πιηθφ ηξφπν. 

Να απνθηήζεη πιηθή ππφζηαζε. Καη ζηελ πεξίπησζή καο λα απνηειέζεη θχξηα 

ζπληζηψζα ζπγθεθξηκέλεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, έξρνκαη ζην δεχηεξν 

ζθέινο ηνπ ηίηινπ ηνπ ζπλεδξίνπ ζαο. 

 

  Έηζη ινηπφλ κηα λενθηιειεχζεξε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή 

ζπλίζηαηαη απφ – απαξηζκψ ζχληνκα ρσξίο αμηνινγηθή ζεηξά – ζπλίζηαηαη 

ινηπφλ απφ θαλεξή ηάζε γηα ηδησηηθνπνίεζε ηνπ ζρνιεηνχ, δπλαηφηεηα 

επηινγήο ηνπ ζρνιείνπ ηεο αξεζθείαο ησλ γνλέσλ, πξαθηηθέο ινγνδνζίαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, θπξηαξρία ζηαζκηζκέλσλ κεηξήζεσλ ηεο απφδνζεο ησλ 

καζεηψλ κε απνθνξχθσκα ηα ηεζη. Απνθέληξσζε δηνηθεηηθή θαη ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο θαη εθπαηδεπηηθή, ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Θεζκνχο 

δηα βίνπ εθπαίδεπζεο θαη θπζηθά γελίθεπζε ηεο λέαο ηερλνινγίαο κε 

απνθνξχθσκα ην INTERNET ζην ζρνιεηφ. 

 

  Πνιιέο απ‟ απηέο ηηο ζπληζηψζεο, δελ είλαη λέεο, σο πξνο ηελ 

ινγηθή ηνπο. Γελ ζα θάλσ εδψ ηζηνξία ηεο εθπαίδεπζεο γηα λα δείμσ φηη, 

πνιιά απ‟ απηά ηα θξνχηα είλαη πνιχ παιηά. Π.ρ. ε απνθέληξσζε, ε 

ινγνδνζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε δηα βίνπ εθπαίδεπζε θαη ηα ηεζη. 

 

  Δίλαη σζηφζν λέα σο πξνο ηελ κνξθή θαη ηα θνηλσληθά ηνπο 

απνηειέζκαηα. Αο αξθεζηψ εδψ γηα ιφγνπο νηθνλνκίαο ρξφλνπ, ζηε ιεγφκελε 

εθηίκεζε ή αμηνιφγεζε ησλ καζεηηθψλ επηδφζεσλ. 

 

  Πξφθεηηαη γηα κηα πνιχ παιηά πξαθηηθή, κφλν πνπ ηψξα ε 

λενθηιειεχζεξε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή κεηαζέηεη ηηο αμηνινγηθέο πξαθηηθέο απφ 
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ην εζσηεξηθνχ ηνπ ζρνιείνπ – καζεζηαθέο πξαθηηθέο -  ζηα ηειηθά 

απνηειέζκαηα ησλ καζεηηθψλ επηδφζεσλ κε ζηφρν λα ζεκειησζεί κηα 

ζχγθξηζε ησλ ζρνιείσλ ζε εζληθφ επίπεδν θαη κηα ζχγθξηζε ηεο ζπλνιηθήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζε δηεζλέο επίπεδν. 

 

  Φπζηθά κε ηειηθφ ζηφρν, φρη γηα πιάθα, αιιά ηελ θαηάξηηζε ελφο 

εμεηδηθεπκέλνπ ή απεηδηθεπκέλνπ θαηά πεξίπησζε εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, πνπ 

ζα επηδεηθλχεη ηα πηζηνπνηεηηθά πηζηνπνηεκέλα πξνζφληα ηνπ, ςάρλνληαο 

βέβαηα γηα δνπιεηά, αλ βξεη δνπιεηά, ζηα φξηα ηνπιάρηζηνλ ηεο Κνηλήο 

Δπξσπατθήο Αγνξάο, φηη δειαδή επθεκηζηηθά, νη θηιφινγνη θαηαιαβαίλνπλ ηη 

ζα πεη επθεκηζκφο, νλνκάδεηαη ζήκεξα, πξνρζέο κφιηο, επξσδηαβαηήξην 

επηηπρίαο. 

 

  Πνηα πξνζφληα; Απηφ είλαη ην εξψηεκα. ηη θπζηθά θπξίσο  ζην 

φλνκα ηεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο απαηηεί ε εξγνδνζία. Καη κε ηα ιφγηα π.ρ. 

ηεο πξφζθαηεο έξεπλαο ηνπ ΔΒ ηνπ 2004 ηνλ Ηνχλην δηαβάδνπκε φια σο 

γλσζηφλ, «έλα αλαβαζκηζκέλν αλζξψπηλν δπλακηθφ κε επξχηεξεο ηθαλφηεηεο 

θνηλσληθέο θαη πξνζσπηθέο, ηηο νπνίεο φκσο ζήκεξα ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

δελ παξέρεη επαξθψο». 

 

  Αλαζεψξεζε ινηπφλ πξνηείλεηαη ησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο 

ηα νπνία ζα πξέπεη λα: «ελζσκαηψζνπλ κεραληζκνχο ηεο αγνξάο, ζηνηρεία 

επειημίαο, απηνλνκία ιεηηνπξγίαο, ζπνλδπισηά αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, 

ινγνδνζία εθπαηδεπηηθψλ, ζπλάξηεζε ινγνδνζίαο θαη ακνηβήο εθπαηδεπηηθψλ, 

-ην μερλάκε απηφ- ηξνπνπνίεζε εξγαζηαθνχ θαζεζηψηνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

θνβνχκαη γηα ηελ κνληκφηεηα θαη ηελ αζθάιηζε θαη  βέβαηα ηερλνινγία πιένλ 

κηα λέα ησλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ, ηδνχ ε βαζχηεξε ινγηθή ηεο γλσζηήο 

δηεζλνχο έξεπλαο κε ην ιαηηληθφ αθξσλχκην Πίδα. 

 

  ηα εχινγα εξσηήκαηα ηη απ‟ φια απηά έρεη εθαξκνζηεί ή κπνξεί 

λα εθαξκνζηεί ζην ειιεληθφ ζρνιείν, ή πνπ εθαξκφζηεθαλ φια απηά ε 

απάληεζε είλαη ζχλζεηε αιιά θαη ηειεζίδηθα πνιηηηθή. Σα φξηα ηεο εθαξκνγήο 

ηνπ λενθηιειεχζεξνπ ζρνιείνπ, εμαξηψληαη απφ ηελ έθβαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

θαη θνηλσληθνπνιηηηθνχ αληαγσληζκνχ ζην θαη γηα ην ζρνιείν. 
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  Παξαδείγκαηνο ράξε φζνη είλαη ππέξκαρνη απηήο ηεο άπνςεο ζα 

αγσληζηνχλ γη‟ απηφ. ζνη ζέινπλ λα εηηεζεί απηή ε εθπαηδεπηηθή ηδενινγία 

απηνχ ηνπ λενθηιειεχζεξνπ ζρνιείνπ, ρξεηάδνληαη αζθαιψο πξψηηζηα 

αληίπαιεο θνηλσληθέο δπλάκεηο, αιιά θαη ζπλάκα ηα φπια ηεο θξηηηθήο ηνπο. 

 

  Μπνξψ ινηπφλ πξνο απηή ηε θαηεχζπλζε λα ζπλεηζθέξσ κε ηηο 

αθφινπζεο παξαηεξήζεηο κνπ: 1) Αλ ζε νηθνλνκηθφ επίπεδν ε 

πνιπδηαθεκηζκέλε ζπλαίλεζε ε ιεγφκελε παιηφηεξα ζηελ δεθαεηία ηνπ ‟90 

ζπλαίλεζε ηεο Οπάζηγθηνλ θαίλεηαη λα πλέεη ηα ινίζζηα, έηζη καο ιέεη ε 

πξφζθαηε έθζεζε ηεο Γηεζλνχο Σξάπεδαο, κηα θαη ε ζχζηνηρε πνιηηηθή ηεο 

δνκηθήο πξνζαξκνγήο δελ πέηπρε ηνπο ζηφρνπο ηεο αθφκα θαη ν Πξφεδξνο 

ηεο Σξάπεδαο δειψλεη κφιηο πξφζθαηα, φηη ηα θξάηε θαη νη αγνξέο είλαη 

ζπκπιεξσκαηηθά δεδνκέλα, ε λενθηιειεχζεξε σζηφζν ηδενινγία γηα ην 

ζρνιεηφ, είλαη αλζεθηηθή αθφκα γηαηί ην μέξνπκε θαιά φηη νη ηδενινγίεο δελ 

πεζαίλνπλ ηφζν γξήγνξα, φζα άιια θνηλσληθά γεγνλφηα. 

 

  Γεχηεξε παξαηήξεζε. πνπ εθαξκφζηεθαλ ζπληζηψζεο απηήο 

ηεο ηδενινγίαο, π.ρ. ζρνιηθά θνππφληα, ε ζπδήηεζε έρεη γίλεη θαη εδψ, 

λαπισκέλα ζρνιεία ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, ή πίλαθεο ζπγθξηηηθψλ 

επηδφζεσλ π.ρ. ζηελ Αγγιία, ηα απνηειέζκαηα θαη αθφκα θαη κε φξνπο 

ιεηηνπξγηζκνχ ηα αληεζηξακκέλα απνηειέζκαηα δελ ήηαλ ηα αλακελφκελα. 

 

  Γηαηί; Γηφηη απηή ε πνιηηηθή θαη θάζε πνιηηηθή, θξίλεηαη ζε 

πνιιαπιά επίπεδα, απφ ην εζληθφ ζην πεξηθεξεηαθφ θαη ην ηνπηθφ θαη απφ ηελ 

ππνπξγηθή δηαηαγή έσο ηελ ζρνιηθή πξάμε, ε απφζηαζε δειαδή απηφ ζα πεη 

απφζηαζε, νη πνιιαπιέο θνηλσληθέο αληηζέζεηο, δηαπεξλνχλ πνηθηιφηξνπα 

φια απηά ηα επίπεδα επεηδή αθξηβψο ηα ππεξβαίλνπλ. 

 

  Γηαηί ηειηθά ν λενθηιειεπζεξηζκφο δελ είλαη κηα αθεξεκέλε 

δηαδηθαζία εληεχζελ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληψλ, δειαδή έμσ απφ ηηο 

ηζηνξηθά θαζνξηζκέλεο θνηλσληθά ζπγθξνχζεηο. Ζ ηξίηε παξαηήξεζε. 

 

  Άξα ινηπφλ θαη ηα εθπαηδεπηηθά ζπλδηθάηα ζέινπλ λα 

απνξξίςνπλ, ή απνξξίπηνπλ ηελ επηζηεκνινγηθή θαη σθειηκηζηηθή 

πξνηεξαηφηεηα ηνπ πσο έλαληη ηνπ ηη. Καη ηνπ γηαηί ησλ ζρνιηθψλ γλψζεσλ, 

ηδνχ κηα θξηηηθή επί ηεο νπζίαο ησλ απφςεψλ ηνπο γηα ην αλαιπηηθφ 
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πξφγξακκα ησλ λενθηιειεχζεξσλ απηψλ δηαλννπκέλσλ. Αλ ηα ζπλδηθάηα 

απνξξίπηνπλ ηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ – ηθαλνηήησλ απνθιεηζηηθά 

ζηξακκέλσλ ζηελ εμππεξέηεζε παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ, εάλ απνξξίπηνπλ 

ηνλ απνθιεηζηηθά εξγαιεηαθφ θαη σθειηκηζηηθφ ραξαθηήξα ησλ ζρνιηθψλ 

γλψζεσλ, αλ δελ ηαπηίδνπλ ηελ επειημία ησλ ζρνιηθψλ γλψζεσλ κε ηελ θξηηηθή 

ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ, εάλ κε δπν ιφγηα παιεχνπλ φζν κπνξνχλ, θαηαξρήλ 

γηα κηα δεκφζηα δσξεάλ παηδεία θαη θπξίσο γηα έλα ζρνιείν πνπ επηδηψθεη ελ 

ηνηο πξάγκαζη λα αλαπξνζαλαηνιίζεη ηελ θπξίαξρε αλαπαξαγσγηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ, ηφηε θαη παξά ηνλ δηαγσληζκφ ηνπ ΑΔΠ, ηα πεξηζψξηα 

επηβνιήο απηνχ ηνπ λενθηιειεχζεξνπ ζρνιεηνχ κάιινλ ζηελεχνπλ. 

 

  Σειεπηαία παξαηήξεζε, επεηδή πνιινί απφ καο δελ είκαζηε απφ 

παιηφηεξα, νχηε Ρνβηλζψλεο  θαη ε πνιηηηθή θξηηηθή είλαη θαλεξή εδψ, νχηε 

Λνπδίηεο επίζεο, λα ζπάζνπκε ηηο κεραλέο θαη είρακε απνξξίςεη θαη ηφηε ην 

αιήζηνπ κλήκεο ηδενιφγεκα γηα ηελ επηζηεκνληθνηερληθή επαλάζηαζε, γη‟ 

απηφ απνξξίπηνπκε θαη ηψξα ην νκφινγν λενθηιειεχζεξν ηδενιφγεκα ηεο 

θνηλσλίαο θαη ηεο νηθνλνκίαο ηεο γλψζεο. 

 

  Πξνθξίλνληαο κε άιια ιφγηα ηελ πξσηνθαζεδξία ησλ 

παξαγσγηθψλ ζρέζεσλ, έλαληη ησλ παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ γηα λα ζπκεζψ 

θάηη σξαία ηζηηάηα απφ ηα παιηά ρξφληα, ηα νπνία δελ έρνπλ μεπεξαζηεί, δελ 

κπνξεί θαλείο λα καο θαηεγνξήζεη, νχηε γηα ζπληεξεηηθφ ηδεαιηζκφ, νχηε γηα 

βνπθνιηθφ αληηπαξαγσγηζκφ, νχηε θπξίσο γηα εζληθηζηηθφ ή ζξεζθεπηηθφ 

θνληακεληαιηζκφ, ή έλαλ ξνκαληηθφ νηθνινγηζκφ. Τπάξρνπλ θαη ηέηνηα πνιιά 

θξνχηα πνπ είλαη ελαληίνλ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. 

 

  πλεπψο ην δήηεκα ηεο αιιαγήο ησλ θπξίαξρσλ ζρέζεσλ 

παξαγσγήο, θαη ζπλαθφινπζα ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζρνιείνπ παξακέλεη πάληα 

αλνηρηφ. 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Ννχηζν. Δπφκελνο νκηιεηήο ν θ. 

Γεψξγηνο Υνπξκνπδηάδεο νκφηηκνο θαζεγεηήο αξραηνινγίαο ηνπ 

Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, βνπιεπηήο ηνπ ΚΚΔ. Θέκα ηνπ: 

«Δθπαίδεπζε κηα δπλεηηθή πξαγκαηηθφηεηα ζην πιαίζην ηεο 

Παγθνζκηνπνίεζεο». 
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Γ.ΥΟΤΡΜΟΤΕΗΑΓΖ:  Αλ θαη εγψ πηζηεχσ φηη ν πξνθνξηθφο ιφγνο είλαη πην 

άκεζνο, ζα αλαγθαζηψ ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ρξφλνπ λα δηαβάζσ απιψο 

ηελ αλαθνίλσζή κνπ απφ ην θείκελφ κνπ θαη λα κελ απαγγείισ φπσο πνιχ 

σξαία έθαλε ν θίινο κνπ Ννχηζνο πξηλ ιίγν. Καη έηζη ζα ράζεη θαη ε δηθή κνπ 

απφ ηελ δσληάληα πνπ έδσζε ζηελ πνιχ σξαία νκηιία ηνπ. 

 

  Υαξαθηεξίδνληαο ινηπφλ ηελ εθπαίδεπζε σο δπλεηηθή 

πξαγκαηηθφηεηα, δελ πξνζπαζψ λα εηζαγάγσ έλα λεφθνπν νξηζκφ. Ζ 

εθπαίδεπζε είλαη απηή πνπ είλαη, αλεμάξηεηα απφ ην πψο αληηιακβάλεηαη ν 

θαζέλαο απφ καο, θαη πξνπαληφο αλεμάξηεηα απφ ην πψο ηελ αληηιακβάλεηαη 

ην επίζεκν θξάηνο, ην θφκκα κε άιια ιφγηα πνπ καο θπβεξλά. 

  

  Αζθεί ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο πάλσ ζηηο νπνίεο ζεκειηψλεη ηελ 

εμνπζία ηνπ θαη θπζηθά δηακνξθψλεη ηηο αληηθεηκεληθέο ζπλζήθεο ηεο 

θνηλσληθήο καο δσήο. Άξα ρξεηάδεηαη λα εμεγήζσ, γηα πνηνπο ιφγνπο 

ραξαθηήξηζα ηελ εθπαίδεπζε σο δπλεηηθή πξαγκαηηθφηεηα. 

 

  Απηνί νη ιφγνη είλαη δπν. Ο έλαο είλαη θαζαξά κεζνδνινγηθφο. 

Αλαθέξεηαη δειαδή ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίνλ ζέισ λα πξνζεγγίζσ ηελ 

εθπαίδεπζε, σο κηα πνιχ ζπγθεθξηκέλε, απηφλνκε θαη ηαμηθά πξνζδηνξηζκέλε 

θνηλσληθή ιεηηνπξγία. Χο έλα ηδενινγηθφ κεραληζκφ ηζηνξηθά πξνζδηνξηζκέλν, 

φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν πνπ δνκείηαη, ειέγρεηαη θαη ιεηηνπξγεί. 

 

  Ο δεχηεξνο ιφγνο θαη κ‟ απηφλ ζα αζρνιεζψ ακέζσο κεηά, 

πξνθχπηεη απφ ηελ άπνςε φηη ππάξρεη δηαθνξά αλάκεζα ζηα ζηνηρεία πνπ 

ζπγθξνηνχλ ηελ παηδεία θαη ζ‟ εθείλα πνπ ζπγθξνηνχλ ηελ εθπαίδεπζε. 

Γηαθνξά πνπ δελ ζρεηίδεηαη κφλν κε ην ραξαθηήξα απηψλ ησλ ζηνηρείσλ, 

αιιά θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ απηά παξάγνληαη θαη πξνζθέξνληαη. 

 

  θέθζεθα θαη νκνινγψ φηη ζθέθηνκαη πνιχ ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ 

θάηη ηέηνην, γηα λα εμεγήζσ θαη ζα εμεγήζσ γηαηί επηκέλσ, πψο άιιν παηδεία 

θαη άιιν εθπαίδεπζε. 

 

  Καη γη‟ απηφ ην ιφγν άιιε πξέπεη λα είλαη ε πνιηηηθή γηα ηελ 

παηδεία θαη άιιε γηα ηελ εθπαίδεπζε. Μηα πνιηηηθή πνπ αλαθνξηθά κε ηελ 

παηδεία, πξέπεη λα αζθείηαη απφ ζπγθεθξηκέλα ζεζκηθά κε θξαηηθά – φπσο 
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ιέγεηαη φξγαλα – φπσο π.ρ. ην Ραδηνηειενπηηθφ πκβνχιην θαη ηελ 

εθπαίδεπζε απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο. 

 

  Αγλνείηαη βέβαηα θαη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο ε ζπκκεηνρή ελφο 

πιαηηά θαη εχζηνρα νξγαλσκέλνπ θνηλσληθνχ ειέγρνπ. Καη κηα ηέηνηα 

αλαδήηεζε κε νδήγεζε ζην πνιχ απιφ ζπκπέξαζκα πσο ηελ παηδεία 

ζπγθξνηνχλ φιεο εθείλεο νη αλεμέιεγθηεο πιεξνθνξίεο, πνπ πξνθχπηνπλ ζε 

φια ηα θνηλσληθά πεδία, αλάινγα κε ηνλ ηξφπν πνπ απηά δνκνχληαη θαη 

ιεηηνπξγνχλ ζην πιαίζην ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ηξφπνπ παξαγσγήο. 

 

  Ή γηα λα ην δηαηππψζσ κε κηα πην γεληθή ηζηνξηθή έθθξαζε ζην 

πιαίζην κηαο πεξηφδνπ ηεο αλζξψπηλεο ηζηνξίαο. ζνη π.ρ. αζρνινχκαζηε κε 

ηελ έξεπλα θαη ηελ κειέηε ηεο πξντζηνξίαο δηαπηζηψλνπκε κε βάζε ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα επξήκαηα, ην ζρήκα ηνπο δειαδή, ην 

κέγεζφο ηνπο, ηα πιηθά ηεο θαηαζθεπήο ηνπο, ην πέξαζκα απφ ηηο πξαθηηθέο 

κηαο γεληάο ζηηο πξαθηηθέο κηαο άιιεο. 

 

  Σν πέξαζκα απφ ηνλ έλαλ πνιηηηζκφ ζε έλαλ άιιν, ή γηα λα ην 

πσ φπσο ην έγξαςαλ ν Marx θαη ν Engels  ζηελ Γεξκαληθή ηδενινγία, ην 

πέξαζκα απφ έλαλ ηξφπν εθκεηάιιεπζεο ησλ παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ ζε 

έλαλ άιινλ. 

 

  Γελ αληαλαθιά κηα ζεηξά λνκνηειεηαθψλ αιιαγψλ 

αλαγθαζηηθψλ, κε άιια ιφγηα κεηαζρεκαηηζκψλ. Απφ ην σκφ θξέαο π.ρ. ζην 

καγείξεκα, ν άλζξσπνο δελ πήγε ηπραία. Οχηε απφ ηελ ιάζπε ζηελ θεξακηθή 

πήγε ηπραία. 

 

  ιεο απηέο νη κεηαβάζεηο αθνινχζεζαλ ηελ ζπγθεθξηκέλε ζεηξά. 

Σελ εθινγίθεπζε ηνπ θαηλνκέλνπ, γηαηί ε θσηηά κεηαηξέπεη ηελ ιάζπε ζε 

θεξακηθφ, γηαηί ε θξνχζε δπν ζσκάησλ πξνθαιεί ζφξπβν, γηαηί έλα κπηεξφ 

αληηθείκελν πξνθαιεί ηελ δηάηξεζε, ην αίκα, ηνλ πφλν. 

 

  Καη κεηά απφ ηελ εθινγίθεπζε, ηελ εξκελεία θαη ζε κεξηθέο 

πεξηπηψζεηο ηελ επαλάιεςε, ηελ θαηαζθεπή, ηελ ρξήζε.  Καη απηή αθξηβψο ε 

ζεηξά ζηεξίδεηαη ζηελ αμηνπνίεζε ηεο πιεξνθνξίαο. Σεο κεηαηξνπήο δειαδή 

ηεο πιεξνθνξίαο πνπ κπνξεί λα είλαη ηπραία ζε έλα αμίσκα. 
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  Σεο ζπγθξφηεζεο εληέιεη ηνπ θπζηθνχ, ηνπ αλζξσπνγελνχο θαη 

ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο, ζε έλα ζχλζεην ζχζηεκα παηδείαο.  ε έλα 

ζχζηεκα παξαγσγηθήο ή απιά ελεκεξσηηθήο πιεξνθνξίαο. Πηζηεχνπκε εκείο 

νη πξντζηνξηνιφγνη, φηη ην ρξψκα ησλ αγγείσλ ζηελ αξρή ήηαλ έλαο ηπραίνο 

ζπλδπαζκφο ηεο πνηφηεηαο ηνπ ρξψκαηνο θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο. 

 

  Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ φκσο, ήηαλ κηα ζθφπηκε επίηεπμε 

απηνχ ηνπ ζπλδπαζκνχ. Ο λενιηζηθφο θεξακέαο  είρε αληηιεθζεί φηη ην ρξψκα 

πνπ έπαηξλε απφ ηελ αλαηνιηθή πιαγηά ηνπ ιφθνπ π.ρ. έδηλε καχξν ρξψκα 

ζηα αγγεία ελψ ην ρξψκα απφ ηελ βφξεηα πιεπξά έδηλε ην θαθέ. 

 

  Απηφ ήηαλ κηα κνξθή αγγεηνπιαζηηθήο παηδείαο, πνπ κε ηνλ 

θαηξφ, ηδηαίηεξα κε ηελ είζνδν ησλ κεηάιισλ θαη ηελ αλαγθαζηηθή εμεηδίθεπζε 

πνπ απαηηνχζε ε κεηαιινπξγία, παίξλεη ηελ κνξθή ηεο ειεγρφκελεο 

πιεξνθνξίαο ηεο νξγαλσκέλεο κάζεζεο. 

 

  Γελ ζα ήηαλ απζαίξεην αλ ιέγακε φηη βξηζθφκαζηε κπξνζηά ζην 

θαηλφκελν ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο νπνίαο ν έιεγρνο γηα ιφγνπο θνηλσληθήο 

ηζνξξνπίαο ζηελ πεξηνρή ησλ εμεηδηθεχζεσλ θαη ησλ θαηακεξηζκψλ, ζα 

νδεγήζεη ζηελ επηλφεζε ησλ πξψηκσλ κνξθψλ θεληξηθήο εμνπζίαο. 

 

  Ίζσο θαη ζηελ επηλφεζε ελφο γξαπηνχ ζπζηήκαηνο 

παξαθνινχζεζεο ησλ πξαθηηθψλ ηεο παξαγσγήο θαη ηεο δηάζεζεο ηνπ 

πξντφληνο. Γειαδή ηεο γξαθήο.  

 

  ‟ φινπο ινηπφλ ηνπο θνηλσληθνχο ρψξνπο παξάγεηαη 

πιεξνθνξία. ηελ επνρή καο φκσο, φρη κε ηνλ ηξφπν πνπ παξήγαγε 

πιεξνθνξία ε κεηαηξνπή ηεο ιάζπεο ζε θεξακηθφ. Γηαηί ε πιεξνθνξία 

ζήκεξα δελ πξνθχπηεη απφ ηε δηαδηθαζία, λεξφ, ρψκα, ιάζπε, θσηηά, 

θεξακηθφ, αιιά απφ ην έηνηκν πξντφλ, ηελ δηαδηθαζία ηεο θαηαζθεπήο ηνπ 

νπνίνπ αγλννχκε. 

 

  Ζ δηαθήκηζε π.ρ. είλαη κηα πιεξνθνξία, κηα κνξθή παηδείαο, 

δειαδή πνπ ε πιεηνςεθία ησλ παηδεπνκέλσλ ζηελ πεξίπησζε απηή, αγλνεί 

ηελ δηαδηθαζία, ηηο ζθνπηκφηεηεο, ηίζεηαη θαη απνθηά κε κηα εθήκεξε γλψζε, 
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ελεκεξψλεηαη – φπσο ζπλεζίζακε λα ιέκε – θαη θαηά θαλφλα 

απνπξνζαλαηνιίδεηαη. 

 

  Με ηνλ ηξφπν απηφ εμάιινπ ιεηηνπξγεί ε είδεζε, ε νπνία 

κεηαθέξεη ην γεγνλφο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ηειενπηηθήο κεηαθνξάο κε 

εηθφλα, ρσξίο φκσο λα αλαθέξεηαη ζηα αίηηα, νπφηε δελ απνθηνχκε γλψζε, 

αιιά απιψο ελεκέξσζε. 

 

  Ζ εθθιεζία επίζεο παξάγεη κε ηνλ ίδην αλεμέιεγθην ηξφπν 

πιεξνθνξίεο. Υξεζηκνπνηεί εξκεηηθφ ιφγν, παξαβνιηθέο αλαθνξέο, 

κεηαθπζηθέο εξκελείεο, φπσο θαη ε ηειεφξαζε γεληθψο πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ 

εηθφλα ζε βάξνο ηνπ αλαιπηηθνχ ιφγνπ, ηεο εξκελεπηηθήο πξνζέγγηζεο θαη κε 

ηνλ ηξφπν απηφ αληαγσλίδεηαη κε επηηπρία βέβαηα, φιεο ηηο άιιεο κνξθέο 

πιεξνθνξηθήο παηδείαο, φπσο είλαη θαη έλα κνπζείν αθφκα. 

 

  Πξνζσπηθά πηζηεχσ πσο ην κνπζείν ην παξαδνζηαθά 

νξγαλσκέλν κνπζείν, πεξλάεη κηα πεξίνδν έληνλεο θξίζεο, γηαηί εμαθνινπζεί 

λα παηδεχεηαη, λα παγηδεχεηαη ζηελ ιεηηνπξγία ηεο εηθφλαο, αξλνχκελν λα 

εκπινπηηζηεί κε δπλαηφηεηεο θίλεζεο, κε ηελ βνήζεηα ηεο ππνινγηζηηθήο 

ηερλνινγίαο, π.ρ. 

 

  Σν γήπεδν, ν αζιεηηζκφο, φινη απηνί νη ρψξνη φκσο είλαη ρψξνη 

παξαγσγήο αλεμάξηεηεο πιεξνθνξίαο, άξα παηδείαο, είλαη ππαξθηνί. Έρνπλ 

ζπγθεθξηκέλε θπζηθή παξνπζία, δπλαηφηεηεο, ιεηηνπξγίεο πνπ κπνξείο λα ηηο 

παξαθνινπζήζεηο. Δίλαη επνκέλσο πξαγκαηηθφηεηεο. 

 

  Πξαγκαηηθφηεηεο φκσο ελ ελεξγεία πνπ ζα κπνξνχζακε λα ηηο 

ραξαθηεξίζνπκε θαη δηαηαμηθά ζπζηήκαηα, γηαηί ελψ δελ ζπληζηνχλ απηφλνκεο 

ηάμεηο δηακνξθψλνληαη κε ηαμηθή ινγηθή, φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν ηεο 

πξφζβαζεο ζε απηά ησλ θνηλσληθψλ ππνθεηκέλσλ. 

 

  Καη εδψ ρξεζηκνπνηψ ηνλ φξν «πξφζβαζε» κε ην λφεκα πνπ 

δίλεη ζηνλ φξν «πξφζβαζε» ν Σδέξεκη Ρίθθηλ θαη ηελ ραξαθηεξίδεη σο έλα 

θαζεζηψο πνπ βαζίδεηαη ζηελ εμαζθάιηζε βξαρπρξφληαο πεξηνξηζκέλεο 

ρξήζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ ειέγρνληαη απφ δίθηπα πξνκεζεπηψλ. 
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  Δγψ βέβαηα δελ αλαθέξνκαη ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, αιιά ζηελ 

βξαρπρξφληα θαη πεξηνξηζκέλε ρξήζε θαη ηδηαίηεξα ζην ελδερφκελν ηνπ 

ειέγρνπ απφ ηα δίθηπα ησλ πξνκεζεπηψλ. Καη απηφο αθξηβψο ν έιεγρνο 

πξνζδηνξίδεη ην ηαμηθφ ραξαθηήξα πνπ έρνπλ νη πξαγκαηηθφηεηεο πνπ πην 

πξηλ ζαο αλέθεξα. 

 

  Σν εξψηεκα αζθαιψο πνπ γελλήζεθε κέζα ζαο αθνξά ηελ 

εθπαίδεπζε. Καη αλαδεηά ηελ απάληεζε αλ θαη απηή, ε εθπαίδεπζε δειαδή, 

απνηειεί κηα πξαγκαηηθφηεηα, ή φρη. Καη βέβαηα απνηειεί, είλαη ε απάληεζε. 

 

  Με ηελ δηαθνξά πσο ηελ ραξαθηεξίδσ σο δπλεηηθή, φρη 

επνκέλσο ελ ελεξγεία, φπσο ραξαθηήξηζα ηηο άιιεο, αιιά ελ δπλάκεη, ηνλ φξν 

«δπλεηηθφο» δελ είλαη δηθή κνπ έκπλεπζε, ηνλ αληηγξάθσ απφ κηα εθπιεθηηθά 

ελδηαθέξνπζα κειέηε, ελφο λεαξνχ γάιινπ θηιφζνθνπ ηνπ Πηεξ Λεβί, κηαο 

κειέηεο «ε θηινζνθία ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηνπ θπβεξλνρψξνπ». 

 

  Με ην ραξαθηεξηζκφ απηφ ζέισ λα ππνζηεξίμσ ηελ άπνςε φηη, ε 

γλψζε πνπ πξέπεη λα είλαη θαη ην ηειηθφ πξντφλ ηεο εθπαίδεπζεο θαη φρη ε 

θαηάξηηζε, πξνθχπηεη κέζα απφ δπλακηθέο δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ δηάξθεηα. 

Μηα δηάξθεηα πνπ πξέπεη λα είλαη ζπλάξηεζε ηνπ φγθνπ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

πιεξνθνξηψλ θαη πνπ πξέπεη λα πξνζιάβνπλ ηα ππνθείκελα ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη λα θαηαζηνχλ θνξείο κηαο γλψζεο. 

 

  Καη φρη βέβαηα ζπλάξηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο ειεχζεξεο αγνξάο, 

φπσο κε ζαθή ηξφπν πξνζπαζεί λα επηβάιεη ε Γηαθήξπμε ηεο Μπνιφληα, 

επηδηψθνληαο ηελ ζπξξίθλσζε ησλ ζπνπδψλ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

απφ 4εηείο ή 5εηείο ζπνπδέο ζε 3εηείο. 

 

  Δπηδίσμε κε ηελ νπνία ζρεηίδεηαη θαη ε άξλεζε ησλ 

θπβεξλεηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, λα θαηαζηήζνπλ ηελ δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε έζησ θαη ζηε κνξθή πνπ απηή ηζρχεη κε ηελ δηάζπαζή ηεο ζε 

δεκνηηθφ, γπκλάζην θαη ιχθεην, λα ηελ θαηαζηήζνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν 

κεραληζκφ παξαγσγήο εληαίαο θαη απηφλνκεο γλψζεο, ψζηε λα πάςεη απηή λα 

απνηειεί κε ηελ βνήζεηα ηεο δεκφζηαο θξνληίδαο θαη ελφο πγηνχο θνηλσληθνχ 

ειέγρνπ έξκαην ηεο αθκάδνπζαο παξαπαηδείαο θέληξν πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ 

αλψηαηε εθπαίδεπζε. 
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  Καηά ηελ άπνςή κνπ ινηπφλ πνπ ζεκειηψλεηαη ζε κηα πνιηηηθή 

αληίιεςε γηα ηα εθπαηδεπηηθά πξάγκαηα, απηή ε δηάξθεηα θαη επηκέλσ κηα 

δηάξθεηα πνπ πξέπεη λα είλαη ζπλάξηεζε ηνπ φγθνπ ζπγθεθξηκέλσλ 

πιεξνθνξηψλ θαη φρη ησλ αλαγθψλ ηεο ειεχζεξεο αγνξάο, θαζηζηά ηελ 

εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα ελ δπλάκεη δπλεηηθή πξαγκαηηθφηεηα, κέζα ζηελ 

νπνία εκπεξηέρεηαη ελ ελεξγεία, άξα ελ θηλήζεη, εκπεξηέρνληαη νη ηαθηηθέο 

εθείλεο πνπ ζα νδεγήζνπλ ελ ηέιεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ ιφγν ζηελ θαηάξηηζε ηνπ 

ζηξαηεγηθνχ ηνπο ζηφρνπ πνπ είλαη ε γλψζε. 

 

  Καη απηφ ζεκαίλεη πσο ε εθπαίδεπζε πξέπεη λα ζπληζηά κηα 

αλαηξεπηηθή δηαδηθαζία θαη φρη έλα ζηαηηθφ κεραληζκφ παξαγσγήο ηεο 

άξρνπζαο ηδενινγίαο, φπσο απηή εκπεξηέρεηαη κέζα ζηα πεξίθεκα αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα πνπ θαηά θαηξνχο κεηαξξπζκίδνληαη, φζνλ αθνξά ηηο 

κεζνδνινγηθέο ηνπο πξαθηηθέο θαη φρη ηελ νπζία ηεο γλσζηηθήο ηνπο 

απνζηνιήο. 

 

  Αλαθέξνκαη – φπσο αζθαιψο ζα έρεηε θαηαιάβεη – ζε κηα 

εθπαίδεπζε πνπ βξίζθεηαη ζπλερψο ζε θίλεζε, ζε αληίζεζε κε κηα άιιε 

εθπαίδεπζε ζηαηηθή, άξα κεηαθπζηθή. ε κηα εθπαίδεπζε πνπ νη βαζηθέο ηεο 

δνκέο ζα ζπληζηνχλ κηα ζπγθεθξηκέλε δπλακηθή, πξννξηζκέλε λα νδεγήζεη ζε 

έλα απνηέιεζκα, φπσο ην ζπιιακβάλεη σο φξακα ν εξγαδφκελνο. 

 

  Καη κηα ηέηνηα εθπαίδεπζε πξέπεη λα επηρεηξήζεη ηελ ζθαηξηθή 

πξνζέγγηζε ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο επηζηήκεο. Να αλαδεηήζεη κε άιια ιφγηα ηελ 

νηθνπκεληθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ, πνπ θαιείηαη λα κεηαηξέςεη ζε γλψζε, ηελ 

ζρέζε ηνπο κε ηνλ άλζξσπν, κε ηνλ πνιηηηζκφ. 

 

  Γελ κέλεη παξά λα δνχκε, πνηα κπνξεί λα είλαη ε ιεηηνπξγία θαη 

ην κέιινλ κηαο ηέηνηαο εθπαίδεπζεο, κηαο ηέηνηαο πξαγκαηηθφηεηαο, άξα ζε 

ζπλζήθεο παγθνζκηνπνίεζεο. Με άιια ιφγηα πσο είλαη δπλαηφλ λα δηαηεξήζεη 

ε εθπαίδεπζε απηή θαη θπζηθά λα εθζπγρξνλίζεη ηελ θίλεζή ηεο θαη εληέιεη ηνλ 

αλαηξεπηηθφ ραξαθηήξα ησλ πεξηερνκέλσλ ηεο ζην πιαίζην ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο. 
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  Φπζηθά φινη ζαο έρεηε ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην 

θαηλφκελν ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. Καη φηαλ ιέσ πιεξνθνξίεο, ελλνψ ηνπο 

δηάθνξνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο επηρεηξείηαη ε αλάιπζή ηνπ, ή απιά ν 

νξηζκφο ηνπ. 

 

  ε έλα ζπγθεθξηκέλν ηφπν, site φπσο ιέγεηαη ζηα λέα ειιεληθά 

ηνπ INTERNET κπνξεί θαλείο λα δηαβάζεη ην αθφινπζν παξάζεκα. Κάζε κέξα 

αθνχηε ηνλ φξν «παγθνζκηνπνίεζε», ηνλ δηαβάδεηε ζηηο εθεκεξίδεο, 

παξαθνινπζείηε ηνλ θφζκν λα κηιάεη γη‟ απηήλ θαη ζε θάζε πεξίπησζε θαίλεηαη 

λα έρεη δηαθνξεηηθή ζεκαζία. 

 

  Καη πξαγκαηηθά αλ ξίμεη θαλείο κηα καηηά θαη κνπ δφζεθε πνιιέο 

θνξέο ε αθνξκή λα ην θάλσ απηφ ζηελ βηβιηνγξαθία, ζα δηαπηζηψζεη πνιχ 

εχθνια απηέο ηηο δηαθνξεηηθέο ζεκαζίεο. Έρεη ραξαθηεξηζηεί ε 

παγθνζκηνπνίεζε σο ρίκαηξα, σο εθηάιηεο, σο επθαηξία, σο θαηαζηξνθή. Ο 

γλσζηφο Ννκπειίζηαο Ηλδφο Οηθνλνκνιφγνο ν Amarthya Sen ζε έλα απφ ηα 

ζεκαληηθά ηνπ βηβιία  γξάθεη: «Με πφζα δάθξπα, πφζν αίκα πιήξσζε ν 

θφζκνο γηα λα έρνπκε ζήκεξα ηελ παγθνζκηνπνίεζε»; 

 

  Φπζηθά ν ζθνπφο ν δηθφο κνπ ζην πιαίζην απηήο ηεο εηζήγεζεο 

είλαη θάησ απφ ην απεηιεηηθφ βιέκκα ηνπ πξνεδξείνπ φζνλ αθνξά ην ρξφλν 

βέβαηα, δελ είλαη λα αζρνιεζνχκε κε ηηο ζεσξίεο απηέο. Οχηε θπζηθά λα 

εμαληιήζσ ην ζέκα κε ηηο δηάθνξεο βηβιηνγξαθηθέο παξαπνκπέο. 

 

  Απιψο ζα πεξηνξηζηψ ζηελ αλαθνξά ηξηψλ ζεσξηψλ πνπ 

αλαιακβάλνπλ λα εξκελεχζνπλ θαη λα αλαιχζνπλ θπζηθά, ην θαηλφκελν ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο. Ζ κηα απ‟ απηέο ραξαθηεξίδεηαη ε ζεσξία ηνπ παγθφζκηνπ 

ζπζηήκαηνο. Ζ δεχηεξε ε ζεσξία ηεο παγθφζκηαο πνιηηηθήο θαη ε ηξίηε ε 

ζεσξία ηνπ παγθφζκηνπ πνιηηηζκνχ. 

 

  Ζ ζεσξία ηνπ παγθφζκηνπ ζπζηήκαηνο δηαηππψλεη ηελ άπνςε 

φηη κηα νηθνλνκία, ε νπνία ελψλεη φιεο ηηο ρψξεο ηνπ γλσζηνχ θφζκνπ, 

ρξνλνινγείηαη απφ ηελ επνρή πνπ αλαπηχρζεθαλ νη πνιηηηζκνί ηεο 

Μεζνπνηακίαο, πνπ ζήκεξα ν ακεξηθάληθνο ηκπεξηαιηζκφο πξνζπαζεί λα 

επηβάιεη έλα ζχζηεκα κηαο άιιεο κνξθήο, βαζηζκέλν ζηελ δχλακε ησλ 

φπισλ. 
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  Με άιια ιφγηα ε παγθνζκηνπνίεζε σο νηθνλνκηθφ ζχζηεκα δελ 

είλαη θαηλνχξγηνο ηξφπνο ζπλεξγαζίαο, ή νηθνλνκηθψλ αληαγσληζκψλ. Απιψο 

θάζε θνξά παίξλεη κηα άιιε κνξθή θαη νμχηεηα, φζνλ αθνξά απηέο ηηο 

ζπλεξγαζίεο θαη ηνπο αλάινγνπο αληαγσληζκνχο. 

 

  Ζ ζεσξία ηεο παγθφζκηαο πνιηηηθήο, ραξαθηεξίδεη ηελ 

παγθνζκηνπνίεζε σο έλα ζχζηεκα πνιηηηθήο ζπλεξγαζίαο ή αιιειεπίδξαζεο 

ζην πιαίζην ηεο νπνίαο, δελ απνθιείνληαη βέβαηα νη αλαγθαζηηθέο επηβνιέο 

ζπζηεκάησλ δηνίθεζεο πνπ εμππεξεηνχλ ηα ζπκθέξνληα απηψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ απηνχ ηνπ είδνπο ηηο επηβνιέο. 

 

  Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ηα ζπρλά πξαμηθνπήκαηα ζηελ 

Αθξηθή, ζηελ Αζία, ζηελ Νφηην Ακεξηθή, αιιά θαη κέρξη έλα ζεκείν ην 

ελδηαθέξνλ πνπ δείρλεη ε Δλσκέλε Δπξψπε γηα ηνλ ηξφπν δηαθπβέξλεζεο 

κηαο ρψξαο κε ηελ νπνία ζέιεη λα ειέγμεη κε ηνλ θαηξφ νηθνλνκηθά, ην 

πξφζθαην παξάδεηγκα ζηελ Οπθξαλία. 

 

  Σέινο δηαηππψλνληαο κηα ππφζεζε εξγαζίαο αο πνχκε πσο ην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πνπ καο αθνξά θαη γηα ην νπνίν ζπδεηάκε, εληάζζεηαη 

ζην πιαίζην κηαο παγθνζκηνπνηεκέλεο θνηλφηεηαο, ηεο πξψηεο κνξθήο. Γηα 

λα ην πσ πην ζσζηά, ηνπ ραξαθηήξα εθείλνπ πνπ νξίδεηαη απφ ηελ πξψηε 

ζεσξία, ηε ζεσξία ηνπ παγθφζκηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

  ηελ πεξίπησζε απηή ηα θπξίαξρα ζηνηρεία πνπ ζπγθξνηνχλ ην 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ φπνπ θαιείηαη λα ιεηηνπξγήζεη ε εθπαίδεπζε, γηα ηελ 

νπνία κηινχκε ζήκεξα είλαη νηθνλνκηθά, φπσο απηά δηακνξθψλνληαη απφ ηηο 

δπλάκεηο ελφο θαπηηαιηζηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο. 

 

  Καη ηα ζηνηρεία απηά  είλαη ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ 

λενθηιειεπζεξηζκνχ πνπ απνηειεί ην βαζηθφ ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα, γηα λα 

ρξεζηκνπνηήζσ έλαλ φξν ηεο ππνινγηζηηθήο ηερλνινγίαο, ν αληαγσληζκφο, ε 

ειαζηηθνπνίεζε ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, νη ηδησηηθνπνηήζεηο θαη νη ηέζζεξηο 

πεξίθεκεο ειεπζεξίεο ηνπ Μάαζηξηρη, ειεπζεξία θεθαιαίσλ, ειεπζεξία 

πξνζψπσλ, πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. 
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  ε έλα ηέηνην ινηπφλ πεξηβάιινλ πσο ζα ζειήζεη ε εθπαίδεπζε 

λα αμηνπνηήζεη ηνπο πηπρηνχρνπο ηεο γηα ηηο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεψλ ηνπο, 

γηα ηηο θεξδνζθνπηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο; Ζ ειεπζεξία ησλ πξντφλησλ ζην 

ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, ζα πινπνηεζεί κε ηελ κεηαθίλεζε ησλ απνθνίησλ, νη 

νπνίνη ζα αλαδεηήζνπλ εξγαζία ζηελ δχζε, φπνπ νη ακνηβέο, φπνηα ζχγθιηζε 

θαη αλ ηζρχζεη, ελ ζα εμηζσζνχλ πνηέ κε ηηο ειιεληθέο. 

   

  Ζ ζρεηηθή αζιηφηεηα πνπ πεξηέγξαςε ν Λέληλ εδψ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν. Ζ δεχηεξε ππφζεζε εξγαζίαο 

θαιχπηεηαη κε ηελ δεχηεξε ζεσξία, απηή πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ 

παγθνζκηνπνίεζε σο κηα πξνζαξκνγή ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ησλ 

πνιηηηθψλ πνπ ηελ δηακνξθψλνπλ, ζε παγθφζκηεο αμίεο, ελλνψληαο θπζηθά 

ρσξίο λα ην νκνινγεί, ηηο αμίεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ πνιηηηθή ησλ 

Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα, ηελ εμσηεξηθή ηνπο πνιηηηθή. 

 

  Ζ ηξίηε ινηπφλ ζεσξία θαη κ‟ απηήλ ζα ηειεηψζσ, αλαθέξεηαη 

ζηελ παγθνζκηνπνίεζε σο ηελ ζπκπίεζε ηνπ θφζκνπ θαη ηελ φμπλζε ηεο 

ζπλαίζζεζεο ηνπ θφζκνπ απηνχ σο φινπ. Μεηαθξάδσ θαηά ιέμε ηνλ νξηζκφ 

πνπ δίλεη ν Roland Robinson ζην βηβιίν ηνπ «Globalization» .  

 

  ‟ απηφλ αθξηβψο ηνλ ζπκπηεζκέλν θφζκν ε ζχγθξνπζε θαη ε 

έληνλε αληηπαξάζεζε ησλ θνζκνζεσξηψλ νδεγνχλ αλαγθαζηηθά ζε κηα 

πνιηηηζκηθή ζχγθξνπζε. Οη ζξεζθεπηηθέο παξαδφζεηο παίδνπλ πάιη έλα εηδηθφ 

ξφιν, επεηδή έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θηλεηνπνηνχληαη θαη λα αλαδεηνχλ ηελ 

απνδνρή κηαο θαη κφλν θνζκνζεσξίαο γηα ηνλ θφζκν. 

 

  Ζ αλαβίσζε θνληακεληαιηζηηθψλ νπαδψλ λεσηεξηζηέο νπαδνί 

ηεο παξάδνζεο, είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα. Έηζη έλαο 

ζπκπηεζκέλνο θφζκνο είλαη ελνπνηεκέλνο, φρη κφλν θαη εηξεληθφο., φρη φκσο 

θαη αξκνληθφο. 

 

  Έλαο θφζκνο, έλαο θνηλφο ηφπνο, ηελ ίδηα ζηηγκή φκσο θαη 

δηαηξεκέλνο. Μηα θαηαζθεπή κνηξαζκέλεο ζπλείδεζεο πνπ πξέπεη ζηνλ 

θαηαθεξκαηηζκφ. Αλ ινηπφλ θαη ηειεηψλσ θχξηε Πξφεδξε, ιάβνπκε ππφςε καο 

κηα ηέηνηα ζεσξία, απιψο σο πεξηγξαθή ελφο λένπ θφζκνπ, πνπ δνκείηαη θαη 

ιεηηνπξγεί θάησ απφ ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο πξαθηηθέο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, 
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παξάιιεια φκσο παξαδερζνχκε φηη ηα θαηλφκελα κηαο ηέηνηαο δπζαξκνλίαο, 

ελφο ηέηνηνπ θαηακεξηζκνχ, ππνδαπιίδνληαη απφ απηνχο πνπ ζηεξίδνπλ ηα 

ζπκθέξνληά ηνπο ζε ηέηνηεο θαηαζηάζεηο, αλαθέξνκαη ηίηεο, νπλίηεο, 

Δγγιέδνη, Ηξιαλδνί, Βάζθνη, Ηζπαλνί, Σζεηζέλνη, Ρψζνη, Δβξαίνη, Παιαηζηίληνη 

θαη πξφζθαηα Οπθξαλνί ηνπ Πνπζέλθν απφ ηελ κηα κεξηά θαη ηνπ 

Γηαλνχζνβηηο απφ ηελ άιιε, είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα αλαξσηεζνχκε, πνηνλ 

ξφιν ζα κπνξνχζε λα παίμεη ε εθπαίδεπζε ζηα πιαίζηα κηαο εζληθήο 

νληφηεηαο. 

 

  Απφ πνηα θνκκάηηα απηνχ ηνπ θαηαθεξκαηηζκέλνπ θφζκνπ ζα 

αληιήζεη ηα πιηθά, φπνπ ζα ζηεξίμεη ηελ γλψκε πνπ ζα παξαγάγεη.  Γηα πνην 

απ‟ απηά ηα θνκκάηηα ζα πξνεηνηκάζεη ηνπο καζεηέο, ηνπο ζπνπδαζηέο, ηνπο 

θνηηεηέο ηεο. Οη δάζθαινη ελφο ηέηνηνπ θφζκνπ κε πνηα θνζκνζεσξία ζα 

ζπληαρζνχλ; 

 

  Σα βηβιία πνην ζηνηρείν κηαο ηέηνηαο δπζαξκνλίαο ζα 

πεξηγξάθνπλ;  Πνην ζα κπνξέζεη λα είλαη ηέινο ην πξφηππν κέζα ζηα 

ζπληξίκκηα κηαο ηέηνηαο παγθφζκηαο θνηλσλίαο; Δίκαζηε ινηπφλ έηνηκνη λα 

απνδερζνχκε κηα άιιε εθπαίδεπζε γηα ηα παηδηά ηεο Δπξψπεο; Μηα άιιε γηα 

εθείλα ηεο Ακεξηθήο; Μηα ηξίηε γηα ηα παηδηά ηεο Αζίαο, ηεο Αθξηθήο, ηεο 

Χθεαλίαο; 

 

  Πνηα εηξήλε ζα κπνξνχζε λα δηδάμεη ε εθπαίδεπζε ελφο ηέηνηνπ 

θφζκνπ; Μήπσο ηειηθά βξηζθφκαζηε κπξνζηά ζηελ νηθνδφκεζε κηαο 

εθπαίδεπζεο, ελφο απφιπηα ηαμηθά δνκεκέλνπ ζχκπαληνο; Να έλα 

βαζαληζηηθφ εξψηεκα γηα ηελ ζπλείδεζε ελφο πνιηηηθνπνηεκέλνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πνπ είλαη έηνηκνο λα αγσληζηεί. 

 

  Να έλα βαζαληζηηθφ εξψηεκα γηα ην ζπλέδξηφ ζαο. αο 

επραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Κ. ΜΑΝΗΑΣΖ): Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Υνπξκνπδηάδε. Γπν 

αλαθνηλψζεηο. Μηα είλαη ηα πνχικαλ ην βξάδπ γηα ηελ εθδήισζε πνπ ζα γίλεη 

ζηε ζάια Παλφξακα ζα αλαρσξήζνπλ 9 ε ψξα απφ ηελ είζνδν ηεο Δγλαηίαο. 

9 ε ψξα θαη επηζηξνθή ζηε 1.30 ην βξάδπ. Ζ δεχηεξε αλαθνίλσζε, κεηά ηνλ 

ηειεπηαίν νκηιεηή, ζα έρνπκε πεξίπνπ κηζή ψξα ρξφλν, δηάιεηκκα ζα γίλεη ζηηο 
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15.30 ζα πεξηνξίζνπκε φκσο ηνλ ρξφλν ηνπ θαγεηνχ κε βάζε ην πξφγξακκα, 

γηαηί πέζακε έμσ ζην ρξφλν. 

 

  Θα ππάξρεη κηζή ψξα δπλαηφηεηα παξεκβάζεσλ ηνπ 

αθξναηεξίνπ. ηε δηάξθεηα ηεο νκηιίαο ηνπ ηειεπηαίνπ νκηιεηή, ζα έξζνπλ εδψ 

ραξηάθηα εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο  γηα νκηιεηέο θαη ζα δνχκε αλ είλαη 

πνιινί ηη ζα θάλνπκε. Ο ηειεπηαίνο νκηιεηήο ηεο ελφηεηαο απηήο είλαη ν θ. 

Γξφιιηνο Γεψξγηνο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο 

Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. Θέκα: 

«παγθνζκηνπνίεζε θαη ζρνιείν». 

 

Γ. ΓΡΟΛΛΗΟ:  Καηαξρήλ λα επραξηζηήζσ ηελ Οκνζπνλδία ησλ Καζεγεηψλ 

Μέζεο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ πξφζθιεζε θαη λα μεθηλήζσ απηά πνπ ζέισ λα 

πσ, θάπσο βησκαηηθά.  

 

  Θπκάκαη πξηλ δπν ρξφληα ή ηξία, είρα πάξεη κέξνο ζε έλα 

αληίζηνηρν ζπλέδξην κε ζρεδφλ ίδην ζέκα πάιη – αλ ζπκάκαη θαιά – πάλησο 

είρε ζίγνπξα ζηνλ ηίηιν ηνπ ηελ έλλνηα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. Καη επεηδή 

ήηαλ έλα ζπλέδξην ηεο Γηδαζθαιηθήο Οκνζπνλδίαο Διιάδαο θαη γηλφηαλ ζηελ 

Κχπξν, κηινχζα γηα ην ίδην ζέκα νπζηαζηηθά. 

 

  Πξηλ έξζσ ινηπφλ λα κηιήζσ εδψ ζθέθζεθα φηη ζα ήηαλ αξθεηά 

εχθνιν λα επαλαιάβσ απιψο απηά πνπ είρα πεη πξηλ δπν ή ηξία ρξφληα ζην 

ζπλέδξην ηεο ΓΟΔ ζηελ Κχπξν, ζεσξψληαο φηη ηα πξάγκαηα δελ άιιαμαλ 

απφ ηφηε ηνπιάρηζηνλ ξηδηθά. 

 

  Απνθάζηζα λα κελ ην θάλσ απηφ αθξηβψο, αλ θαη ζα 

ρξεζηκνπνηήζσ θάπνηα ζηνηρεία απφ ηφηε, γηαηί πηζηεχσ φηη απηφ πνπ άιιαμε 

δελ ήηαλ ηφζν ε παγθφζκηα θαηάζηαζε θαη ηα δεδνκέλα, αιιά άιιαμε ε 

πξφζιεςε πνπ έρνπκε φινη ζην κπαιφ καο, ή ηνπιάρηζηνλ πνιινί απφ καο, 

γηα ηνλ φξν παγθνζκηνπνίεζε. 

 

  Σνλ ηξφπν δειαδή θαη φηαλ ιέσ πξφζιεςε, ελλνψ ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίνλ θαηαλννχκε, ή γνεηεπφκαζηε απφ ηελ έλλνηα, ή απφ ηνλ φξν 

παγθνζκηνπνίεζε. Ση ζέισ λα πσ; Ο φξνο παγθνζκηνπνίεζε, φρη αθξηβψο 

έηζη, αιιά ην πεξηερφκελφ ηνπ πνπ θαηά ηελ γλψκε κνπ θαη απηφ ζα 
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πξνζπαζήζσ λα ζηεξίμσ ζηε ζπλέρεηα ζρεηίζηεθε ζηε δεθαεηία ηνπ ‟90 κε 

ηελ απνδπλάκσζε θαηαξρήλ θαη ηελ ζηαδηαθή θαηάξγεζε ησλ θξαηψλ ζε κηα 

δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο κηαο εληαίαο παγθφζκηαο  πιαλεηηθήο θιπ θνηλσλίαο 

θαη νηθνλνκίαο. Ο φξνο παγθνζκηνπνίεζε έρεη απνκπζνπνηεζεί φζν θαη αλ 

απηφ θαίλεηαη έηζη ιίγν ππεξβνιηθφ πνπ ιέσ, κέζα ζε ηξία κφιηο ρξφληα. 

 

  Γηαηί απηφ; Γηαηί νη θαηαλνήζεηο ηνπ θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο ην 

νπνίν δνχκε, ην νπνίν βέβαηα δελ είλαη ησξηλφ έρεη θάπνηνπο αηψλεο δσήο, δελ 

είλαη απηέο πάληα  ζηαζεξέο. Οη θαηαλνήζεηο θαη νη ζρέζεηο αλάκεζα ζηα 

θνηλσληθά ζπζηήκαηα ησλ δηαθφξσλ ρσξψλ ζηα νπνία δνχκε δηαθέξνπλ. Να 

ην πσ επζέσο. ηηο αξρέο ηνπ αηψλα, ππήξρε κηα αληίζεζε ζηα πιαίζηα ηνπ 

εληαίνπ ηφηε ζνζηαιηζηηθνχ θηλήκαηνο, αλάκεζα ζε εθείλνπο πνπ ππνζηήξηδαλ 

ηελ ζεσξία ηνπ ππεξ-ηκπεξηαιηζκνχ, πνπ έιεγε δειαδή πξαθηηθά, φηη νη 

αζηηθέο ηάμεηο ησλ δηαθφξσλ ρσξψλ είραλ ζπκθσλήζεη κεηαμχ ηνπο, είραλ 

θνηλά ζπκθέξνληα γη‟ απηφλ αθξηβψο ην ιφγν δελ ζα γηλφηαλ πνηέ Παγθφζκηνο 

Πφιεκνο, ζε αληίζεζε κε ηελ άιιε άπνςε πνπ έιεγε φηη βαζηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο πνπ δνχκε, δειαδή ηνπ 

θαπηηαιηζκνχ, ζην ζηάδην ηνπ ηκπεξηαιηζκνχ βέβαηα, είλαη ν αληαγσληζκφο θαη 

ε αληζφκεηξε αλάπηπμε. Γηα ηελ αθξίβεηα ν αληαγσληζκφο πνπ βαζίδεηαη ζηελ 

αληζφκεηξε αλάπηπμε. 

 

  Οη απφςεηο απηέο ήξζαλ ζε ζχγθξνπζε πξηλ ηελ έθξεμε ηνπ Α΄ 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη κεηά ηελ έθξεμε ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ είλαη 

πξνθαλέο πνηα ππεξίζρπζε. Τπεξίζρπζε απηή ε νπνία κηινχζε φηη ηα θξάηε 

ηείλνπλ λα εμαθαληζηνχλ, φηη δελ ππάξρνπλ εληαία ζπκθέξνληα ησλ αζηηθψλ 

ηάμεσλ δηεζλψο θαη εηηήζεθε βέβαηα ε άπνςε εθείλε πνπ έιεγε φηη βαδίδνπκε 

ζε έλαλ εληαίν θφζκν, γηαηί αθξηβψο νη αζηηθέο ηάμεηο απηνχ ηνπ θφζκνπ, έρνπλ 

θνηλά ζπκθέξνληα. 

 

  Γηαηί ηα ιέσ απηά. ρη γηα λα θάλσ έλα ηζηνξηθφ κάζεκα, αιιά 

γηα λα πσ πην απιά φηη ην θαίξην δήηεκα πνπ παίδεηαη γχξσ απφ ηελ 

ζπδήηεζε γηα ηελ παγθνζκηνπνίεζε θαη ηνλ φξν απηφ, δελ είλαη αθξηβψο πνηα 

ζεσξεηηθή νπηηθή γηα ηελ εξκελεία ηνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε, είλαη ζεκαληηθφ 

απηφ αιιά δελ είλαη ην θαίξην. 
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  Σν θαίξην είλαη αλ ζα δερζνχκε ή φρη, κηα βαζηθή ζέζε ησλ 

νπαδψλ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο κε ηηο δηάθνξεο νπηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

απηνί θαη ηα δηάθνξα ζεσξεηηθά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα ηελ 

αλαιχζνπλ.  

 

  Πνηα είλαη απηή ε ζέζε; Δίλαη απηή πνπ πξνεγνχκελα ζαο είπα. 

Πνηα; ηη δειαδή ην θξάηνο ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο ηείλεη λα απνδπλακσζεί 

γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, πνιηηηζκηθνχο ιέλε άιινη, νηθνλνκηθνχο ιέλε άιινη, 

λνκνηειεηαθνχο γεληθψο ιέλε άιινη θιπ, απηφ ινηπφλ είλαη ην θαίξην δήηεκα 

πνπ πξέπεη λα απαληήζνπκε, γηα λα δνχκε αλ ηειηθά απηφο ν φξνο έρεη κηα 

πξαγκαηηθή ηζρχ ή φρη. 

 

  Θα πσ νξηζκέλα κφλν ζαλ έλα κηθξφ απάλζηζκα νξηζκέλσλ 

εθθξάζεσλ, γηα λα ζαο απνδείμσ απηφ πνπ ιέσ πξηλ. Ο Giddens αο πνχκε 

κηιάεη γηα εληαηηθνπνίεζε ησλ παγθφζκησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, φρη ηεο 

αγνξάο, ησλ παγθφζκησλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ ζρέζεσλ. Ο Held κηιάεη 

γηα ηνπο πνιιαπινχο δεζκνχο θαη ηελ δεκηνπξγία δηθηχσλ θξαηψλ.  Γειαδή 

δελ έρνπκε πηα θξάηε, αιιά έρνπκε δίθηπα θξαηψλ, φπνπ κέζα ζ‟ απηά ηα 

δίθηπα δελ ππάξρεη ην δήηεκα ηνπ πην απνθαζηζηηθνχ πφινπ, ηνπ πην 

απνθαζηζηηθνχ θφκβνπ, δελ ππάξρεη ηεξάξρεζε.  

 

  Γειαδή Κνηλφηεηα, Γηεζλείο Οξγαληζκνί, νη πνιπεζληθέο 

επηρεηξήζεηο, νη κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο, ηα θξάηε φια απηά καδί είλαη 

θάηη ζαλ έλα παγθφζκην δίθηπν. Μηα παξφκνηα άπνςε πξνσζνχλ θαη θάπνηνη 

πξψελ καξμηζηέο, φπσο αο πνχκε ν Castles θαη ν Carnoy, νη νπνίνη κηιάλε 

επίζεο γηα έλα δηεζλέο θξάηνο – δίθηπν. 

 

  Άιινη κηιάλε πνιχ πην αλνηρηά γηα ηελ θαηαξξάθσζε ησλ 

εζληθψλ θξαηψλ, εμαηηίαο ηεο πνιηηηθήο απαμίσζεο, ησλ εζληθηζηηθψλ 

πξνθαηαιήςεσλ, ηνπ θπιεηηθνχ κίζνπο, ησλ ζξεζθεπηηθψλ κηζαιινδνμηψλ θαη 

άιια. 

 

  Με δπν ιφγηα απηφ πνπ είλαη ην θεληξηθφ ραξαθηεξηζηηθφ, ην 

ελνπνηεηηθφ ζηνηρείν ζα ιέγακε θαη απέλαληη ζην νπνίν πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί 

φπνηνο ζέιεη λα αλαιχζεη ην θαηλφκελν ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, εάλ ην δέρεηαη 
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ζαλ ππαξθηφ ή φρη, είλαη ην δήηεκα ηεο κείσζεο ηεο εμνπζίαο ησλ εζληθψλ 

θξαηψλ. 

 

  Δδψ βέβαηα κπνξνχκε λα πνχκε πάξα πνιιά πξάγκαηα, δελ ζα 

θάλσ θάπνηα αλάιπζε νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη φξσλ, νχηε πνιηηηθψλ 

ζηνηρείσλ θαη φξσλ, απιά ζα ζέζσ ηξία κφλν εξσηήκαηα. 

 

  Σν πξψην. Μπνξνχκε λα πνχκε φηη ζην ζχγρξνλν θφζκν 

ππάξρεη δηάρπζε αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ελλνψ, ή 

ζπγθέληξσζή ηεο ζε νκάδεο – ζπκκαρίεο θξαηψλ; 

 

  Γεχηεξν εξψηεκα. Μπνξνχκε λα πνχκε φηη ζην ζχγρξνλν θφζκν 

θαη κέζα ζην εζσηεξηθφ ησλ ζπκκαρηψλ ησλ θξαηψλ, ππάξρνπλ ζρέζεηο 

ηζνηηκίαο θαη δηαδηθαζίαο ζχγθιηζεο; Ή ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ππάξρεη 

δηεπξπλφκελε απφθιηζε θαη επηθπξηαξρία νξηζκέλσλ θξαηψλ πάλσ ζ‟ άιια; 

 

  ην ζχγρξνλν θφζκν κπνξνχκε λα πνχκε φηη ππάξρεη κείσζε 

ηνπ ξφινπ ησλ θξαηψλ, ή πξφθεηηαη γηα κηα άιιε δηαδηθαζία, ε νπνία φλησο 

αμίδεη λα κειεηεζεί θαη ε νπνία είλαη ε αλαπξνζαξκνγή ηνπ ξφινπ ησλ θξαηψλ 

θαη ε ινγηθή ηεο ζπζζψξεπζεο πιενλεθηεκάησλ ηνπ ελφο θξάηνπο απέλαληη 

ζην άιιν, ή ηεο κηαο ζπκκαρίαο θξαηψλ απέλαληη ζηελ άιιε,  κε ζηφρν ηελ 

επηθπξηαξρία; 

 

  Καη γη‟ απηφ εμ απηνχ πξνθχπηεη θαη ην ηφζν κεγάιν δηεζλέο 

ελδηαθέξνλ γηα ηελ εθπαίδεπζε; Γηαηί ε εθπαίδεπζε θαηαλνείηαη σο έλα 

ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα απέλαληη ζηα άιια θξάηε; Δίλαη κεξηθά ελδηαθέξνληα 

εξσηήκαηα, δελ ζα κπσ ζ‟ απηά γηα λα ηα απαληήζσ, ζα ζέζσ φκσο αθφκα 

έλα πνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ εθπαίδεπζε. 

 

  Μπνξνχκε λα κηιάκε ζην ζχγρξνλν θφζκν γηα απειεπζέξσζε 

εθπαίδεπζεο απφ ηα θξαηηθά δεζκά, ή κπνξνχκε ή πξέπεη λα κηιάκε γηα 

ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηεο εθπαίδεπζεο, σο κεραληζκνχ θνηλσληθνχ ειέγρνπ 

πνπ βέβαηα ειέγρεηαη απφ ηελ θξαηηθή πνιηηηθή εμνπζία; 

 

  Γελ ζα κπσ ζ‟ απηά ηα δεηήκαηα, ν θαζέλαο κπνξεί λα ηα 

ζθεθζεί ζαλ εξσηήκαηα κφλν, απιά ζα πξνζπαζήζσ λα εξκελεχζσ επίζεο 
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ηελ δηαθνξά πνπ είδα αλάκεζα ζηελ πξφθιεζε ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη 

ζηελ γνεηεία πνπ αζθεί ζηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα. 

 

  Ννκίδσ φηη δπν παξάγνληεο έπαημαλ θαζνξηζηηθφ ξφιν. Καη εδψ 

δελ είλαη ε ζπζζψξεπζε θάπνησλ κειεηψλ θαη επηζηεκνληθψλ εξεπλψλ, πνπ 

φλησο ππάξρνπλ πνιιέο επηζηεκνληθέο έξεπλεο θαη κειέηεο, νη νπνίεο θάλνπλ 

θξηηηθή ζηελ ζεσξεηηθή επάξθεηα ηνπ φξνπ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. 

 

  Απηφ πνπ έπαημε ξφιν θαη ε παγθνζκηνπνίεζε ράλεη ηελ γνεηεία 

ηεο, σο φξνο πνπ κπνξεί λα εξκελεχεη ηα πάληα, σο φξνο θαηά ηελ γλψκε 

κνπ ν νπνίνο πξνζπαζεί λα εξκελεχζεη ηα πάληα θαη δελ εξκελεχεη ηίπνηα, 

είλαη δπν πνιηηηθά γεγνλφηα.  

 

  Αλ ζηνλ πφιεκν ηεο Γηνπγθνζιαβίαο, νη βνκβαξδηζκνί γίλνληαλ 

ζην φλνκα θάπνηαο Γηεζλνχο Κνηλφηεηαο, ν πφιεκνο ζην Ηξάθ δελ είλαη ζην 

φλνκα θακηάο Γηεζλνχο Κνηλφηεηαο. Αληίζεηα  επέθεξαλ κεγάιν πνιηηηθφ 

ζρίζκα ηηο πνιηηηθέο ζπλέπεηεο ηνπ νπνίνπ κπνξνχκε λα δνχκε πνιχ θαζαξά 

ζήκεξα, ζην εζσηεξηθφ κηαο ζπκκαρίαο θξαηψλ, ε νπνία πνιπδηαθεκίζηεθε 

σο ην πξφπιαζκα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, πνηαο δειαδή; Σεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. 

 

  Δάλ ινηπφλ ν πξνβιεκαηηζκφο πνπ αθνχζηεθε πξνεγνπκέλσο, 

έρεη κηα βάζε, ζα έρεη κηα ζεκαζία λα πσ θαη κεξηθά πξάγκαηα επεηδή 

αζρνινχκαη πην εηδηθά κε ηα εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα λα πσ θαη κεξηθά 

ζπκπεξάζκαηα νξηζκέλσλ εξεπλψλ, σο ζηνηρείν πξνβιεκαηηζκνχ, φζνλ 

αθνξά ηελ εθπαίδεπζε. 

 

  Μπνξνχκε λα δηαβάζνπκε δειαδή ζε ζνβαξέο κειέηεο πνπ 

γίλνληαη δηεζλψο φηη νη κειέηεο πνπ αθνξνχλ ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή καο 

ιέλε, φηη ην θξάηνο ζπλερίδεη λα είλαη ν θξίζηκνο παξάγνληαο γηα ηηο 

αλαδηαξζξψζεηο πνπ γίλνληαη ζηελ εθπαίδεπζε. 

 

  ηη ην θξάηνο ζπλερίδεη λα ειέγρεη ηηο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο, 

αθφκα θαη φηαλ θαζηεξψλεηαη ε επηινγή ζρνιείσλ απφ ηνπο γνλείο. ηη ην 

θξάηνο ξπζκίδεη ηελ εθπαίδεπζε, παξά ηηο φπνηεο ηάζεηο απνθέληξσζεο. ηη 
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ην θξάηνο θαη νη θνηλσληθνί θνξείο θαηαζθεπάδνπλ ηελ πνιηηηθή αηδέληα 

ζπδήηεζεο γηα ηελ εθπαίδεπζε. 

 

  Καη φηη ε ζπιινγηθή ηαπηφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπλερίδεη λα 

θαζνξίδεηαη, είηε ην ζέινπκε, είηε φρη, απφ ηελ εζληθή παξάδνζε ηεο θάζε 

ρψξαο.  Δάλ ηα πξνεγνχκελα πνπ αλέθεξα ηφζν γεληθφηεξα θαη ηα εξσηήκαηα 

πνπ έζεζα γηα ηελ παγθνζκηνπνίεζε θαη  νη κειέηεο γηα ηελ εθπαίδεπζε 

εηδηθφηεξα θαη ηα πνιηηηθά δεδνκέλα πνπ παξνπζίαζα έηζη πνιχ ζχληνκα γηαηί 

ηα μέξεηε, έρνπλ κηα βάζε, ηφηε ζα θζάζσ ζε θάπνηα ζπκπεξάζκαηα, ηα 

νπνία βέβαηα κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ππφ ζπδήηεζε. 

   

  Καηαξρήλ παγθνζκηνπνίεζε σο έλλνηα δελ κπνξεί λα ζπλνςίζεη 

ηηο ππαξθηέο, νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο, εθπαηδεπηηθέο κεηαβνιέο. Δίλαη κηα 

έλλνηα ζαθέζηαηε, ρσξίο επαξθή εκπεηξηθή ηεθκεξίσζε. 

 

  Πξνζπαζεί λα θάλεη απηφ πνπ είπα πξηλ, λα αλαιχζεη ηα πάληα, 

αιιά δελ εμεγεί ηίπνηα. Τπάξρνπλ φκσο, απηφ δελ ζεκαίλεη, ε άξλεζε κηαο 

έλλνηαο, δε ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρνπλ αιιαγέο ζην ζχγρξνλν θφζκν θαη φηη 

δελ ππάξρνπλ έλλνηεο κε βάζε ηηο νπνίεο κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε 

ζαλ εξγαιεία γηα λα ιχζνπκε απηέο ηηο αιιαγέο. 

 

  Θα πξνηείλσ ζηα γξήγνξα κεξηθέο απ‟ απηέο. Πξψηνλ ε έλλνηα 

ηεο δηεζλνπνίεζεο πνπ είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηελ έλλνηα ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο. Γεχηεξνλ, ε έλλνηα ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηεο 

αληζνκεηξίαο, αλάκεζα ζηα θξάηε θαη ζηηο ζπκκαρίεο θξαηψλ. 

 

  Σξίηνλ, ε έλλνηα ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο κεξηθψλ θξαηψλ θαη 

ιαψλ. Σέηαξηνλ, ε έλλνηα ηεο λενθηιειεχζεξεο – λενζπληεξεηηθήο 

αλαδηάξζξσζεο θαη πέκπηνλ βέβαηα, ε έλλνηα ηνπ ηκπεξηαιηζκνχ. 

 

  Γηαηί είπα φια απηά; Έρεη θαλέλα λφεκα λα θάλνπκε κηα ηφζν 

κεγάιε αλαθνξά  ζε κηα έλλνηα πνπ πάληα θαηά ηελ γλψκε κνπ κνηάδεη λα 

αξρίζεη λα πλέεη ηα ινίζζηα;  Παξά ην φηη δειαδή ζπλερίδεη λα απνηειεί 

ζιφγθαλ, δελ κπνξεί, δελ έρεη πηα ηελ πεηζηηθφηεηα, ηελ νπνία είρε πξηλ 

κεξηθά ρξφληα ζηελ δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90 θαη εηδηθά βέβαηα κεηά ηελ 

πηψζε ησλ θαζεζηψησλ ηνπ ιεγφκελνπ ππαξθηνχ ζνζηαιηζκνχ; 
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  Καηά ηελ γλψκε κνπ έρεη. Γηαηί έρεη λφεκα ζήκεξα αθφκα λα 

κηιάκε γηα ηελ παγθνζκηνπνίεζε σο ηδενιφγεκα; Γηαηί αθξηβψο ε 

παγθνζκηνπνίεζε σο ηδενιφγεκα, ρξεζηκεχεη πάξα πνιχ αθφκα, γηα λα 

ζπγθαιχπηεη ηηο επζχλεο ησλ θξαηηθψλ  πνιηηηθψλ γηα ηηο αληζφηεηεο, γηα ηελ 

θηψρηα, γηα ηελ αλεξγία, γηα ηελ ζπξξίθλσζε ησλ θνηλσληθψλ δαπαλψλ ηνπ 

θξάηνπο, γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δεκνθξαηηθψλ ειεπζεξηψλ. 

 

  Πεξλάεη γεληθφηεξα ηδενινγηθά θαη θηινζνθηθά αλ ζέιεηε, αλ θαη 

δελ είλαη ν ρψξνο κνπ, κηα ινγηθή ληεηεξκηληζκνχ. Μηα ινγηθή θπζηθνπνίεζεο 

ησλ κεηαβνιψλ. Οη κεηαβνιέο δειαδή λα θαηαλννχληαη, σο θπζηθά γεγνλφηα. 

 

  Μηα ινγηθή πνπ ήηαλ πνιχ ηεο κφδαο ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ ‟90, ηε ινγηθή ηνπ ηέινπο ηεο ηζηνξίαο. Μηα ινγηθή βέβαηα καδί κε ην ηέινο 

ηεο ηζηνξίαο θαη ηνπ ηέινπο ησλ ζπιινγηθψλ ππνθεηκέλσλ, κεηαμχ απηψλ θαη 

ησλ ζπλδηθάησλ ζην ζπλέδξην ηνπ νπνίνπ θηινμελνχκαη θαη εγψ ζήκεξα. 

 

  Μ‟ απηή ηελ έλλνηα ινηπφλ έρεη λφεκα λα κηιάκε γηα ηελ 

παγθνζκηνπνίεζε σο ηδενιφγεκα, θαη ηαπηφρξνλα έρεη λφεκα λα αλαιχνπκε 

ηηο ζχγρξνλεο δηεζλείο, θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο, εθπαηδεπηηθέο 

κεηαβνιέο, κε βάζε άιιεο έλλνηεο – εξγαιεία, φπσο είπα πξνεγνπκέλσο. 

 

  Έρεη επίζεο λφεκα, γηαηί φιε απηή ε ζπδήηεζε κ‟ απηή ηε 

δπλαηφηεηα λα θαηαλνήζνπκε  θάηη ζεκαληηθφ, φηη νη ζπιινγηθνί θνξείο, νη 

θνηλσληθέο ηάμεηο, νη πνιηηηθέο νξγαλψζεηο, δελ βξίζθνληαη, δελ έρνπλ κπεη ζε 

έλα αλαπφθεπθην  κνηξαίν ζθνηεηλφ ηνχλει. 

 

  Γεχηεξνλ, γηαηί απηή πάιη ε ζπδήηεζε καο επηηξέπεη λα δνχκε 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα πην θαζαξά, πξάγκα πνπ είλαη, φπσο έιεγε θαη ν 

πνηεηήο, απαξαίηεην βήκα γηα λα παξέκβνπκε ζ‟ απηήλ, πξνρσξψληαο ζην 

δξφκν ηεο άξλεζεο  βέβαηα ηεο θπξίαξρεο ηδενινγίαο. 

 

  Κιείλσ απηφ ην θνκκάηη ηεο εηζήγεζεο θαη πεξλάσ ζην δεχηεξν 

θνκκάηη πνπ είλαη πνιχ πην ζχληνκν φκσο, κε βάζε ηα πξνεγνχκελα. Σν 

θνκκάηη απηφ εληζρχεηαη απφ ην παλφ πνπ βιέπσ απέλαληί κνπ πνπ ιέεη, νη 

εθπαηδεπηηθνί δχλακε θνηλσληθήο αιιαγήο. 
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  Θα ππελζπκίζσ θάηη πνπ αξθεηνί κέζα ζηελ αίζνπζα πηζηεχσ 

φηη γλσξίδνπλ, θάπνηνη μέξσ φηη γλσξίδνπλ, ζα ππελζπκίζσ έλα γεγνλφο πνπ 

έγηλε ην 1932 ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο. Σφηε έλαο εθπξφζσπνο, 

έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο αλζξψπνπο ηεο πξννδεπηηθήο εθπαίδεπζεο, 

ν Σδσξηδ Κάνπληο πήγε ηξία ρξφληα κεηά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 1929, θαη 

ζην πιαίζην αθξηβψο απηήο ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο θξίζεο πνπ 

ζπληάξαμε ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο θαη φρη κφλν θαη έβγαιε κηα 

νκηιία, απεχζπλε έλα ιφγν ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο εηαηξείαο πξννδεπηηθήο 

εθπαίδεπζεο. 

 

  Γειαδή ηεο εηαηξείαο εθείλεο, ηεο ζπιινγηθήο νξγάλσζεο, ε 

νπνία ζπζπείξσλε ηνπο δηαλννχκελνπο, ηνπο παηδαγσγνχο θαη πάξα 

πνιινχο εθπαηδεπηηθνχο ηεο κάρηκεο πξάμεο, ηνπ θηλήκαηνο ηεο 

πξννδεπηηθήο εθπαίδεπζεο ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο. 

 

  Ζ νκηιία ηνπ απηή έγηλε ηζηνξηθή, πξνθάιεζε θπξηνιεθηηθά πάξα 

πνιχ κεγάιε εληχπσζε, ζα πσ ηνλ ηίηιν ηεο. Ο ηίηινο ηεο ήηαλ, «ηνικνχλ ηα 

ζρνιεία λα νηθνδνκήζνπλ κηα λέα θνηλσληθή ηάμε»; 

 

  Ο Κάνπληο κέζα απ‟ απηή ηελ νκηιία ηνπ, πνιχ ζχληνκα κεηαμχ 

άιισλ έιεγε φηη,  νη πξννδεπηηθνί εθπαηδεπηηθνί ζηελ Ακεξηθή πξέπεη λα 

μεθχγνπλ, γηα ην 1932 κηιάκε πάληα, απφ ηελ ινγηθή ηεο παξαδνζηαθήο θαη 

δαζθαινθεληξηθήο πνπ ηφζν πνιχ θαηεγνξείηαη ζηηο κέξεο καο, 

παξαδνζηαθήο εθπαίδεπζεο, λα μεπεξάζνπλ επίζεο έιεγε ηνλ αηνκηθηζκφ κηαο 

εθδνρήο ηνπ καζεηνθεληξηζκνχ, ηεο πξννδεπηηθήο εθπαίδεπζεο. Να 

εθκεηαιιεπζνχλ  ζην έπαθξν ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο, γηα ηελ κεηαξξχζκηζε ηνπ 

ζρνιείνπ, ψζηε ηα ζρνιεία λα θηηάμνπλ κηα λέα θνηλσληθή ηάμε ζπιινγηθήο 

νξγάλσζεο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσλίαο. 

 

  Βέβαηα  είλαη ινγηθφ θαη ζα ήηαλ πνιχ ζσζηφ λα εηπσζεί φηη, ην 

1932 κε ην 2004 απέρνπλ πάξα πνιιά ρξφληα. Καη φρη κφλν ρξφληα, αιιά θαη 

έρνπλ δηαθνξνπνηεζεί πάξα πνιχ νη ηζηνξηθέο ζπλζήθεο.  

 

  Θέισ απιψο λα πσ, γη‟ απηφ είπα θαη ηα πξνεγνχκελα, φηη αλ 

έθαλα απηή ηελ ηζηνξηθή αλαθνξά, φηη αλ ην 1932 ην δήηεκα ηνπ θνηλσληθνχ 
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κεηαζρεκαηηζκνχ ήηαλ επίθαηξν, αθνχ γηα πνιινχο πξννδεπηηθνχο 

εθπαηδεπηηθνχο φπσο ν Κάνπληο, ν θαπηηαιηζκφο έκνηαδε λα πλέεη ηα ινίζζηα 

κε κπνξψληαο λα δηαζθαιίζεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο νηθνλνκίαο, ε θξίζε ήηαλ 

ηξία ρξφληα πξηλ, ην 2004 ην δήηεκα δελ είλαη αθξηβψο απηφ. 

 

  Σν 2004 επίθαηξν πάληα θαηά ηελ γλψκε κνπ, είλαη ην δήηεκα 

ηεο αληίζηαζεο ζηελ λενθηιειεχζεξε – λενζπληεξεηηθή επίζεζε πνπ καο 

αλέιπζε πξνεγνπκέλσο ν ζπλάδειθνο θ. Ννχηζνο ζηελ λενθηιειεχζεξε 

ινηπφλ ζπληεξεηηθή επίζεζε, ζηελ πξννπηηθή ηνπ ξηδηθνχ θνηλσληθνχ 

κεηαζρεκαηηζκνχ πάληα. 

 

  ήκεξα ινηπφλ ζεσξψ φηη επίθαηξν είλαη ην πξφβιεκα ηεο 

επέιαζεο ησλ ξαηζηζηηθψλ αληηιήςεσλ θαη πξαθηηθψλ ζηελ εθπαίδεπζε. 

Θεσξψ φηη είλαη επίθαηξν ην δήηεκα ηνπ εμνβειηζκνχ ρηιηάδσλ παηδηψλ ησλ 

ιατθψλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ, ζηξσκάησλ θαη νκάδσλ απφ ην ζρνιεηφ. 

 

  Θεσξψ φηη είλαη επίθαηξν ην πξφβιεκα ηεο ζπξξίθλσζεο θαη ηεο 

απνζηέσζεο ηεο ζπιινγηθφηεηαο ζηα ζρνιεία. Σεο ζπξξίθλσζεο θαη ηεο 

απνζηέσζεο ηεο δεκνθξαηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο παηδαγσγηθήο ειεπζεξίαο 

ησλ ζρνιείσλ. 

 

  Θεσξψ φηη είλαη επίθαηξν ην πξφβιεκα ηεο απψιεηαο ησλ 

ηθαλνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, κέζσ ησλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ 

πξνγξακκάησλ θαη ηνπ δηδαθηηθνχ θνξκαιηζκνχ πνπ επηβάιεη ε θξαηηθή 

πνιηηηθή. Θεσξψ φηη είλαη επίθαηξν ην πξφβιεκα ηεο απαμίσζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ηεο κεηαηξνπήο ηνπο ζε θνβηζκέλνπο, ππνηαγκέλνπο 

εξγαδφκελνπο – ιάζηηρα. 

 

  ια απηά ηα πξνβιήκαηα, πνπ ζεσξψ επίθαηξα, ζεσξψ φηη 

κπνξνχλ επίζεο λα ζπγθεθαιαησζνχλ ζε έλα ζεκειηψδεο εξψηεκα, πνπ 

κνηάδεη κε ην εξψηεκα ηνπ Κάνπληο….ηνικνχλ, φρη ηα ζρνιεία, αιιά νη 

εθπαηδεπηηθνί ζα ιέγακε λα νηθνδνκήζνπλ, φρη κηα λέα θνηλσληθή ηάμε, αιιά 

έλα κέησπν αληίζηαζεο; 

 

  Καηά ηελ γλψκε κνπ ην εξψηεκα πξέπεη λα ηεζεί θάπσο έηζη, 

αιιά κε κηα ζεκαληηθή πξνζζήθε ε νπνία είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή.  
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Σνικνχλ νη εθπαηδεπηηθνί λα νηθνδνκήζνπλ έλα κέησπν αληίζηαζεο, καδί κε 

ηα θαηαπηεδφκελα θησρά ιατθά ζηξψκαηα θαη ηάμεηο; Έλα κέησπν αληίζηαζεο 

καδί κ‟ απηά ηα ζηξψκαηα θαη ηηο ηάμεηο, κε ηελ έλλνηα ηφζν κε πνηνπο 

ζπλεξγάδνληαη, φζν θαη ζε πνηνπο απεπζχλνληαη. Απηφ είλαη λνκίδσ ην πην 

ζεκαληηθφ απ‟ φια. 

 

  Έηζη ηειεηψλσ, ε απάληεζε ζην ξαηζηζκφ, ε απάληεζε ζηνλ 

απνθιεηζκφ απφ ηελ κφξθσζε,  ε ελίζρπζε ηεο δεκνθξαηίαο, ε παηδαγσγηθή 

ειεπζεξία, ε αμηνπξέπεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, κπνξνχλ θαηά ηελ γλψκε κνπ 

λα ηεζνχλ ζε λέα βάζε. 

 

  Σν πψο απηφ κπνξεί λα γίλεη ζπγθεθξηκέλα αηηήκαηα, δελ 

πξνηίζεκαη, νχηε κπνξψ απηή ηε ζηηγκή λα πσ ηελ γλψκε κνπ ζ‟ απηφ, ειπίδσ 

φκσο φηη ζα απνηειέζεη έλα δήηεκα πξνβιεκαηηζκνχ ζην ζπλέδξηφ ζαο. αο 

επραξηζηψ πνιχ. 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Κ. ΜΑΝΗΑΣΖ): Καηαξρήλ λα ζαο αλαθέξσ φηη παξψλ ζην 

ζπλέδξηφ καο είλαη ν θ. ηαχξνο Παζραιίδεο, Πξφεδξνο ηεο Παλειιήληαο 

Έλσζεο ησλ Ννκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκφλσλ. Καη λα ζαο δηαβάζσ θαη 

έλα κήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ πλαζπηζκνχ Αιέθνπ Αιαβάλνπ, πξνο ην 7ν 

Δθπαηδεπηηθφ πλέδξην ηεο ΟΛΜΔ. 

 

  «Κπξίεο θαη θχξηνη ζχλεδξνη, κε ηδηαίηεξε ραξά απεπζπλφκαζηε 

ζηνπο θαζεγεηέο θαη θαζεγήηξηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην 7ν Δθπαηδεπηηθφ 

πλέδξην ηεο ΟΛΜΔ, ραηξεηίδνληαο ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπ θαη επρφκελνη 

απφ θαξδηάο, θάζε επηηπρία ζηηο εξγαζίεο ηνπ. Γπζηπρψο ν κεηαζπλεδξηαθφο 

θφξηνο εξγαζηψλ ζην θφκκα καο, δελ κνπ επέηξεςε λα παξεπξεζψ ζηηο 

εξγαζίεο ηνπ.  Δίλαη πεπνίζεζή καο φηη ε αγσληζηηθφηεηα θαη ε θνηλσληθή 

επαηζζεζία πνπ ραξαθηεξίδεη ην θιάδν ησλ εθπαηδεπηηθψλ, παξέρνπλ ηελ 

εγγχεζε φηη ην ζπλέδξηφ ζαο ζα απνηειέζεη κηα θαζνξηζηηθή ζπκβνιή ζηελ 

θνηλή καο πξνζπάζεηα γηα βειηίσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ καο πξαγκάησλ. 

 

  Ζ ζηξνθή πνπ πξνηείλεηαη θαη δηεθδηθείηαη αγσληζηηθά, κε ηνλ 

ππφηηηιν ηνπ ζπλεδξίνπ ζαο, απφ ηηο επηιεθηηθέο πνιηηηθέο ζηελ παηδεία γηα 

φινπο, δείρλεη αθξηβψο ην ζηαζεξφ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ θιάδνπ ζαο, πξνο 
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κηα πνηνηηθά αλαβαζκηζκέλε θαη θνηλσληθά πην δίθαηε εθπαίδεπζε, ζε κηα πην 

δεκνθξαηηθή θαη ηζφηηκε θνηλσλία. 

 

  Δίλαη φκσο παξάιιεια κηα πξνζπάζεηα πνπ απαηηεί ζθιεξνχο 

θνηλσληθνχο αγψλεο γηα ηελ πξαγκάησζή ηεο. ε απηνχο ηνπο αγψλεο ζαο 

εκείο ζα είκαζηε αξσγνί θαη ζπκκέηνρνη. 

 

  Κπξίεο θαη θχξηνη ζχλεδξνη. Δίλαη γηα καο απηνλφεην φηη ε 

αλαβάζκηζε ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο, δελ είλαη δπλαηφλ λα ζπληειεζηεί 

ρσξίο αληίζηνηρε αλαβάζκηζε ησλ ιεηηνπξγψλ ηεο, ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Με 

απηή καο ηελ επηζήκαλζε, αλαιακβάλνπκε απηνλφεηα θαη ηελ δέζκεπζε, λα 

ζπκβάινπκε κε φιεο καο ηηο δπλάκεηο, κέζα θαη έμσ απφ ηελ Βνπιή, γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ δίθαησλ αηηεκάησλ ζαο. 

 

  Με απηέο ηηο ζχληνκεο ζθέςεηο, ραηξεηίδνπκε ην ζπλέδξηφ ζαο θαη 

εθθξάδνπκε ηελ βεβαηφηεηά καο γηα ηελ επφδσζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ.» 

 

  Δπίζεο λα ζαο αλαθέξσ φηη θαηά ηα δηαιείκκαηα ηνπ θαγεηνχ 

θαη ηνπ απνγεπκαηηλνχ θαθέ, φινη νη ζπλάδειθνη λα δειψζνπλ ζπκκεηνρή ζε 

πνηεο νκάδεο εξγαζίαο ζα ζπκκεηάζρνπλ.  

 

  Δπίζεο ηα πνχικαλ ην βξάδπ ζα μεθηλήζνπλ ζηηο 9.30 θαη φρη 

ζηηο 9.00 έμσ απφ ηελ έμνδν ζηελ Δγλαηίαο. Να νινθιεξψζνπκε ηηο 

απαληήζεηο.  

 

  Να πξνρσξήζνπκε ζπλάδειθνη. Μέρξη ηψξα έρνπλ δειψζεη γηα 

λα θάλνπλ παξέκβαζε νθηψ ζχλεδξνη. Ννκίδσ φηη 4 ιεπηά είλαη έλαο ρξφλνο 

ηθαλνπνηεηηθφο. Άιισζηε ππάξρεη δπλαηφηεηα λα μαλαπάξνπλ ην ιφγν ζηε 

ζπλέρεηα ησλ εξγαζηψλ. 

 

  Ο ζπλάδειθνο Γηψξγνο Ζξαθιένπο απφ ην Γ.. ηνπ ΚΔΜΔΣΔ 

έρεη ην ιφγν. 

 

Γ. ΖΡΑΚΛΔΟΤ: Γεηα ζαο ζπλάδειθνη. Κάπνηεο θξηηηθέο παξαηεξήζεηο θαη 

ζρνιηαζκνχο πάλσ ζηηο εηζεγήζεηο ζα ήζεια λα θάλσ κε έλα ηειηθφ 

ζπκπέξαζκα, ρσξίο λα ζέισ λα θνπξάζσ.  
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  Εήηεκα πξψηνλ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ 

αλαθέξζεθε ζηνλ Αιθηδάκαληα  θαη ζηνπο ζνθηζηέο θαη καο είπε φηη ν Θεφο 

αθήθελ πάληαο ειεπζέξνπο, νπδέλα Θεφο δνχινλ πεπνίεθελ. Γελ απάληεζε 

φκσο γηαηί ρξφληα θαη ρξφληα απφ ηε ζηηγκή πνπ ππήξμε ν ζεζκφο ζην αζηηθφ 

θξάηνο ηεο εθπαίδεπζεο, γηαηί ππάξρνπλ ηαμηθέο αληζφηεηεο θαη κνξθσηηθέο 

αληζφηεηεο θαη γηαηί απηέο δελ αίξνληαη. 

   

  Γεχηεξνλ. Ο πξψηνο εηζεγεηήο δελ αλαθέξζεθε, δελ ζχλδεζε ην 

ζέκα ηνπ, δελ μέξσ γηα πνην ιφγν, κε ην θαηλφκελν ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. 

Μίιεζε γεληθά γηα κάζεζε γηα πιεξνθνξία, γηα γλψζε, ρσξίο λα ηηο νξίδεη. Καη 

ζα ήζεια λα απαληήζεη. 

 

  Γειαδή θηλήζεθε ζην δφγκα θαη ηνπ πξνεγνχκελνπ πξνέδξνπ 

ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ ηνπ, καζαίλσ πψο λα καζαίλσ. Γειαδή ην 

ζρνιεηφ ζήκεξα, απηφ καο είπε κε ιίγα ιφγηα, έρεη έλαλ ζηφρν. Σελ εθκάζεζε 

ηεο κάζεζεο θαη ηελ απνζχλδεζε απφ ηελ γλψζε, ελψ αγλφεζε ηαπηφρξνλα 

ηνλ φπνηνλ δηαπαηδαγσγεηηθφ ραξαθηήξα ηνπ ζρνιείνπ.  

 

  Πξέπεη ην ζρνιείν λα δηαπαηδαγσγεί ηνπο λένπο αλζξψπνπο; ε 

πνηεο αξρέο, ζε πνηεο αμίεο; Πξέπεη λα νινθιεξψλεη πξνζσπηθφηεηεο; Μίιεζε 

κφλν γηα ην γλσζηηθφ ηνπ αληηθείκελν γεληθά θαη αφξηζηα. Καη αγλφεζε ηνλ 

θνηλσληθφ θαη παηδαγσγηθφ ξφιν ηνπ ζρνιείνπ. 

 

  Παξάιιεια μαλαθνχζακε ην κνληέιν ηεο απνθέληξσζεο, πνπ 

μέξνπκε πάξα πνιχ θαιά θαη ζηελ Φηιαλδία πνχ νδήγεζε, θαη ζηελ Γαιιία 

πνπ νδήγεζε θαη ζηελ Βξεηαλία θαη ζην Αγγινζαμνληθφ κνληέιν, ζηελ έκκεζε 

θαη άκεζε ηδησηηθνπνίεζε, ζηελ ππνθαηάζηαζε ηνπ φπνηνπ αζηηθνχ 

γλσζηνθεληξηθνχ ζρνιείνπ, απφ κηαλ επηειέζηαηε κάζεζε, πνπ νδήγεζε ζην 

λα βαζηιέςεη ε άγλνηα ζηα παηδηά. 

 

  Παξαπέξα. Βέβαηα ν δεχηεξνο εηζεγεηήο δελ είπε μεθάζαξα γηα 

ηελ δηαζεκαηηθφηεηα. Αλέθεξα ηνλ Μπεξζηάτλ, ηνλ παηξηάξρε απηφλ ηεο 

αζηηθήο παηδαγσγηθήο, δελ καο είπε φκσο φηη είλαη δηαπξχζηνο ππνζηεξηθηήο 

ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο θαη φηη έλαο απφ ηνπο θνηλσληθνχο ιφγνπο πνπ 

επηθαινχληαη νη ζηαζψηεο ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο, είλαη πψο κε ηελ 



7
ν
 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΟΛΜΔ – ΖΜΔΡΑ 1

ε
 – ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ - 16/12/2004 

 94 

δηαζεκαηηθφηεηα έλα ζέκα ζε πνιιέο καζήζεηο απφ φπνπ δελ καζαίλεηο 

ηίπνηα, είλαη έλαο ηξφπνο γηα λα ακβιχλνπκε ηηο ηαμηθέο θαη θνηλσληθέο 

αληζφηεηεο κέζα ζην ζρνιείν. Δπηθαιέζηεθε δειαδή απηά ηα επηρεηξήκαηα. 

 

  ηε ζπλέρεηα βέβαηα ν θχξηνο Μαθξπδεκήηξεο, αλαθέξζεθε θαη 

ζηελ επνρή ηνπ Θνπθπδίδε, δελ πεξηθξνλψ ηνπο αξραίνπο έιιελεο 

θηιφζνθνπο θαη ηζηνξηθνχο, νχηε ν Θνπθπδίδεο είλαη θηήκα εζαεί, ηζηνξηθήο 

θαη πνιηηηθήο ζθέςεο, αιιά αλήθεη ζε κηα άιιε επνρή, ζε κηα άιιε 

δνπινθηεηηθή θνηλσλία, δελ ήξζακε εδψ γηα λα θάλνπκε καζήκαηα γηα ηνλ 

Δπηηάθην, έρνπκε θνπξαζηεί ήδε κε ηε ζεσξεηηθή θαηεχζπλζε ζαλ θηιφινγνη 

ρξφληα θαη ρξφληα. 

 

  κσο κίιεζε γηα παηδεία, γηα ειεπζεξία, γηα δεκνθξαηία, απηέο 

νη ιέμεηο είλαη θνχθηεο θαη άδεηεο απφ πεξηερφκελν, αλ δελ ηηο πξνζδηνξίζνπκε 

θνηλσληθά, ηδενινγηθά θαη πνιηηηθά. Κνληνινγίο πνχ νδεγνχλ φιεο απηέο νη 

αληηιήςεηο; 

 

  Καη είλαη παζίγλσζην απηφ ην δήηεκα δηακάρεο, φηη ε παηδεία 

κπνξεί λα είλαη φαζε ζην αζηηθφ ζχζηεκα θαη κπνξείο λα θηηάμεηο έλα ζρνιεηφ 

παξάδεηζν ζηελ θαπηηαιηζηηθή θφιαζε. Απηά έρνπλ ιπζεί απφ παιαηφηεξα. 

Αγλννχλ δειαδή ηηο ζρέζεηο θνηλσληθήο θαη ζρνιηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, ηελ 

δηαιεθηηθή ηνπο εμάξηεζε. 

 

  Παξάιιεια φπσο ν θ. Ννχηζνο αλέθεξε, ην δεηνχκελν δελ είλαη 

κφλν απηφ, απηφ είλαη ην κίληκνπκ πνπ κπνξνχκε φινη λα ζπκθσλήζνπκε, ν 

δεκφζηνο θαη δσξεάλ ραξαθηήξαο ηεο εθπαίδεπζεο θαη λα θηλεζνχκε. Γελ 

θζάλεη φκσο κφλν απηφ. 

 

  Ζ Λπδία ιίζνο γηα ηα ζπλδηθάηα είλαη, είκαζηε κε ηηο 

αλαδηαξζξψζεηο ή φρη; Πνηνο ζα είλαη ν ξφινο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ, κέζα ζηελ δχλε ησλ ζαξσηηθψλ αλαδηαξζξψζεσλ θαη ησλ 

ζπλδηθάησλ θαη κε πνην ηξφπν ζα ηηο αληηπαιέςνπκε; 

 

  Γηαθνξεηηθά ζπλάδειθνη απηέο νη ζεσξίεο πξέπεη λα είλαη πην 

μεθάζαξεο γηα λα κελ παξαπιαλνχλ. Ση ζέισ λα πσ; Ο Παγθφζκηνο 

Οξγαληζκφο Δκπνξίνπ ζην Μαξαθέο κίιεζε ην ‟93. Δκπνξεπκαηνπνίεζε θαη 



7
ν
 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΟΛΜΔ – ΖΜΔΡΑ 1

ε
 – ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ - 16/12/2004 

 95 

ηδησηηθνπνίεζε ησλ πάλησλ, απηφ λα ην έρνπκε πνιχ θαιά κέζα ζην κπαιφ 

καο θαη ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ θξάηνπο λα πάλε ηεξάζηηα πνζά γη‟ απηήλ. 

Πνην θξάηνο φκσο; Σν αζηηθφ. 

 

  Καη εκείο ζα κεηαηξαπνχκε ζε  πσιεηέο γλψζεσλ θαη νη γνλείο 

θαη νη καζεηέο ζε πειάηεο. Απηφ αθξηβψο επηδηψθνπκε, θαη φρη κφλν ζηα 

κνπζεία θαη ζηελ παηδεία θαη ζηνπο δσνινγηθνχο θήπνπο θαη ζηνλ πνιηηηζκφ. 

Οη ζεσξίεο ινηπφλ απηέο πνπ αθνχγνληαη εδψ θαη δελ δηαθξίλνπλ, ε 

λενθηιειεχζεξε πξαθηηθή θαη ζθέςε απφ ηελ ζνζηαιδεκνθξαηηθή, γηαηί έρνπλ 

πιήξσο ηαπηηζηεί θαη ζην Μαξαθέο θαη ζηηο πλφδνπο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο απφ ηελ Ληζζαβφλα κέρξη ηελ Μπνιφληα θαη ηηο Βξπμέιεο, 

παξαπιεξνθνξνχλ θαη θάλνπλ ηεξάζηην ιάζνο ζπλάδειθνη. 

 

  Ση δίλνπλ, ην άιινζη ζ‟ απηνχο πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ν 

θαπηηαιηζκφο ζαλ ην Κάνπληο πνπ αθνχζηεθε, ζα γίλεη ππεξ-ηκπεξηαιηζκφο 

θαη ζε έλα ζηάδην, ζ‟ απηφ ην ζηάδην ην αλψηαην ηνπ θαπηηαιηζκνχ, ζα 

απηνζαπίζεη θαη ζα δηαιπζεί, ζα ππεξβεί ηνλ εαπηφ ηνπ. Γελ γίλεηαη ν 

θαπηηαιηζκφο λα ππεξβεί ηνλ εαπηφ ηνπ, πξέπεη λα αλαηξαπεί, δηαθνξεηηθά 

δελ κπνξεί επ‟ νπδελί θαη κέζα απφ ηελ δχλε ηεο παγθνζκηνπνίεζεο λα 

ηνπνζεηεζεί ν άλζξσπνο, ν εθπαηδεπηηθφο, ην παηδί ζήκεξα, πάλσ απφ ηα 

θέξδε. Απηφ είλαη κέγηζηε απηαπάηε γηα καο. Δπραξηζηψ. 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Ο Γαθλήο Γξεγφξεο έρεη ην ιφγν. 

 

Γ. ΓΑΦΝΖ: Δπεηδή ην δήηεκα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο είλαη ην θεληξηθφ 

δήηεκα έηζη θη αιιηψο θαη επεηδή ππάξρνπλ αξθεηνί κχζνη πεξί 

παγθνζκηνπνίεζεο, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη σο ηδενιφγεκα γηα λα 

πεξάζνπκε δηάθνξα κέηξα ζε δηάθνξα επίπεδα, είλαη θαιφ λα μεθαζαξίζνπκε 

φηη ζαθέζηαηα ην δήηεκα ηνπ ηκπεξηαιηζκνχ, κε ηελ έλλνηα ηνπ αλψηαηνπ 

ζηαδίνπ ηνπ θαπηηαιηζκνχ, φπσο δηακνξθψζεθε απφ ηηο αξρέο ηνπ αηψλα θαη 

ηδηαίηεξα απφ ηνλ Λέληλ, είλαη θάηη πνπ δελ έρεη μεπεξαζηεί. 

 

  αθψο ε επνρή καο δελ είλαη ε ίδηα, είλαη ε επνρή ησλ λέσλ 

δηακεζνιαβήζεσλ πνπ ρξεηάδεηαη ν θαπηηαιηζκφο γηα λα κπνξεί λα ππάξμεη. 

αθψο ε ίδηα ε θξίζε έρεη νδεγήζεη ζε θαηαζηάζεηο πνπ εκθαλίδνληαη λέα 

θαηλφκελα, φπσο είλαη ην ρξεκαηηζηεξηαθφ θεθάιαην θαη ε αλάπηπμή ηνπ, αιιά 
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εθείλν πνπ ζέισ λα πσ θαη απιψο ην βάδσ ζε εηζαγσγηθά, είλαη φηη ην 

παξαθκηαθφ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ππάξρεη απφ ηηο αξρέο ηνπ αηψλα, απιψο 

έρεη εληαζεί θαη νη ίδηεο νη αληηθάζεηο πνπ ππήξραλ, απιψο έρνπλ 

παγθνζκηνπνηεζεί θαη έρνπλ γίλεη θαζνιηθέο ζε νιφθιεξε ηελ αλζξσπφηεηα 

θαη απ‟ απηή ηελ άπνςε είλαη πνιχ πην θαζνξηζηηθέο. 

 

  Γηα λα έξζσ ζηα δεηήκαηα ηεο εηζήγεζεο, πάλσ ζ‟ απηή ηε 

βάζε, ζεσξψ κηα πνιχ ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ηνπ θ. Υνπξκνπδηάδε γηα ην 

δήηεκα ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο γλψζεο, πνπ είλαη έλα δήηεκα ηεξάζηηαο 

ζεκαζίαο γηα ηελ επνρή καο, είλαη ζαθψο ε πιεξνθνξία δελ είλαη γλψζε θαη 

ην είπε απηφ ζηελ εηζήγεζε. 

 

  Ζ πιεξνθνξία είλαη ε πξψηε κνκθή πνπ εκθαλίδεηαη θαη κπνξεί 

λα εκπεξηέρεη κηα φςε ηεο γλψζεο, αιιά δελ είλαη γλψζε,  ρξεηάδεηαη κηα 

νιφθιεξε δηαδηθαζία γηα λα θζάζνπκε απφ ηελ πιεξνθνξία ζηε γλψζε θαη ην 

ζεκεξηλφ παξαθκηαθφ θαηλφκελν, είλαη γεγνλφο φηη εκπνδίδεη ηε δηαδηθαζία, ε 

πιεξνθνξία λα γίλεη γλψζε θαη παξακέλεη ζε έλα επίπεδν, ψζηε απηφο ν 

σθεαλφο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ είλαη θαη ρσξίο επεμεξγαζία, λα νδεγείηαη φηη 

απηφ είλαη γλψζε. 

 

  Καη απηφ πνπ πξνζπαζνχλ λα πεξάζνπλ ζηελ θνηλσλία είλαη φηη 

απηφο ν σθεαλφο ησλ πιεξνθνξηψλ είλαη γλψζε.  Καη λνκίδσ φηη ζ‟ απηφ ην 

ζεκείν θαη ζα ήζεια θαη λα ζπδεηεζεί θπξίσο κε ηνλ θ. Υνπξκνπδηάδε είλαη ην 

δήηεκα ηνπ θαηαθεξκαηηζκνχ, δειαδή φηη απηέο νη πιεξνθνξίεο αλάγνληαη 

απφ κφλεο ηνπο ζε απφιπηεο γλψζεηο, θαηαθεξκαηίδεηαη, έρεηο κηα πξνζέγγηζε 

απφ ηελ πιεπξά ηελ θαζεζηεθπία πξνζέγγηζε, ηεο άξρνπζαο ηάμεο. Γηα λα 

πεξάζεη ηελ ηδενινγία ηεο ηελ πεξλάεη  κέζα απφ κηα κνξθή θαηαθεξκαηηζκνχ 

θαη κηα αηνκηθή πξνζέγγηζε απηήο ηεο γλψζεο θαη αηνκηθή πξνζέγγηζε ηεο 

πιεξνθνξίαο θαη έηζη εκπφδην γηα λα αλαπηπρζεί ε γλψζε. 

 

  Καη αλ απηφ είλαη ελ κέξεη ζσζηφ, ηφηε ακέζσο ην επφκελν 

δήηεκα πνπ κπαίλεη θαη ζην νπνίν ζπκθσλψ θαη πνπ κπήθε θαη απφ ηνλ θ. 

Ννχηζν ζηελ εηζήγεζή ηνπ, φηη απηά ηα δεηήκαηα είλαη δεηήκαηα ζπιινγηθψλ 

δηαδηθαζηψλ. ηη είλαη κηα δηαδηθαζία, ε αλάγθε δειαδή γηα λα απνθηεζεί ε 

γλψζε θαη φρη απιψο λα έρνπκε κηα εθπαίδεπζε, αιιά ε αλάγθε πξνζέγγηζεο 

ηεο γλψζεο, είλαη κηα ζπιινγηθή δηαδηθαζία, πνπ εκπεξηέρεη ηνπο φξνπο καο, 
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έρεη έλα ηζηνξηθφ πεξηερφκελν, πάλσ ζην νπνίν ζα ζηεξηρζνχκε θαη είλαη ην 

δήηεκα πνπ έρνπκε αλνηρηφ ζηελ επφκελε πεξίνδν θαη ζπκθσλψ ζ‟ απηφ πνπ 

είπε ν Ννχηζνο ζηελ εηζήγεζή ηνπ. 

 

  Σν πψο απηά ηα πξάγκαηα ζα πξαγκαησζνχλ ή φρη, είλαη δήηεκα 

δηαδηθαζηψλ θαη δήηεκα αγψλσλ θαη κηα εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα πνπ κηιάεη γηα 

κηα εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία είλαη εθείλε πνπ ζα έξρεηαη ζε ξήμεηο, πνπ ζα 

παιεχεη γηα αλαηξνπέο. 

 

  Μφλν ηφηε κπνξείο λα έρεηο κηα πξνζέγγηζε πξαγκαηηθά 

εθπαηδεπηηθή γηα ην δήηεκα ηεο γλψζεο. Καη ηειεηψλνληαο, ην ηειεπηαίν ζα ην 

βάισ επηγξακκαηηθά, πηζηεχσ φηη νπνηαδήπνηε κνξθή αληίζηαζεο κπνξεί λα 

αλαπηπρζεί εάλ παιεχεηο  γηα κηα λέα θνηλσλία. 

 

  Δάλ βάδεηο ζηφρνπο κεγάινπο θαη ζηφρνπο γηα πάιε γηα κηα λέα 

θνηλσλία κπνξείο λα αξζξψζεηο πξαγκαηηθέο αληηζηάζεηο. Δάλ κείλεηο ζην 

επίπεδν ησλ αληηζηάζεσλ, ηφηε είλαη έλα κεξηθφ επίπεδν πνπ δελ κπνξεί νχηε 

θαη απηφ λα ηθαλνπνηεζεί. 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Δπραξηζηνχκε ηνλ Γξεγφξε, ν άββαο έρεη ην ιφγν. 

 

. ΑΒΒΑ: πλάδειθνη δελ ζα έπαηξλα πξαγκαηηθά ην ιφγν, εάλ δελ έθξηλα 

φηη ην ζέκα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο δελ είλαη δήηεκα ζπδεηήζεσλ ζε 

αθαδεκατθφ επίπεδν. Δπεξεάδεη βαζηά ηελ ζηξαηεγηθή ηνπ θηλήκαηνο. 

 

  Απφ ην πψο πξνζεγγίδεη θαλείο ην δήηεκα ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο, πξνζεγγίδεη θαη αλάινγα ην ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα. Αλ ζα 

είλαη δειαδή απηφ πνπ ιέκε ζπλαηλεηηθφ, ηαμηθφ, ζπγθξνπζηαθφ, αγσληζηηθφ 

θιπ. 

 

  Σειηθά ηη είλαη απηή ε πεξίθεκε παγθνζκηνπνίεζε; Δίλαη κηα λέα 

θνηλσλία; Έλαο λένο θνηλσληθννηθνλνκηθφο ζρεκαηηζκφο, έλα λέν ζηάδην ηνπ 

θαπηηαιηζκνχ; 

 



7
ν
 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΟΛΜΔ – ΖΜΔΡΑ 1

ε
 – ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ - 16/12/2004 

 98 

  Σίπνηα απ‟ απηά δελ είλαη ζπλάδειθνη. Δίλαη έλα ηδενιφγεκα πνπ 

ζέιεη αθξηβψο λα θξχςεη, λα ζπγθαιχςεη, ην ζηάδην ηνπ ζεκεξηλνχ 

θαπηηαιηζκνχ πνπ είλαη φπσο επηζηεκνληθά έρεη θαζνξηζηεί ν ηκπεξηαιηζκφο. 

 

  Δίλαη έλα ηδενιφγεκα πνπ ζέιεη λα ζπγθαιχςεη ηελ επίζεζε πνπ 

γίλεηαη ζηελ παηδεία θαη ζηελ εξγαηηθή ηάμε. Πνπ ζέιεη λα ζπγθαιχςεη ηελ 

κεγαιχηεξε εθκεηάιιεπζε πνπ πξνσζεί ζήκεξα ην θεθάιαην ηεο εξγαηηθήο 

ηάμεο, ηηο ειαζηηθέο εξγαζηαθέο ζρέζεηο, ηα  θαηαζηαιηηθά κέηξα, έγθελ θιπ, 

ην κνλφδξνκν ηεο ΟΝΔ, δελ γίλεηαη ηίπνηα άιιν ε παγθνζκηνπνίεζή καο έρεη 

γίλεη ζαλ θάηη κεηαθπζηθφ ελ πάζε πεξηπηψζεη. 

 

  Γη‟ απηφ έρεη πηνζεηεζεί ν φξνο απφ αζηηθά θφκκαηα ζε 

ζνζηαιδεκνθξαηηθά λεναξηζηεξά θφκκαηα θαη θαιιηεξγνχλ ηελ εηηνπάζεηα ζην 

θίλεκα, φηη δελ κπνξνχκε λα θάλνπκε ηίπνηα άιιν, γηαηί  δελ κπνξνχκε, ηη λα 

θάλνπκε, είλαη ε παγθνζκηνπνίεζε. 

 

  Καιιηεξγνχλ ηελ εηηνπάζεηα θαη θαιιηεξγνχλ θαη ην ζηξαηεγηθφ 

ιάζνο φηη είλαη κάηαηνο ν αγψλαο ζηα εζλνθξαηηθά πιαίζηα. Θα πξέπεη λα 

πάξνπκε ηηο βαιίηζεο καο θαη λα ηαμηδεχνπκε φινη ζηηο Βξπμέιεο θαη λα 

θάλνπκε εθεί ηηο πνξείεο θαη ηηο δηαδειψζεηο. 

 

  Υξεζηκνπνηνχλ δπν βαζηθά επηρεηξήκαηα  νη νπαδνί ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο. Σν πξψην είλαη, νη εμειίμεηο ζηελ επηζηήκε. ηη επεηδή 

έρνπκε εμέιημε ιέεη ζηελ επηζηήκε, ηερλνινγία θιπ, απηφ είλαη ε 

παγθνζκηνπνίεζε, πάληνηε είρακε εμέιημε ζηελ επηζηήκε, πάληνηε 

εληππσζίαδαλ θαη ζπνπδαίεο αλαθαιχςεηο, ππξεληθή ελέξγεηα θιπ, δελ 

κίιεζαλ ηφηε φκσο γηα παγθνζκηνπνίεζε ελ πάζε πεξηπηψζεη. 

 

  Καη ην δεχηεξν επηρείξεκα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ είλαη φηη έρνπκε 

δηεζλνπνίεζε ηνπ θεθαιαίνπ, ειεπζεξία ηνπ εκπνξίνπ. Μχζνο ζπλάδειθνη. Σν 

ζχζηεκα ρξεζηκνπνηεί, πφηε ηελ ειεπζεξία, πφηε ηνλ πξνζηαηεπηηζκφ, 

αλάινγα ην πψο ηνλ ζπκθέξεη. 

 

  Γείηε ζήκεξα ηνλ πφιεκν πνπ γίλεηαη πάλε ζηελ ΠΟΔ, ζηνλ 

Παγθφζκην Οξγαληζκφ Δκπνξίνπ, λα κνηξάζνπλ, λα ζπκθσλήζνπλ νη ΖΠΑ, ε 

Ηαπσλία, ε Δπξσπατθή Έλσζε, ην εκπφξην, ηζαθψλνληαη γηα λα 
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πξνζηαηεχζνπλ ν θαζέλαο ηα δηθά ηνπ ζπκθέξνληα ηνπ θεθαιαίνπ,  αλάινγα 

ην πψο ηνπο ζπκθέξνπλ, πφηε έρνπλ ειεχζεξν εκπφξην, πφηε 

πξνζηαηεπηηζκφ. 

 

  Καη απηή ηε ζηηγκή ππάξρεη πξνζηαηεπηηζκφο, ππάξρνπλ δαζκνί 

απφ ηηο ΖΠΑ, ζε πξντφληα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη αληίζηνηρα  αθξηβψο 

γηαηί ηα θξάηε δελ εμππεξεηνχλ ηίπνηα άιιν, παξά ηνλ πφιεκν ηνπ θεθαιαίνπ 

θαη θιείλσ ζπλάδειθνη. 

 

  Αθνχ πιένλ ε παγθνζκηνπνίεζε είλαη ηδενιφγεκα, θνκβηθά ζα 

κηιήζσ ζεβφκελνο θαη ηνλ ρξφλν θαη αθνχ δελ είλαη ηίπνηα άιιν παξά ν 

θαπηηαιηζκφο ζηελ επνρή καο, απηφ πνπ ιέκε ν ηκπεξηαιηζκφο, έρνπλ αμία θαη 

ζεκαζία ζπλάδειθνη θαη ηα νξάκαηα θαη νη αμίεο ηεο ειιεληθήο αλεμαξηεζίαο 

δελ βιέπεηε ηνλ αγψλα ηνπ ιανχ ηνπ Ηξάθ, γηαηί θάπνηνη ιέλε, ηειεηψζαλε απηά 

είλαη παιηνκνδίηηθα, έρεη αμία ε ηαμηθή πάιε, έρεη αμία ν ηαμηθφο ξφινο ηνπ 

ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο. 

 

  Γελ έρνπλ ηειεηψζεη. Απηά είλαη επίθαηξα θαη απηφ έρεη ζεκαζία 

λα απνθαιχςνπκε ηελ παγθνζκηνπνίεζε, ε νπνία ηη θάλεη; Κάλεη θαη έθνδν 

ζηελ παηδεία, ηη θάλεη ζηελ παηδεία ζπλάδειθνη; Ζ αλαπαξαγσγή ηνπ 

θεθαιαίνπ απαηηεί, φρη λέεο αγνξέο θαη εθκεηάιιεπζε, απαηηεί θαη λένπο ηνκείο 

δξάζεο θαη βξήθε ηελ παηδεία θαη ηελ πγεία. 

 

  Καη ιέεη, δείηε κπήθαλ ηα θνκπηνχηεξ ζηα ζρνιεία, φρη 

ζπλάδειθνη γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο παηδαγσγηθά κέζα, γηαηί ε 

Ληζζαβφλα ην είπε μεθάζαξα. Δίλαη ε πειαηεία ν ρψξνο, γηα λα κπνξέζεη ε 

επξσπατθή βηνκεραλία πιεξνθνξηθήο λα αληαγσληζηεί ηελ ακεξηθάληθε, απηφ 

είλαη ζπλάδειθνη. 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Ο ζπλάδειθνο ηξαηήο Φάιηνπ γηα κηα ζχληνκε παξέκβαζε. 

 

. ΦΑΛΣΟΤ: Πνιχ ζχληνκα θαη ζε εληειψο δηαθνξεηηθφ ηφλν, δπν 

παξαηεξήζεηο. Πξψηνλ, θάλεθε λα ππάξρεη κηα παξαδνρή ζηηο πεξηζζφηεξεο 

ησλ εηζεγήζεσλ, κε εμαίξεζε ζα έιεγα ηνπ θπξίνπ Υνπξκνπδηάδε, πνηα 

παξαδνρή; 
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  ηη ν ξφινο θαη ν ραξαθηήξαο θαη ην πεξηερφκελν ηεο 

εθπαίδεπζεο, είλαη απφιπηα θαζνξηζκέλνο θαη απφιπηα θαζνξηζηηθφο. Δίλαη 

κηα παξαδνρή γηα ηελ νπνία ζέισ λα εθθξάζσ, φρη ηελ απφιπηε αληίζεζή 

κνπ, αιιά ηελ ελ κέξεη θαη θξηηηθή αληίζεζή κνπ. Θεσξψ φηη ε εθπαίδεπζε 

είλαη ζε κεγάιν βαζκφ σο πξνο ην πεξηερφκελν θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο, 

θαζνξηδφκελε απφ κηα πεξηξξένπζα πνιηηηζκηθή θαη θνηλσληθή 

πξαγκαηηθφηεηα, αιιά έρεη θαη κηα ζρεηηθή απηνλνκία, ηελ απηνλνκία πνπ έρεη 

ν θαζέλαο απφ καο σο εθπαηδεπηηθφο ζε ηειεπηαία αλάιπζε, λα δηακνξθψζεη 

θαη ζηφρνπο αληίζηαζεο. 

 

  Δίλαη κηα πηπρή ε νπνία απνζησπήζεθε εληειψο. Σν δεχηεξν 

ζθέινο ηεο παξαδνρήο, κηιάκε γηα ηελ εθπαίδεπζε ιεο θαη πξφθεηηαη πεξί κηαο 

δηαδηθαζίαο άθξσο θαζνξηζηηθήο. Δγψ ζα ζαο πσ κηα εληειψο δηαθνξεηηθή 

πξφηαζε, αλ δεη θαλείο ζήκεξα ηελ δχλακε πνπ κπνξεί λα έρεη ε εθπαίδεπζε, 

ζα έιεγα φηη είλαη έλαο κεραληζκφο πηα άθξσο αλίζρπξνο.  

 

  Δθεί ζεσξψ φηη είλαη πάξα πνιχ θνληά ε δηάθξηζε πνπ έθαλε ν 

θ. Υνπξκνπδηάδεο, αλάκεζα ζε παηδεία θαη εθπαίδεπζε. Έρνπκε κηα παηδεία 

πνπ δηακνξθψλεη ζε  ηειεπηαία αλάιπζε ηνπο αλζξψπνπο θαη παίδεη έληνλα 

θαζνξηζηηθφ ραξαθηήξα θαη έρνπκε θαη κηα εθπαίδεπζε αλίζρπξε, θαληαζηείηε 

έλα δάζθαιν πνπ πξνζπαζεί λα θαιιηεξγήζεη ηελ θξηηηθή ηθαλφηεηα ζηνπο 

καζεηέο ηνπ, ηελ ψξα πνπ απηνί θάλνληαο ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή θαηεβάδνπλ 

M.P.3 ηεο ηειεπηαίαο επηηπρίαο ηεο pop. 

 

  Μηιάκε δειαδή γηα κηα παξαδνρή πνπ ζέισ λα ηελ δνχκε ιίγν 

πην θξηηηθά, δελ είλαη ε εθπαίδεπζε φπσο λνκίδνπκε, νχηε άθξσο 

θαζνξηζκέλε, νχηε άθξσο θαζνξηζηηθή δηαδηθαζία. Θα σθεινχζε πάξα πνιχ 

λα δνχκε ηελ δηάθξηζε πνπ εηζήγαγε ν θ. Υνπξκνπδηάδεο γηα παηδεία θαη 

εθπαίδεπζε. 

 

  Ζ δεχηεξε παξαηήξεζε. Απνθέληξσζε. Γίρσο λα έρσ πξφζεζε 

λα θέξσ ζε ζχγθξνπζε κηα θαη θάζνληαη θαη δίπια – δίπια ηνπο δπν 

εηζεγεηέο, ηνπο θπξίνπο Ννχηζν …ήηαλ θαλεξά δηαθνξεηηθφο ν ηξφπνο πνπ 

πξνζεγγίζαηε ηνλ ηξφπν ηεο απνθέληξσζεο θαη εγψ σο έλαο επζπλείδεηνο 

αθξναηήο, ζέισ λα ζαο ην επηζεκάλσ θαη λα ζαο πσ θαη κηα ηξίηε ζέζε πνπ 

δελ ηαπηίδεηαη, νχηε κε ηελ κηα, νχηε κε ηελ άιιε άπνςε. 
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  Έρσ ηελ εληχπσζε φηη ε δεχηεξε εηζήγεζε ηνπ θ. Ννχηζνπ, 

παξνπζηάδνληαο ηελ απνθέληξσζε σο έλα εθ ησλ ζπκπησκάησλ ηεο 

ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο θαη κέζα ζε κηα άθξσο καξμηζηηθή θαη 

ληεηεξκηληζηηθή εξκελεία, ηελ απνδπλάκσζε εληειψο, κε ζέινληαο λα δεη 

ελδερνκέλσο έλα δπλακηθφ απηφλνκν ραξαθηήξα πνπ κπνξεί λα έρεη, δειαδή 

ηελ δαηκνλνπνίεζε εληειψο. 

 

  Αληηζέησο ν άιινο εηζεγεηήο ιεο θαη ηελ ζενπνίεζε. Μίιεζε γηα 

ηελ απνθέληξσζε ιεο θαη είλαη ν ηδαληθφο κεραληζκφο δίρσο λα ηνπ ζέζνπκε, 

πξνυπνζέζεηο, φξνπο θιπ, πνπ ζα πεηχρεη έλα ζθνπφ ηεο εθπαίδεπζεο.  

 

  Δγψ ιέσ λα εγθαηαιείςνπκε θαη ηελ κηα, δειαδή απνθέληξσζε 

είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ ίζσο ρξεηαζηεί λα ηελ δνχκε ζην κέιινλ, αιιά νχηε 

κε ηελ κηα πξνθαηάιεςε ηεο ζενπνίεζεο, νχηε κε ηελ άιιε ηεο 

δαηκνλνπνίεζεο θαη ζαο θαιψ λα θάλεηε έλα δηάινγν κεηαμχ ζαο, δίρσο λα 

ζθνησζείηε. Δπραξηζηψ πάξα πνιχ. 

 

Μ. ΝΟΤΣΟ: Γλσξηδφκαζηε  απφ ηα θνηηεηηθά καο ρξφληα κε θνβάζαη. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Να δψζνπκε ην ιφγν, αθφκα ππάξρνπλ δπν νκηιεηέο γηα 

παξέκβαζε. Αιιά λα δψζνπκε πξψηα ηνλ ιφγν ζηνλ θ. Αληψλε 

Μαθξπδεκήηξε, ν νπνίνο έρεη θάπνην πξφβιεκα βηάδεηαη λα θχγεη, λα 

απαληήζεη ζε θάπνηα εξσηήκαηα θαη λα ζπλερίζνπκε. 

 

Α. ΜΑΚΡΤΓΖΜΖΣΡΖ: Δπραξηζηψ πάξα πνιχ θχξηε Πξφεδξε. Εεηψ 

ζπγλψκε απφ φιεο θαη φινπο εζάο, δηφηη πξάγκαηη πξέπεη λα πάξσ ην 

αεξνπιάλν θαη επεηδή δελ ππάξρνπλ θαη ηαμί, πξέπεη λα βξσ έλα ηξφπν λα 

ζπεχζσ. Δπραξηζηψ πνιχ απηνχο πνπ είραλ ηελ θαινζχλε λα θάλνπλ 

νξηζκέλεο εξσηήζεηο ζε κέλα. 

 

  Ξεθηλψ απφ ηνλ ζπλάδειθν θ. Παλαγίδε απφ ηελ Κχπξν, ν 

νπνίνο ιέεη ζηελ εξψηεζή ηνπ φηη ζπκθσλεί κε ηνπο ηξεηο βαζηθνχο ζηφρνπο 

ηεο εθπαίδεπζεο πνπ έζεζα, αιιά ξσηά, εάλ λνκίδσ φηη ππεξεηνχληαη απφ 

ηελ παγθνζκηνπνίεζε κε ηελ ηδηαίηεξε βαξχηεηα πνπ απηή δίλεη ζηελ 

νηθνλνκία ηεο αγνξάο θαη ζηελ νηθνλνκηθή ζεψξεζε ησλ πξαγκάησλ. 
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  Κνηηάμηε εγψ είκαη πνιηηηθφο επηζηήκσλ θαη λνκηθφο. Καη αθνχσ 

πνιιέο θνξέο αλζξψπνπο πνπ δελ έρνπλ θάπνηεο πξνυπνζέζεηο εμνηθείσζεο 

απνιχησο κ‟ απηφ ην θαηλφκελν, είηε λα ην δαηκνλνπνηνχλ, είηε λα ην 

εθζεηάδνπλ. Γελ είλαη ε ψξα εδψ λα θάλνπκε δηεπθξηλίζεηο, ππάξρεη εηδηθή 

βηβιηνγξαθία απφ αξκνδίνπο θαη φρη απφ αλαξκνδίνπο, λα δηεπθξηληζηνχλ ηα 

θαηλφκελα. 

 

  Δθείλν πνπ είλαη ην κίληκνπκ, ην ειάρηζην πνπ κπνξεί θαλείο λα 

πεη είλαη φηη, ε παγθνζκηνπνίεζε είλαη κηα δηαδηθαζία δηεζλνπνίεζεο ησλ 

ηερλνινγηψλ, πξάγκαηη ην ξνιφη πνπ θνξάηε φινη δελ παξήρζε ζηελ Διιάδα, 

θάπνπ αιινχ παξήρζε, ήξζε ζε ζαο, θαηαλαιψζεθε, ζηελ ηερλνινγία 

δειαδή, ζηηο κεηαθνξέο θαη ζηα νηθνλνκηθά θαηλφκελα, ηδίσο ζηελ κεηαθνξά 

ησλ ρξεκάησλ, ππάξρεη κηα δηαδηθαζία παγθνζκηνπνίεζεο, ε νπνία είλαη ζε 

εμέιημε εδψ θαη 400 ρξφληα. 

 

  Γελ είλαη έλα θαηλφκελν πνπ έγηλε ρζεο. Κνξπθψζεθε κεηά ηελ 

θαηάξξεπζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ ππαξθηνχ ζνζηαιηζκνχ, ην νπνίν επηρείξεζε 

κε ηξφπν απνηπρεκέλν, λα θηηάμεη έλα δηαθνξεηηθφ κνληέιν ζε νξηζκέλε 

πεξηνρή. 

 

  Απηφ θαηέξξεπζε παηαγσδψο κε δηθά ηνπ εζσηεξηθά αίηηα θαηά 

βάζε, πξηλ απφ 15 ρξφληα πεξίπνπ θαη έθηνηε ππάξρεη ε νηθνλνκία ηεο 

αγνξάο ε νπνία απιψλεηαη δηεζλψο. κσο, πέξα απφ αλαιχζεηο νη νπνίεο ζα 

καο πάλε πνιχ καθξηά θαη εγψ ηψξα ελ πάζε πεξηπηψζεη ζα είρα κεγάιν θέθη 

αιιά δελ έρσ ηνλ ρξφλν λα πξνβψ θαη ζπδεηήζεηο κε άιιεο απφςεηο,  πνπ 

είλαη εμίζνπ ζεκηηέο, ην πνιηηηθφ θαηλφκελν φκσο δελ θαηεξγήζε, ηα έζλε – 

θξάηε δελ έρνπλ θαηαξγεζεί, εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ. 

 

  Οη ζνβαξφηεξεο αλαιχζεηο νδεγνχληαη ζην ζπκπέξαζκα φηη ην 

εζληθφ θξάηνο ζα ππάξρεη. Δθείλν πνπ δελ ππάξρεη είλαη αλάινγνη δηεζλείο 

πνιηηηθνί ζεζκνί. Σα Ζλσκέλα Έζλε δελ είλαη θάηη ην απνιχησο ηζνβαξέο, 

πξνο ηελ παγθνζκηνπνίεζε ηελ νηθνλνκηθή, πξνο ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ 

Σακείν αλ ζέιεηε, ή άιινπο δηεζλείο νηθνλνκηθνχο νξγαληζκνχο, νπφηε πζηεξεί 

ε αλζξσπφηεηα ζ‟ απηή ηελ ηζηνξηθή θάζε, ζε ζεζκνχο δηεζλνπνίεζεο ηνπ 

πνιηηηθνχ, κε ηέηνηνπο ηξφπνπο, πνπ λα εμηζνξξνπεί ην δηεζλνπνηεζέλ 

νηθνλνκηθφ ζηνηρείν. 
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  κσο ηα εζληθά θξάηε, ηα θξάηε, νη πνιηηηθέο δηαδηθαζίεο 

ππάξρνπλ. πνηα θξάηε έρνπλ δεκνθξαηίεο, ζπγθξηηηθά είλαη ζε θαιχηεξε 

ζέζε λ‟ αληηκεησπίζνπλ ηα πξνβιήκαηα θαη εγψ ζα έιεγα φηη ην εζληθφ 

θξάηνο, κνινλφηη αηζζάλεηαη φηη δελ κπνξεί λα θπξηαξρήζεη απνιχησο, δελ 

κπνξεί κηα ρψξα λα θάλεη απφ κφλε ηεο έλα δηαθνξεηηθφ νηθνλνκηθφ ζχζηεκα, 

αλαγθάδεηαη νηαδήπνηε ρψξα, φπνην πνιηηηθφ ζχζηεκα θαη αλ έρεη, 

ζνζηαιηζηηθφ, ή θηιειεχζεξν ή νηηδήπνηε, λα πηνζεηήζεη θάπνηνπο βαζηθνχο 

θαλφλεο επηβίσζεο,  γηα ηελ εμαγσγή ή ηελ εηζαγσγή πξντφλησλ. 

 

  κσο ε δπλαηφηεηα ηνπ πνιηηηθνχ απηνχ θαζνξηζκνχ δελ έρεη 

θαηαξγεζεί, ζα ήηαλ ππεξβνιηθφ θάηη ηέηνην. Καη ζα έιεγα φηη ζηα ζέκαηα ηεο 

παηδείαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο εζληθήο άκπλαο, έρεη αξκνδηφηεηεο ην 

πνιηηηθφ ζχζηεκα, ηα πνιηηηθά ζπζηήκαηα θαη αλ είλαη άμηα ηνπ νλφκαηφο ηνπο 

πξέπεη θαη λα ηηο αζθήζνπλ. 

 

  Οπφηε ε απάληεζή καο ζηνλ θ. Πειαγίδε είλαη φηη, πξάγκαηη 

ππάξρεη παγθνζκηνπνίεζε ζηελ νηθνλνκία, απηφ φκσο δελ ζεκαίλεη φηη δελ 

έρεηο ηε δπλαηφηεηα εζληθήο πνιηηηθήο γηα ηελ παηδεία θαη ηνλ πνιηηηζκφ. 

 

  Βεβαίσο ν θαζέλαο ηελ αζθεί κε ηηο δηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο θαη ηελ 

δηθή ηνπ πξνεηνηκαζία. ε κηα εξψηεζε πνπ εηέζε απφ έλαλ άιιν θχξην ν 

νπνίνο δελ ζέηεη ην φλνκά ηνπ, ιέεη φηη πξνεθινγηθά ηα θφκκαηα θάλνπλ 

πνιηηηθέο πιαηθφξκεο, ηδενινγηθέο πιαηθφξκεο γηα ηα ζέκαηα ηεο παηδείαο, 

θαη αξγφηεξα κηα θπβέξλεζε πάεη λα εθαξκφζεη ην πξφγξακκά ηεο, 

πξνθαλψο ππαηληζζφκελνο φηη ην αιιάδεη θαη ιέεη θαηά πφζν εθπαηδεπηηθή 

είλαη κηα πνιηηηθή θνηλήο απνδνρήο. 

 

  Σα θφκκαηα φηαλ θάλνπλ πξνγξάκκαηα πξνεθινγηθά, ζηελ 

πνιηηηθή θνπιηνχξα ηεο ρψξαο καο, λνκίδσ φηη ε αιήζεηα είλαη φηη, 

ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγάιν βαζκφ αζάθεηαο θαη πιεηνδνζία ππνζρέζεσλ.  

Γελ είλαη ζνβαξά πξνγξάκκαηα πνπ λα εθαξκφδνπλ ζπγθεθξηκέλεο 

δεζκεχζεηο. 

 

  Τπάξρνπλ εμαηξέζεηο, ππήξραλ εμαηξέζεηο ζηηο ηειεπηαίεο 

εθινγέο, αιιά θνβνχκαη φηη ν θαλφλαο είλαη ηξαγηθφο. Βιέπνπκε κάιηζηα 

θφκκαηα πνπ άζθεζαλ ηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή επί πνιιά ρξφληα, κεηά πνπ 
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ράλνπλ ηελ εμνπζία λα εθζέηνπλ πιαηθφξκεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, ηηο 

νπνίεο νη ίδηνη δελ εθήξκνζαλ, πξηλ απφ ιίγνπο κφλν κήλεο. 

 

  Θα έιεγα επνκέλσο φηη ηα θφκκαηα ζηελ πξνεθινγηθή πεξίνδν 

θαη απηφ είλαη δείγκα πνηνηηθά ρακειήο ζηάζκεο ζηε δεκνθξαηία καο, ή 

ρακειφηεξεο ηέινο πάλησλ, δελ δεζκεχνληαη κ‟ απηά πνπ ιέλε, δελ 

θπξηνιεθηνχλ. 

 

  Απηφ νθείιεηαη φρη ηφζν πνιχ ζε δηθή ηνπο άγλνηα, ίζσο 

νθείιεηαη θαη ζην γεγνλφο φηη έρνπλ απηή ηελ πξφζεζε, αιιά ζα έιεγα φηη δελ 

είλαη ρεηξηζηέο ησλ πξνβιεκάησλ κε ηελ ίδηα ππεπζπλφηεηα πνπ είλαη, φηαλ 

αζθνχλε εμνπζία. 

 

  Τπφ ηελ έλλνηα απηή ζεσξψ φηη ζηελ Διιάδα έρνπκε θαζ‟ 

ππεξβνιή δψζεη ζεκαζία ζηνπο πνιηηηθνχο, έρνπκε ππεξβάιεη ηε ζεκαζία 

ηεο πνιηηηθήο, ίζσο γηαηί ηελ ζηεξεζήθακε θαηά ηα ρξφληα ησλ απηαξρηθψλ 

θαζεζηψησλ. Σα πεξηκέλνπκε φια απφ ηνπο πνιηηηθνχο, απηφ είλαη δείγκα 

ειιείςεσο, πξαγκαηηθήο θνηλσληθήο ειεπζεξίαο, λνκίδσ φηη ε πνιηηηθή έρεη ην 

ξφιν ηεο, έρεη ηελ ζεκαζία ηεο, αιιά ηελ ζεκαζία ηνπο ηελ έρνπλ θαη άιινη 

θνηλσληθνί ζεζκνί, φπσο είλαη νη εθπαηδεπηηθνί. 

 

  ηα ζέκαηα ηεο εθπαίδεπζεο, ζα έιεγα φηη νη εθπαηδεπηηθνί 

πξέπεη λα αξζξψζνπλ έλα ζνβαξφ εθπαηδεπηηθφ ιφγν, κε ζπλζήθεο 

ζπλαίλεζεο θαη φρη λα αθνχγνληαη πνιιέο θνξέο εθπαηδεπηηθνί λα θάλνπλ 

πνιηηηθέο εμαγγειίεο, άθνπζα θαη κεξηθά εδψ θαη κε μέληζαλ, ν εθπαηδεπηηθφο 

είλαη εθπαηδεπηηθφο. Βεβαίσο έρεη πνιηηηθή ηδενινγία, έρεη πνιηηηθέο απφςεηο, 

αιιά δελ είλαη πνιηηηθφο. Οη πνιηηηθνί είλαη ζε άιια κπαιθφληα. ηελ 

εθπαίδεπζε είρε άιιε ινγηθή ην ζχζηεκα. 

 

  Θεσξψ φηη ππάξρνπλ πεξηζψξηα δηαιφγνπ θαη ζπλαηλέζεσο, 

αξθεί λα ππάξρνπλ θαη νη θαηάιιεινη ζεζκνί. Σα πκβνχιηα Παηδείαο κάιινλ 

ζηελ Διιάδα δελ ιεηηνχξγεζαλ απνηειεζκαηηθά. Σν Δζληθφ Κνηλνβνχιην γηα 

ηα νπνίν κπνξεί λα πεη πεξηζζφηεξα ν θ. Υνπξκνπδηάδεο, ζηελ Οινκέιεηα 

είλαη κάιινλ κηα δηαδηθαζία κνλνιφγσλ. Οη Δπηηξνπέο έρνπλ πεξηζζφηεξεο 

δπλαηφηεηεο. 
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  Φνβνχκαη θαη εγψ εδψ φηη, δελ έρνπκε ηελ απαξαίηεηε 

θνπιηνχξα δηαιφγνπ θαη αληηπαξάζεζεο, θξηηηθήο αληηπαξάζεζεο 

επηρεηξεκάησλ, φρη κνλνιφγσλ θαη δαηκνλνινγίαο, αιιά θξηηηθή αληηπαξάζεζε 

πξνβιεκάησλ. Καλέλαο καο δελ μέξεη ηελ αιήζεηα αγαπεηνί θίινη, θαλέλαο 

δελ είλαη ζνθφο. πνηνο είλαη ζνθφο, αλαγλσξίδεη φηη δελ είλαη ζνθφο. πνηνο 

λνκίδεη φηη ηα μέξεη φια, κάιινλ είλαη καθξηά απφ ην σθξαηηθφ πλεχκα θαη ζα 

πσ θάπνηεο θνπβέληεο πνπ είπε θάπνηνο ζπλάδειθνο γηα ηνπο αξραίνπο 

έιιελεο. 

 

  ηελ εξψηεζε ηελ νπνία έθαλε έλαο άιινο θχξηνο, αλαθέξεη φηη, 

κηιψ γηα ηνπο ηέζζεξηο θαλφλεο ηνπ Ρφηδεξο, ράξεθα πάξα πνιχ πνπ ηνπο 

πξφζεμε, θαη αλ πηζηεχσ φηη ζπκβάινπλ ζηνπο ζηφρνπο ηεο δεκνθξαηίαο. 

 

  Ζ απάληεζε κνπ είλαη, απνιχησο λαη. Γηφηη νη ηέζζεξηο θαλφλεο 

ηνπ Ρφηδεξο, αθξηβψο πξνάγνπλ έλα πλεχκα κεηξηνπάζεηαο, πξνζνρήο ζηελ 

ινγηθή, πξνζνρήο ζην πλεχκα ηνπ ζπκπάζρεηλ, λα θαηαιάβεηο ηελ ζέζε ηνπ 

άιινπ, πξνζνρή ζηελ έλλνηα ηεο επηθνηλσλίαο. Απηή ε έλλνηα ηνπ δηαιφγνπ 

θαη ηνπ επηρεηξήκαηνο, είλαη φηη θαιχηεξν ππάξρεη ζηε δεκνθξαηία. 

 

  πσο μέξεηε ε δεκνθξαηία ίζσο δελ είλαη ην θαιχηεξν 

πνιίηεπκα ζην θφζκν, αιιά δείμηε κνπ άιιν θαιχηεξν. ια ηα άιια είλαη πνιχ 

ρεηξφηεξα.  Δίλαη απηαξρηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ δεκνθξαηία είλαη εθείλν ην 

πνιίηεπκα πνπ θάπνην ηξφπν πεξηνξίδεη ηελ πηζαλφηεηα ηεο ηπξαλλίαο, δελ 

ηελ εμαθαλίδεη. Οη δεκνθξαηίεο έρνπλ θάλεη κεγάια εγθιήκαηα. 

 

  Οη Αξραίνη Αζελαίνη, νη νπνίνη ζεσξψ φηη είραλ έλα 

ππνδεηγκαηηθφ πνιίηεπκα δεκνθξαηηθφ, δείηε ηη έθαλαλ ζηελ Μήιν! θφησζαλ 

φινπο ηνπο άλδξεο θαη πνχιεζαλ φιεο ηηο γπλαίθεο ζαλ αξραίνπο δνχινπο. 

 

  Με ηελ έλλνηα απηή ζεσξψ επίζεο φηη, ε παξαηήξεζε ηνπ 

Παπαλνχηζνπ κε ηνλ επίθηεην, ζπζρεηίδεηαη απνιχησο. Δθείλν πνπ ζέιεη λα 

πεη ν Παπαλνχηζνο θαη ην ιέσ ζην ηειεπηαίν θείκελν ηεο εηζεγήζεψο κνπ 

είλαη φηη, ε ρεηξφηεξε λφζνο είλαη ε εκηκάζεηα. 

 

  Πξνζέμηε παξαθαιψ ηελ ηειεπηαία παξάγξαθν. Δίλαη ε 

εκηκάζεηα, είλαη ρεηξφηεξε απφ ηελ ακάζεηα, γηαηί νδεγεί ζηηο κηζέο αιήζεηεο. 
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Καη κε έλα ηξφπν κπνξείο λα ηελ θαηαπνιεκήζεηο, κε πεξηζζφηεξε παηδεία, 

πεξηζζφηεξε αλάιπζε, πεξηζζφηεξε ζθέςε θιπ. 

 

  Ζ ηειεπηαία παξαηήξεζε πνπ έρσ λα θάλσ είλαη ζηελ 

παξαηήξεζε ηνπ θ. Ζξαθιένπο. Αλ είλαη θηιφινγνο κε μέληζε πάξα πνιχ απηή 

ε δίρσο επηθπιάμεηο απνζηξνθή ηνπ πξνο ην αξραίν ειιεληθφ πλεχκα. Έρεη 

κεγάιν ιάζνο. 

 

  Δγψ είκαη πνιηηηθφο επηζηήκσλ θαη λνκηθφο πνπ ζπνχδαζα απηή 

ηελ επνρή θαη κάιηζηα ζε παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ. αο πιεξνθνξψ φηη 

ππάξρεη πνιχ κεγάιε πξνζνρή ζην ππφδεηγκα, ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο 

αηέιεηεο ηεο Αζελατθήο Γεκνθξαηίαο. 

 

  Απηφ πνπ έθαλε ν Θνπθπδίδεο είλαη εμαηξεηηθφ. Γελ είλαη νχηε λα 

ην ιαηξέςνπκε θαη λα λνκίδνπκε φηη είκαζηε νη γλήζηνη θαηά γξακκή απφγνλνη 

ηνπ Θνπθπδίδε πνπ ην θέξλνπκε ζηα γνλίδηά καο, απηά είλαη αλνεζίεο, θακία 

ζρέζε εζληθηζηηθή δελ έρνπκε κ‟ απηά. Αιιά ην πλεχκα πνπ απνδίδεη ν ιφγνο 

ν Θνπθπδηδηθφο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ, φινη ην ςάρλνπλ. Γελ είλαη θνχθηεο 

ιέμεηο θαη δηαθσλψ ξηδηθά κε ηνλ θ. Ζξαθιένπο, νη έλλνηεο ηεο ειεπζεξίαο θαη 

ηεο δεκνθξαηίαο είλαη πνιχ νπζηαζηηθέο έλλνηεο, θαη ζαο ην ιέσ κε φιν ην 

βάξνο ηεο φπνηαο γλψζεο έρσ γηα ηελ πνιηηηθή θαη ηελ λνκηθή επηζηήκε. 

Δπραξηζηψ πάξα πνιχ. 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Απηή ηε ζηηγκή ππάξρνπλ πέληε ζπλάδειθνη πνπ έρνπλ δεηήζεη 

λα θάλνπλ παξέκβαζε. Έρνπκε βγεη ηειείσο έμσ απφ ην ρξφλν θαη ιέκε, αλ 

είλαη δπλαηφλ λα απνζπξζνχλ θαη λα είλαη νη πξψηνη νκηιεηέο ζηηο έμη ε ψξα 

πνπ αξρίδεη ν επφκελνο θχθινο ζπδήηεζεο.  Καη ηψξα ήδε έρνπλ κείλεη 

εξσηήκαηα πνπ πξέπεη λα απαληήζνπλ φινη νη ππφινηπνη εηζεγεηέο. 

 

  Ο Γηψξγνο Γξφιιηνο έρεη ην ιφγν. 

Γ. ΓΡΟΛΛΗΟ:  Οη εξσηήζεηο πνπ κνπ έγηλαλ, ε κηα έρεη λα θάλεη κε ην δήηεκα 

ηνπ ξφινπ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ηνπ Γηεζλνχο 

Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ θαη ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο ζηελ παγθνζκηνπνίεζε. 

 

  Θέιεη κεγάιε ζπδήηεζε. Πάλησο απηφ πνπ κπνξνχκε λα πνχκε 

θαη ζην νπνίν λνκίδσ φηη δελ ππάξρεη ζνβαξφο αληίινγνο, είλαη φηη ν ξφινο 
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απηψλ ησλ νξγαληζκψλ δελ είλαη αλεμάξηεηνο απφ ηνλ ξφιν ησλ θξαηψλ θαη 

απφ ηηο ζρέζεηο θπξηαξρίαο, αλάκεζα ζηα θξάηε. Κπξίσο ην δεχηεξν. 

 

  Απηφ ζέισ λα πσ θαη είλαη θπξίσο ζπληνληζηηθφο θαη απφ ηελ 

άιιε άπνςε καο δείρλεη θαη ηελ θαηάζηαζε πνπ απνθξπζηαιιψλεηαη ζηηο 

ζρέζεηο αλάκεζα ζηα θξάηε θαη ζηηο ζπκκαρίεο. Γπν ιφγηα αθφκα. Ο Κ. 

Σζαβφο απφ ηελ ΔΛΜΔ Λαθσλίαο κνπ έθαλε, δπν ηξεηο εξσηήζεηο. 

 

  Ζ πξψηε εξψηεζε έρεη πάιη λα θάλεη κε ηελ παγθνζκηνπνίεζε 

θαη ηνλ ξφιν ηεο θπξηαξρίαο ηνπ εζληθνχ θξάηνπο. Γελ ζα αλαθεξζψ, λνκίδσ 

φηη έγηλα αξθεηά θαηαλνεηφο, φηη δειαδή ηη ζεκαίλεη παγθνζκηνπνίεζε ηνλ 

έληνλν ηδενινγηθφ ραξαθηήξα πνπ έρεη ν φξνο απηφο θαη κε πνηνπο φξνπο 

κπνξνχκε λα πξνζειθχζνπκε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, δελ ζα επαλαιάβσ. 

 

  Έρεη βάιεη φκσο δπν άιια εξσηήκαηα ηα νπνία ζεσξψ 

εμαηξεηηθά ελδηαθέξνληα θαη θξίκα πνπ έθπγε ν θ. Μαθξπδεκήηξεο, 

αλαγθαζηηθά ζα κηιήζσ ελ ηε απνπζία ηνπ, γηαηί ην ηειεπηαίν πνπ είπε έρεη 

ζρέζε κ‟ απηά, κε ηελ εξψηεζε ηνπ θ. Σζαβνχ. Με ξσηάεη ν θ. Σζαβφο, 

αληηκεησπίδεηε ζρεδφλ ιέεη φιε ηελ εθπαίδεπζε κε κεγάιε κνλνκέξεηα, φζνλ 

αθνξά ηνπο ζηφρνπο ηεο, απνδίδνληαο ππέξκεηξν ξφιν ζηελ γλσζηηθή ηεο 

απνζηνιή, μεξή θαη πιήξσο πηνζεηεκέλε.  

 

  Με ηελ εθηίκεζή ζαο ζπκθσλψ απνιχησο. Γεχηεξνλ ιέεη ηψξα. 

Χο δηεπζπληήο εζπεξηλνχ γπκλαζίνπ, κε καζεηέο πνπ δηαζέηνπλ ιίαλ ρακειφ 

γλσζηηθφ επίπεδν, εξγαδφκελνο θάησ απφ εμνλησηηθέο ζπλζήθεο, κε ζσξεία 

αηνκηθψλ θαη νηθνγελεηαθψλ πξνβιεκάησλ, κε ηνπο κηζνχο πεξίπνπ 

θαηαγφκελνπο απφ ρψξεο εθηφο Διιάδαο, εξσηψ θαη πξνβιεκαηίδνκαη, πνηνο 

είλαη εθπαηδεπηηθφο ξφινο ζηε ζπγθεθξηκέλε απηή καζεηηθή θνηλσλία; 

Θεσξείηε φηη ε πξάμε θαη ε ζεσξία ελαξκνλίδνληαη θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία; 

 

  ζνλ αθνξά ην δεχηεξν, πξνθαλψο φρη. Θα αθνχζαηε θαη κέζα 

ζην ζπλέδξην απηφ πνιιέο ξεηνξηθέο, νη νπνίεο θηλνχληαη πνιχ καθξηά απφ 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Ίζσο ην πξσί δελ ήκνπλ, φηαλ αθνχζηεθαλ θαη νη 

ραηξεηηζκνί λα αθνχζεηε αθφκα πεξηζζφηεξεο. Αιιά αθνχκε θαζεκεξηλά 



7
ν
 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΟΛΜΔ – ΖΜΔΡΑ 1

ε
 – ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ - 16/12/2004 

 108 

ξεηνξηθέο πνπ έρνπλ ειάρηζηε ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα, δελ βαζίδνληαη 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

 

  Μηινχλ δειαδή γεληθψο είλαη ηεο κφδαο ηειεπηαία λα κηινχλ πεξί 

καζεηνθεληξηθνχ ζρνιείνπ θιπ, νχηε ην ζρνιείν πξνηείλνπλ ην 

καζεηνθεληξηθφ , αιιά θαη δεχηεξν δελ αλαγλσξίδνπλ φηη απηφ πνπ ζπκβαίλεη 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη πνιχ δηαθνξεηηθφ. 

 

  Κιαζηθφ παξάδεηγκα ηα θείκελα ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ 

θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. ζνλ αθνξά ην πξψην πνπ είλαη θαη ην πην 

ζεκαληηθφ θαη απηφ ζρεηίδεηαη κε ηνλ θ. Μαθξπδεκήηξε, κε ηνλ ξφιν ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ. 

 

  Αθξηβψο απηφ κίιεζα ζην ηέινο ηεο εηζήγεζήο κνπ. Ίζσο δελ ην 

έθαλα θαιά θαηαλνεηφ. Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ζα είκαη ιίγν πξνθιεηηθφο 

ζ‟ απηφ, δελ έρεη εθπαηδεπηηθή δηάζηαζε, ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ  δελ έρεη 

πνιηηηθή δηάζηαζε, είλαη πνιηηηθφο. Δίλαη ε θχζε ηνπ λα είλαη ν ξφινο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ λα έρεη πνιηηηθφ ραξαθηήξα, ε νπζία ηνπ, ε θχζε ηνπ ξφινπ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θαη ηεο εθπαίδεπζεο, είλαη πνιηηηθή, απηφ δελ ζεκαίλεη φκσο 

ηαχηηζε κε ηα θφκκαηα. Οχηε ηαχηηζε κε ην επαγγεικαηηθφ πξνζσπηθφ, πνπ 

ππάξρεη ζηα δεκνθξαηηθά πνιηηεχκαηα, ή θαη ζε άιια πνιηηεχκαηα θαη ζηα 

νιηγαξρηθά, κέζσ επαγγεικαηηψλ πνιηηηθψλ. 

 

  Ο ξφινο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη πνιηηηθφο θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

θαηά ζπλέπεηα είλαη πνιηηηθφο, κε ηελ έλλνηα φηη έρεη κηα ζπγθεθξηκέλε 

θαηεχζπλζε. Γελ είλαη νπδέηεξνο. Έρεη θαηεχζπλζε. 

 

  Πξέπεη λα πάξεη ινηπφλ θαη πνιηηηθέο γεληθά ζέζεηο, φρη φκσο 

απηφ, φρη κφλν απηφ, ζηε ινγηθή πνπ έιεγε ν παιηφο ζπλάδειθνο θ. Ννχηζνο 

ζα πεη ίζσο θαιχηεξα ν Γεψξγηνο Παπαλδξένπ πνπ έιεγε, κπνξεί λα έρεηο 

απφςεηο πνιηηηθέο γεληθά, λα ςεθίδεηο, αιιά ζηελ εθπαίδεπζε ηίπνηα. Γελ 

πξέπεη λα παίξλεηο ζέζεηο πνιηηηθέο. 

 

  Απηφ είλαη ιάζνο. Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη πνιηηηθφο 

παληνχ, γεληθφηεξα θαη εηδηθφηεξα. Απφ ηα δεηήκαηα ηεο κεζνδνινγίαο πνπ 

αθνινπζεί, ηνπ πεξηερνκέλνπ, ησλ ζθνπψλ ηεο εθπαίδεπζεο, κέρξη ηελ 
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γεληθφηεξε πνιηηηθή ηνπ θηινζνθία, ηελ νπνία φρη κφλν έρεη δηθαίσκα λα 

παξνπζηάδεη ζηα παηδηά, αλ ζέιεη λα είλαη εηιηθξηλήο καδί ηνπο, αιιά έρεη θαη 

ππνρξέσζε λα ηελ παξνπζηάδεη. Δπραξηζηψ. 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Θα θάλσ κηα αλαθνίλσζε, πξηλ δνζεί ν ιφγνο ζηνπο 

επφκελνπο εηζεγεηέο. ηη ζην θνπαγηέ ιεηηνπξγεί έθζεζε καζεηηθψλ έξγσλ, 

πνπ δηνξγάλσζε ε Έλσζε Καζεγεηψλ Καιιηηερληθψλ Μαζεκάησλ. 

πκκεηέρνπλ 20 ζρνιεία, θεληξηθήο Μαθεδνλίαο απφ γπκλάζηα, ιχθεηα θαη 

ΣΔΔ. 

 

  Σνλ ιφγν έρεη ν θ. Ννχηζνο. 

Μ. ΝΟΤΣΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη, δελ πξφθεηηαη λα θάλσ δηάιεμε εδψ, ζε 

δπν ιεπηά ζα έρσ ηειεηψζεη. Γελ ζα δηαβάζσ ηηο εξσηήζεηο. Απαληψ ινηπφλ 

φηη, ρξεηάδεηαη κεγάιε πξνζνρή ηδηαίηεξα φηαλ κηιάεη θαλείο γξήγνξα, λα 

θαηαιαβαίλνπκε ηη ιέεη, δηφηη ππάξρνπλ πξνβιήκαηα θαηαλφεζεο θαη 

δεκηνπξγνχληαη παξεμεγήζεηο. Παξεμεγήζεηο νη νπνίεο είλαη εηιηθξηλείο. Π.ρ. 

κε ξσηάεη ν θίινο κνπ ν Θαλάζεο, είπεο φηη ε θνηλσλία αλαπαξάγεηαη ζηνπο 

ρψξνπο ηεο εθπαίδεπζεο. Καζφινπ. Δίπα φηη απηφ απνηειεί ηκήκα ηεο 

ηδενινγίαο ηεο νηθνλνκίαο ηεο γλψζεο θαη ηεο αγνξάο. 

 

  Σψξα πψο παξνπζηάδεηαη ε άπνςε ηνπ άιινπ. Δπίζεο 

ρξεηάδεηαη θαη εδψ κεγάιε πξνζνρή, αλ ηελ ηεληψζνπκε θαη ηελ 

δαηκνλνπνηήζνπκε θαη ηελ πνχκε ζηα άθξα θιπ, δελ είλαη απηή ε άπνςε ηνπ 

άιινπ, εηδηθφηεξα ζ‟ φηη αθνξά ηηο ζρέζεηο ζρνιείνπ θαη θνηλσλίαο, ζεσξψ θαη 

απηή είλαη ε βαζηθή κνπ ζεσξία απφ ηελ νπνία πξνζπαζψ λα αληιήζσ 

επηκέξνπο πξνηάζεηο εξεπλεηηθέο, φηη ην ζρνιείν σο ζεζκφο δελ είλαη 

αδηάβξνρνο, δηέπεηαη ινηπφλ θαη απηφ απφ ηηο θνηλσληθέο ζπγθξνχζεηο, αιιά 

ηζηνξηθά θαζνξηζκέλεο θάζε θνξά, εμ‟ νπ θαη ε έλλνηα ηεο απηνλνκίαο, δελ 

κπνξεί λα ηεζεί κε ηξφπν αθεξεκέλν. 

 

  Σξίην ε απνθέληξσζε είλαη έλα ζέκα, πνπ δελ είλαη θαζφινπ 

θαηλνχξγην. Δπίζεο δελ πξνζέμαηε ελδερνκέλσο, φηη είπα νξηζκέλα απ‟ απηά 

πνπ παξνπζηάδνληαη ζήκεξα, είλαη πνιχ παιηά. Απφ ηελ επνρή ησλ 

Βαπαξψλ, φζνη αζρνινχληαη κε ηελ ηζηνξία ηεο λενειιεληθήο εθπαίδεπζεο,  

γλσξίδνπλ φηη ε εθπαίδεπζε ήηαλ απνθεληξσκέλε κε ηζηνξηθφ ηξφπν θαη 
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ρξεηάζηεθαλ αγψλεο ησλ δαζθάισλ θαη ησλ θαζεγεηψλ, γηα λα θχγνπκε απφ 

εθείλν ην κνληέιν ηεο απνθέληξσζεο. 

 

  Άξα θαη ε έλλνηα ηεο απνθέληξσζεο, δελ πξέπεη λα εμεηάδεηαη 

αθεξεκέλα, παξά κφλν ηζηνξηθά. Σψξα ππάξρνπλ εδψ δηάθνξεο εξσηήζεηο 

πνπ ιέλε ηη ζα γίλεη κ‟ απηή ηελ νηθνλνκία ηεο αγνξάο, πνηεο είλαη νη 

επηπηψζεηο. Θα ράζνπκε θαηαξρήλ ην δεκφζην δσξεάλ ζρνιείν, απηή είλαη ε 

άπνςή κνπ. 

 

  Θέιεηε λα ζαο θάλσ δηάιεμε; Δπραξίζησο. Κνηηάμηε φκσο ζε 

δπν ιεπηά δελ κπνξψ λα θάλσ δηάιεμε. Θα κε θαιέζεηε ζην ζρνιεηφ ζαο αλ 

ζέιεηε θαη επραξίζησο ζα δηαζέζνπκε έλα σξαίν απφγεπκα, δελ γίλεηαη 

δηαθνξεηηθά. 

 

  Μνπ κηιάεη κηα ζπλαδέιθηζζα γηα ηα ζρνιηθά θνππφληα 

νπζηαζηηθά. Σψξα πξέπεη λα θάλσ δηάιεμε, γηαηί είκαη θαηά ησλ ζρνιηθψλ 

θνππνληψλ. Πφζε ψξα ζέισ; Πείηε κνπ παξαθαιψ. 

 

  Λέσ ινηπφλ γηα ηα ζρνιηθά θνππφληα φηη, ε επίπησζε ζα είλαη 

απηή θαη φηη ν εξγνδφηεο ηειηθά ζα θαζνξίδεη, πφζα παηδηά ζα δέρεηαη, αθφκα 

θαη αλ έρεη ζρνιηθά θνππφληα πιεξσκέλα απφ ην θξάηνο. Γηα λα κελ πσ, 

πνηνο πιεξψλεη απφ πνχ παίξλεη ην θξάηνο. 

 

  Κνηηάμηε εγψ ζπλδηθαιηζηήο ζην θνπξκπέηη είκαη απφ πνιχ 

παιηά, πξηλ ηελ δηθηαηνξία θαη ηζηκπάσ ζηνλ αέξα ακέζσο ην ηη ιέεη ν 

θαζέλαο. Μελ αλεζπρείηε. Άιιε εξψηεζε, εάλ ε απνθέληξσζε ζε ζρέζε κε 

ηελ νπεδία θιπ. 

 

  Πξάγκαηη ζηε λενθηιειεχζεξε Αγγιία θαηαξγήζεθε εθεί ε 

απνθέληξσζε θαη έγηλε ην εζληθφ απνιπηήξην. Άξα, ηζηνξηθά πξέπεη λα 

βιέπνπκε ηα πξάγκαηα θαη φρη αθεξεκέλα. Απηή είλαη ε απάληεζε γηα ην ζέκα 

απηφ. 

 

  Σψξα πνηα ζρέζε έρεη ην ζρνιείν εξγαζίαο κε ηελ άπνςε ηελ 

λενθηιειεχζεξε φηη ν καζεηήο καζαίλεη, καζαίλνληαο. Θα θάλσ αλάιπζε ηη 

είπε ν Σδσλ Νηηνχη, άιια πξάγκαηα είπε. Γελ αζρνιήζεθε κε ηνλ εξγαιεηαθφ 
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ραξαθηήξα, ηηο ιίγεο πεξηνξηζκέλεο γλψζεηο ηηο νπνίεο ιέεη ην λενθηιειεχζεξν 

ζρνιείν. Αζρνιήζεθε κε ηελ θαιιηέξγεηα ησλ δεμηνηήησλ, αιιά κε 

ζπγθεθξηκέλν  ηζηνξηθφ ζθνπφ ησλ εμακεξηθαληζκφ φισλ εθείλσλ ησλ νκάδσλ 

ησλ κεηαλαζηψλ, ππάξρνπλ ζαπκάζηα βηβιία γη‟ απηφ ην ζέκα, ηη λα πσ 

παξαθάησ! 

 

  Σέινο κνπ δεηάλε πνιινί λα ηνπο πσ, ηη κνληέιν πξνηείλσ εγψ. 

Γελ πξνηείλσ θαλέλα κνληέιν. Καλέλα κνληέιν ελαιιαθηηθφ, γηα πνιηηηθνχο 

ιφγνπο. Γελ είκαη θαλέλαο ν νπνίνο έρεη θαλέλα κνληέιν ζην κπαιφ ηνπ, γηαηί 

απηφ δελ έρεη θακία απνιχησο θνηλσληθή ζεκαζία, ην κνληέιν θηηάρλεηαη 

ζπιινγηθά. Διάηε ζπιινγηθά λα ην δνχκε. 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Γ. ΚΑΛΟΜΟΗΡΖ): Καη ν ζπλάδειθνο Κνπιατδήο λα απαληήζεη 

ζηα εξσηήκαηα πνπ ηνπ έρνπλ ηεζεί. 

 

Β. ΚΟΤΛΑΨΓΖ: πλάδειθνη ζα πξνζπαζήζσ κηαο θαη είκαη ηειεπηαίνο, λα 

είκαη φζν ην δπλαηφλ πην ζχληνκνο, κνινλφηη μέξσ φηη πξνζπαζψληαο 

θαλέλαο λα είλαη ζχληνκνο θαη βηαζηηθφο, θηλδπλεχεη λα κελ γίλεηαη απφιπηα 

ζαθήο. 

 

  ε ζρέζε κε ηελ απνθέληξσζε. Καη ήηαλ πνιχ ελδηαθέξνπζα ε 

εξψηεζε ηνπ ζπλαδέιθνπ ζηε κέζε, γηα ηελ αληηδηαζηνιή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ 

νπνίν κίιεζα γηα ηελ απνθέληξσζε εγψ θαη ν Μπάκπεο. Πξάγκαηη ε 

απνθέληξσζε εγψ δελ ηελ αλέθεξα κφλε ηεο. Δίπα απνθέληξσζε καδί κε 

ζπκκεηνρή. Με ζπκκεηνρή φισλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Ζ απνθέληξσζε απφ κφλε ηεο δελ ζα πεη ηίπνηα. 

 

  Πξάγκαηη ηελ απνθέληξσζε κπνξεί λα ηελ δεη θαλείο ηζηνξηθά 

θαη γηα ηελ απνθέληξσζε ην γεγνλφο φηη κεηαθέξζεθαλ ζην θεληξηθφ θξάηνο, 

ζε θεληξηθφ επίπεδν ε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ θαη ε θαηαζθεπή ησλ 

αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη φια, είρε θαηά πεξηφδνπο θαη απνηέιεζε 

πξννδεπηηθφ αίηεκα θαη θαηά πεξηφδνπο ήηαλ πξάγκαηη πξννδεπηηθή εμέιημε. 

 

  ην βαζκφ ινηπφλ πνπ ηελ απνθέληξσζε δελ ηελ ελλννχκε σο 

κηα δηαδηθαζία θαζαξά δηνηθεηηθή, αιιά ηελ ελλννχκε σο κηα ζπκκεηνρηθή 

δηαδηθαζία θαη ζπκκεηνρηθή φισλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ 
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εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Καη ηελ ζεσξνχκε σο κηα δηαδηθαζία ε νπνία ζα 

ζηνρεχεη ζηελ κεηαξξχζκηζε θαηαξρήλ ζην λα θαηαθέξνπκε λα ξίμνπκε κηα 

καηηά ζην καχξν θνπηί ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, θαη δεχηεξνλ λα 

κεηαξξπζκίζνπκε πξαγκαηηθά ηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ 

θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ηφηε κφλν ε 

απνθέληξσζε ζα έρεη λφεκα. Γελ έρσ επρέξεηα ρξφλνπ φπσο αληηιακβάλεζηε, 

γηα λα πσ πεξηζζφηεξα γη‟ απηή ηελ άπνςε. 

 

  Πξάγκαηη ζηάζεθα ιίγν ζηελ απνθέληξσζε θαη ηελ 

απνθέληξσζε ζα πξέπεη λα ηελ δνχκε ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ ξφιν, κηαο θαη 

είκαζηε ζην ζπλέδξην ηεο ΟΛΜΔ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ ξφιν ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ. Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη θξίζηκνο. Δίλαη θξίζηκνο, είλαη 

θνηλή, λνκίδσ φηη ην δνχκε φινη, είλαη θνηλή ε δηαπίζησζε φηη ην εζηθφ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ, εηδηθά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ζηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, 

πεξηζζφηεξν ίζσο είλαη ρακειφ. Δίλαη ρακειφ ην εζηθφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, 

πξνθαλψο ππάξρεη κηα ηδηαίηεξα έληνλε νηθνλνκηθή δηάζηαζε δελ είλαη κφλν 

απηή ζπλάδειθνη, έρεη θαλεί θαη αιινχ θαη δηεζλψο, έρεη λα θάλεη θαη κε ηελ 

επαγγεικαηηθή απαμίσζε ηνπ ξφινπ καο. 

 

  ην βαζκφ δειαδή πνπ απνπνηεζνχκε ηνπ ξφινπ καο, ηεο 

ζπκκεηνρήο καο ζηελ αλάπηπμε θαη δεκηνπξγία ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ, εθεί ε θνηλσλία ζαθέζηαηα καο βιέπεη κφλν ζαλ εθηειεζηέο, 

ελφο ζρεδίνπ ην νπνίν θεληξηθά θαηαζθεπάδεηαη θαη ζε νξηζκέλεο ζηηγκέο, 

νξηζκέλεο θνξέο, ε ηνπηθή θνηλσλία αηζζάλεηαη φηη θαηαζθεπάδεηαη εξήκελ 

ηεο. 

 

  Άξα επεηδή κηιήζακε γηα απνθέληξσζε, πξνυπνζέζεηο ε 

ζπκκεηνρή φισλ ησλ θνξέσλ, πξνυπνζέζεηο ε δηα ηεο ζπκκεηνρήο φισλ ησλ 

θνξέσλ αλαβάζκηζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, θαη ζηε 

ζπλέρεηα θαη ε νηθνλνκηθή ηνπ αλαβάζκηζε. Μφλν ηφηε ζα κπνξέζνπκε λα 

κηιήζνπκε γηα απνθέληξσζε. 

 

  Σν εάλ πξάγκαηη ζε ρψξεο φπσο ε Φηιαλδία ή ε Αγγιία, είλαη 

άιια ηα ηζηνξηθά παξαδείγκαηα. Ζ Φηιαλδία θάπνηνο ζπλάδειθνο ην αλέθεξε 

απφ ην ΚΔΜΔΣΔ, ζηελ Φηλιαλδία δελ ππήξμε θαζφινπ θαηάξγεζε ηνπ 

δεκφζηνπ ζπζηήκαηνο εθπαίδεπζεο. Δίλαη ιάζνο. 
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  Ζ Φηιαλδία είλαη απφ ηηο ρψξεο ε νπνία έρεη δεκφζην ζχζηεκα 

εθπαίδεπζεο, έρεη 1000 κνλνζέζηα ζρνιεία, ηα δεκνηηθά, ζηα νπνία θξνληίδεη 

ην θξάηνο ζε πεξηπηψζεηο πνπ έρνπλ δπζθνιίεο γηαηί έρνπλ ζηα βφξεηα εθεί 

ζηε Λαπσλία έρνπλ κεγάιεο δπζθνιίεο ηνπο ζηέιλεη κε ειηθφπηεξν ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. 

 

  Μελ ζεσξήζνπκε φηη ε απνθέληξσζε θαηεπζείαλ ζα θέξεη 

θαηάξγεζε ηνπ δεκφζηνπ ραξαθηήξα ηεο εθπαίδεπζεο. Καη γηα παξάδεηγκα, 

είλαη ραξαθηεξηζηηθή ε δηακάρε ζηελ Αγγιία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ 

ζπληεξεηηθνχ θφκκαηνο φπνπ θαηά πεξηφδνπο ην ζπληεξεηηθφ θφκκα 

ππνζηήξηδε ηελ απνθέληξσζε θαη θαηά πεξηφδνπο ππνζηήξηδε ζπγθεληξσηηθά 

ζπζηήκαηα. 

 

  Ο δήκνο βάδεη θφξνπο, αιιά ην θεληξηθφ θξάηνο πνπ δελ είρε 

ηελ επζχλε γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ κε ηελ Θάηζεξ, κε ηελ ζπληεξεηηθή 

θπβέξλεζε, θαηέιεμαλ ζην εζληθφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα ην νπνίν νξίδεη 

επίπεδα γλψζεο. 

 

  Καη απηφ ζπλεηέιεζε ζηελ ππνβάζκηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Άξα ε 

απνθέληξσζε καδί αλ ηελ δεη θαλέλαο κε ηελ ζπκκεηνρή θαη φρη απνθέληξσζε 

απιά θαη κφλν ζαλ κηα δηνηθεηηθή πξάμε, γηαηί απηφ ζην νπνίν αλαθέξζεθε ν 

Μπάκπεο, πξάγκαηη ππήξρε απνθέληξσζε επί Βαπαξψλ, αιιά ε 

απνθέληξσζε επί Βαπαξψλ, ζηελ νπζία δελ κεηείραλ νη νκάδεο πνπ 

εκπιέθνληαλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ήηαλ κηα απνθέληξσζε δηνηθεηηθή. 

 

  Ήηαλ ηα ζεκεία πάλησο πνπ είρα ζεκεηψζεη λα ηα ζπδεηήζνπκε 

κεηά. Γπν εηδηθέο εξσηήζεηο αλ ζην πιαίζην ελφο ζπγθεληξσηηθνχ ζπζηήκαηνο, 

φπσο ην ειιεληθφ, ππάξρνπλ πεξηζψξηα γηα κηα ζρνιηθή κνλάδα λα αλαπηχμεη 

πνιηηηθή κε ζηφρν, έλα ζρνιείν αλνηρηφ θαη απνθεληξσκέλν. 

 

  Ζ εθπαηδεπηηθή κνλάδα απφ κφλε ηεο, πξνθαλψο φρη. Αλ δελ 

ππάξμνπλ γεληθέο πνιηηηθέο ξπζκίζεηο, πνπ ζα επηηξέπνπλ απηφ ην άλνηγκα, 

πξνθαλψο έλα ζρνιείν απφ κφλν ηνπ, παξά κάιηζηα ην ηζρχνλ αζθπθηηθφ 

λνκηθφ πιαίζην δελ ζα κπνξεί λα θάλεη ηίπνηα. 
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  Καη ην δεχηεξν, εάλ ην αλνηρηφ ζρνιείν θαηά πφζν θηλδπλεχεη λα 

απνδηαξζξσζεί ε παξαδνζηαθή ζρνιηθή ηάμε θαη ην αίζζεκα ζπιινγηθφηεηαο 

πνπ αλαπηχζζεηαη κ‟ απηή, θαζφινπ. Απελαληίαο αλ πξάγκαηη θαηαθέξνπκε 

λα νξίζνπκε θαη λα εκπιέμνπκε φινπο ηνπο θνξείο, ζα αλαπηχμνπκε λέεο 

ζπιινγηθφηεηεο θαη νη λέεο ζπιινγηθφηεηεο ζα θάλνπλ πνιχ πην λέεο θαη πνιχ 

πην πινχζηεο ζπιινγηθφηεηεο, νη νπνίεο ζα αλαβαζκίζνπλ θαη ηελ πνηφηεηα 

ηεο πξνζθεξφκελεο εθπαίδεπζεο. 

 

  Με ηνλ φξν «αλνηρηφ ζρνιείν», ελλνείηε θαη αλνηρηφ θηίξην; 

Πξάγκαηη εδψ είλαη έλα πνιχ ελδηαθέξνλ, αιιά πνιχ εηδηθφ δήηεκα, δελ 

αηζζάλνκαη εηδηθφο θαη δελ αηζζάλνκαη φηη κπνξψ λα απαληήζσ.  Πάλησο 

είλαη έλα πνιχ ελδηαθέξνλ πξφβιεκα, γηαηί ην θιεηζηφ θηίξην ην θάλνπκε γηα λα 

πξνζηαηεχνπκε ηνπο καζεηέο, αιιά δίλνπκε θαη ζεκεηνινγηθά κηα εηθφλα ελφο 

θιεηζηνχ θηηξίνπ. 

 

Α. ΦΑΣΟΤΡΟΤ: Δίζηε ππέξ θαη ηεο απνθέληξσζεο ζηελ πξφζιεςε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θ. νκηιεηή; Γηα λα θαηαιάβσ ηελ άπνςή ζαο ζηελ νιφηεηά ηεο.  

είζηε ππέξ ηεο απνθέληξσζεο θαη ζηηο πξνζιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ; 

Γειαδή φπσο είπε ν θ. Παπαλδξένπ πξφζθαηα, είζηε ππέξ ηεο άπνςεο φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα πξνζιακβάλνληαη απφ ηνπο δήκνπο, ηηο ηνπηθέο 

θνηλσλίεο θιπ;  Γηα λα θαηαιάβσ ην ζχλνιν ηεο άπνςήο ζαο, γη‟ απηφ ξσηάσ. 

 

Β. ΚΟΤΛΑΨΓΖ: Θα ζαο απαληήζσ θαη ζα ζαο πσ ηελ δηθή κνπ ηελ άπνςε. 

Γηαηί είπαηε θάηη άιιν, ηη είπε ν θ. Παπαλδξένπ. Θα ζαο πσ  ηελ δηθή κνπ 

άπνςε ινηπφλ. Πξάγκαηη ην δήηεκα ησλ πξνζιήςεσλ, είλαη απφ ηα θχξηα 

δεηήκαηα  ηα νπνία ζα πξέπεη λα ζπδεηεζνχλ ζηελ απνθέληξσζε. 

 

  Γελ είκαη ππέξ ηεο άπνςεο φηη ζα πξέπεη νη εθπαηδεπηηθνί λα 

πξνζιακβάλνληαη απφ ηνπο γνλείο. κσο δελ είκαη ππέξ θαη ηεο άπνςεο φηη 

νη εθπαηδεπηηθνί δελ ζα πξέπεη λα ινγνδνηνχλ θνηλσληθά θαη ζα πξφθεηηαη λα 

έρνπλ θνηλσληθή ινγνδνζία, θαη φρη αηνκηθή ινγνδνζία. 

 

  Γειαδή δελ βιέπσ φηη ζα πξέπεη ν εθπαηδεπηηθφο λα ινγνδνηεί 

αηνκηθά. Γηα ην ζχζηεκα πξφζιεςεο φκσο ζαο απάληεζα, αιιά απηφ 

ζπλδέεηαη απνιχησο. 
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ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Δπραξηζηνχκε ηνπο εηζεγεηέο καο, ηνλ θ. Κνπιατδή, ηνλ θ. 

Μαθξπδεκήηξε, ηνλ θ. Ννχηζν, ηνλ θ. Υνπξκνπδηάδε θαη ηνλ θ. Γξφιιην, γηα 

ηελ ζπκβνιή ηνπο ζην ζπλέδξηφ καο. Δίλαη ζαθέο φηη ε ζπδήηεζε αλνίγεη, 

ζπλερίδεηαη κάιινλ θαη ην επφκελν δηάζηεκα ζε φιε ηελ έθηαζε κέζα ζηνλ 

θιάδν. 

 

  πλάδειθνη θαη ζπλαδέιθηζζεο ζηηο πέληε θαη ηέηαξην λα 

είκαζηε φινη εδψ, γηα λα ζπλερίζνπκε ζηα ζέκαηα πνπ έρνπκε λα 

ζπδεηήζνπκε θαη ην απφγεπκα. Να είκαζηε παξφληεο. Έρνπλ ήδε γξαθηεί 

απηνί πνπ δήηεζαλ ην ιφγν ζηε ζπδήηεζε πνπ ζα γίλεη ην απφγεπκα ζα 

πάξνπλ πξψηνη ην ιφγν. 

 

ΓΗΑΛΔΗΜΜΑ 

 





 

Α΄ ΤΝΔΓΡΗΑ - Α΄ ΔΝΟΣΖΣΑ:  

«ΔΝΑ ΓΖΜΟΗΟ ΥΟΛΔΗΟ ΠΟΤ ΥΧΡΑΔΗ ΟΛΟΤ ΣΟΤ 

ΜΑΘΖΣΔ ΥΧΡΗ ΓΗΑΚΡΗΖ» 

 

«Εςπυπαφκή εκπαιδεςηική πολιηική» 

 

ΟΛΟΜΔΛΔΗΑ 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Α.ΚΑΛΓΖ 

Κ.ΜΠΟΗΚΟ 

Θ.ΚΟΣΗΦΑΚΖ 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Α. ΚΑΛΓΖ): πλάδειθνη ιέκε εδψ, κφιηο ηειεηψζνπλ ηηο 

εηζεγήζεηο νη πέληε εηζεγήζεηο, πξηλ αξρίζεη κεηά ηνπνζέηεζε θαη ζπδήηεζε, 

λα θάλεηε νη ππφινηπνη ηξεηο – ηέζζεξηο πφζνη είζαζηε, ηελ ηνπνζέηεζε πνπ 

έρεηε. Γηαηί ηψξα αλ μεθηλήζνπκε έηζη ζα θχγεη ε δηαδηθαζία. 

 

  Παξαθαινχκε λα θαζίζνπκε θάησ λα μεθηλήζνπκε. Ξεθηλάεη ε Α΄ 

πλεδξία, Α΄ Δλφηεηα: Έλα Γεκφζην ζρνιείν πνπ ρσξάεη φινπο ηνπο καζεηέο 

ρσξίο δηάθξηζε. Οη εηζεγήζεηο είλαη 10ιεπηεο,  παξαθαινχληαη νη εηζεγεηέο λα 

ηεξήζνπλ ην ρξφλν, ην γλσξίδνπλ απηφ αιιά νη εηζεγήζεηο πξέπεη λα είλαη θαη 

πξνζαξκνζκέλεο ζε απηφ ην ρξφλν.   

  

  Οπνηεο εξσηήζεηο ππάξρνπλ λα ππνβιεζνχλ γξαπηά ζην 

Πξνεδξείν, ζην ηέινο ψζηε λα δνζνχλ νη απαληήζεηο θαη μεθηλάκε κε ην 

ΚΔΜΔΣΔ, ηελ εηζήγεζε.   

 

Μ. ΠΛΗΣΖ: πλαδέιθηζζεο θαη ζπλάδειθνη, ζαο θαισζνξίδνπκε θαη εκείο 

απφ ηελ πιεπξά καο, απφ ην ΚΔΜΔΣΔ. Θα είκαη ζχληνκνο, θπξίσο ηερληθά 

δεηήκαηα ζα ζαο πσ. ηα πιαίζηα ηνπ 7νπ εθπαηδεπηηθνχ πλεδξίνπ ηεο ΟΛΜΔ 

κε ζέκα: «Ζ παγθνζκηνπνίεζε θαη ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή», αλαηέζεθε ζην 

ΚΔΜΔΣΔ θαη βέβαηα κε ηηο δχν ελφηεηεο, ε πξψηε ε νπνία είλαη: Έλα Γεκφζην 

ζρνιείν, πνπ ρσξάεη φινπο ηνπο καζεηέο ρσξίο δηάθξηζε θαη ζην δεχηεξν 

ζέκα πνπ αθνξά ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αλαηέζεθε ζην 

ΚΔΜΔΣΔ λα επεμεξγαζηεί έμη ππνζέκαηα.  
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  Γη‟  απηά ηα ππνζέκαηα, γηα ηελ πξψηε ελφηεηα: Έλα δεκφζην 

ζρνιείν πνπ ρσξάεη φινπο ηνπο καζεηέο ρσξίο δηάθξηζε, επειέγεζαλ ηξία 

ππνζέκαηα, ηα νπνία είλαη: «Οη θνηλσληθέο θαη εθπαηδεπηηθέο αληζφηεηεο θαη νη 

επηπηψζεηο». Γεχηεξνλ. «Ζ δνκή ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ε ζέζε 

ηεο  ΣΔΔ». Καη ηξίηνλ: «Ζ απηνλνκία ηνπ ζρνιείνπ – πξφζβαζε ζηελ 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε». 

 

  Θα αλαθεξζψ κφλν ζε απηά. Δπηιέμακε απηά ηα ππνζέκαηα, 

γηαηί άπηνληαη ηνπ ζέκαηνο πνπ πξναλέθεξα θαη ζα ζαο πνπλ νη εηζεγεηέο 

πεξηζζφηεξα. Πνηα ήηαλ ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζακε. Γηα θάζε ππνζέκα 

ζπγθξνηήζεθε κηα νκάδα εξγαζίαο θεληξηθά ζηελ Αζήλα. Παξάιιεια είρακε 

θαη δψζακε ηε δπλαηφηεηα θαη ζε ΔΛΜΔ λα ζπγθξνηήζνπλ ηέηνηνπ είδνπο 

νκάδεο, κε ζηφρν λα γίλνπλ πξνζπλεδξηαθέο εθδειψζεηο.  

 

  ε θάπνηα απφ απηά ηα ζέκαηα ππήξμαλ νκάδεο εξγαζίαο θαη 

βέβαηα ππήξμαλ θαη πξνζπλεδξηαθέο εκεξίδεο. Λίγεο ήηαλ νη ΔΛΜΔ απηέο. 

Αλαθέξσ ραξαθηεξηζηηθά, ηελ ΔΛΜΔ εξξψλ θαη ηελ ΔΛΜΔ Ρεζχκλνπ φπσο 

θαη ηε Γ΄ ΔΛΜΔ Θεζζαινλίθεο.  

 

  Θα έρεηε ηελ επθαηξία αχξην ην πξσί απφ ηηο 9.30 έσο ηηο 11.00 

λα επηιέμεηε έλα απφ ηα ηξία ππνζέκαηα, δηφηη ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε ηξεηο 

παξάιιειεο ζπλεδξίεο. Μπνξείηε λα δειψζεηε εδψ ζηελ Γξακκαηεία πνην 

απφ ηα ζέκαηα απηά ζέιεηε λα παξαθνινπζήζεηε θαη εθεί ζα αθνπζηνχλ ε 

θεληξηθή εηζήγεζε ηεο νκάδαο ηνπ ΚΔΜΔΣΔ, νη εηζεγήζεηο ησλ ΔΛΜΔ πνπ ζα 

ζπκκεηάζρνπλ εξξψλ – Ρεζχκλνπ ή θαη άιιεο ΔΛΜΔ απφ ηα άιια δχν 

ππνζέκαηα θαη βεβαίσο ζα ππάξρεη δπλαηφηεηα εηζήγεζεο θαη κεκνλσκέλσλ 

ζπλαδέιθσλ.  

 

  Θα γίλεη θάπνηα ζχλνςε θαη ηα ζπκπεξάζκαηα, ηα νπνία ζα 

βγνπλ απφ απηέο ηηο ζπδεηήζεηο. Παξάιιεια ην απφγεπκα ζα αθνινπζήζνπλ 

άιιεο ηξεηο ππνελφηεηεο γηα ηηο νπνίεο ζα ζαο εμεγεζεί αχξην,  πσο αθξηβψο 

ζα γίλνπλ.  

 

  πλάδειθνη, ζαο επραξηζηψ θαη εχρνκαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

πλεδξίνπ, λα είλαη ζεηηθά.  
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ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Σν ιφγν έρεη ε ζπλάδειθνο Υεηκσλίδνπ – Κνςαρείιε 

εθπξφζσπνο ΠΑΚ Γ.Δ. Θέκα: «Ζ θνηλσληθή θαη ε νηθνλνκηθή 

πξαγκαηηθφηεηα ηεο ρψξαο καο θαη νη επηπηψζεηο ηεο ζηελ εθπαίδεπζε». 

 

Κ. ΥΔΗΜΧΝΗΓΟΤ – ΚΟΦΑΥΔΗΛΖ: Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, θπξίεο θαη θχξηνη, ε 

ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηεο λενθηιειεχζεξεο παγθνζκηνπνίεζεο, ζπγθξνηεί 

έλα ζχζηεκα, πνπ ζηελ πξνζπάζεηα ππαγσγήο εδαθψλ, φξσλ, θνηλσληθψλ 

ζρέζεσλ, πνιηηηζκψλ ζην δηεπξπκέλν θχθιν παξαγσγήο θαη ζπζζψξεπζεο, 

θαηαζηξέθεη, αλαηξέπεη, πεξηζσξηνπνηεί αμίεο, δηθαηψκαηα, ζπιινγηθέο 

κνξθέο νξγάλσζεο ηεο θνηλσλίαο.  

 

  Οη ρακεινί δε ξπζκνί αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ, ε αλεξγία, ε επέθηαζε 

ησλ άηππσλ κνξθψλ δξαζηεξηφηεηαο, ε πεξηζηαζηαθή εξγαζία, ε 

αληζνθαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ε αχμεζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ 

αληζνηήησλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πνιεκηθέο επεκβάζεηο θαη ηελ λέα ηδενινγία 

ηεο δηεζλνχο αζθάιεηαο, πιήηηνπλ θαζεκεξηλά πιεζπζκνχο, ρψξεο, ιανχο, 

ηνλ θφζκν ηεο εξγαζίαο, ηεο αιιειεγγχεο θαη ηεο εηξήλεο.  

 

  Ζ ζενπνίεζε ησλ κεηνρψλ, ησλ νκνιφγσλ, ησλ παξαγψγσλ, 

ηνπ λνκηζκαηηθνχ ρξεκαηνπηζησηηθνχ θεθαιαίνπ, κεηψλεη ηηο δπλαηφηεηεο 

παξαγσγηθήο ρξήζεο ησλ πφξσλ πξνο φθεινο ηεο αλάπηπμεο γηα ηελ 

θνηλσλία ησλ αλζξψπσλ θαη εληζρχεη ηελ κνξθή ηνπ θεθαιαίνπ σο 

παξαζηηηθνχ εηζνδεκαηία, κε νξγαληθφ ζηνηρείν ηελ θεξδνζθνπία.  

 

  Ζ Δπξσπατθή Δλσζε εθθξάδεηαη θχξηα ζηελ νηθνλνκηθή 

δηάζηαζε θαη ζην ζρεκαηηζκφ θνηλψλ ζπκθεξφλησλ, ζην πιαίζην ηνπ 

δηεζληθνχ θεθαιαίνπ ππφ ην πνιηηηθφ θαη ζηξαηησηηθφ εγεκνληζκφ ησλ ΖΠΑ.  

 

  Οη ηζηνξηθέο ζπλζήθεο δεκηνπξγίαο ησλ επξσπατθψλ θνηλσληψλ, 

αλαδεηθλχνπλ θηλήκαηα θαη θξάηε πνπ ακθηζβεηνχλ, πνπ αληηδξνχλ ζηηο 

ζρέζεηο ηζρχνο ηνπ λενθηιειεχζεξνπ παγθφζκηνπ ζπζηήκαηνο. Σν φξακα ηεο 

Δπξψπεο, σο κφληκν δεηνχκελν εμέιημεο ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο, πνπ πέξα 

απφ ηε δηεχξπλζε παξαπέκπεη ζηελ εκβάζπλζε, ζηελ αλαδηνξγάλσζε κε 

θνηλσληθή δηάζηαζε, ελδπλακψλεη ηα δνκηθά ζηνηρεία ππέξβαζεο ηνπ 

ράζκαηνο αλάπηπμεο.  
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  Αλάγθε, πνπ ζηηο πνιηηηθέο αμηνπνίεζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ 

ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, ηεο ξνήο ρξεκαηηζηηθψλ θεθαιαίσλ, 

επηθνηλσληψλ, νπιηθψλ ζπζηεκάησλ, αζθάιεηαο, εμσηεξηθήο πνιηηηθήο 

εκβαζχλεη ηελ αληηπαξάζεζε θέληξνπ, πεξηθέξεηαο, πξνθεηκέλνπ ε 

Δπξσπατθή Δλσζε λα ζηαζεξνπνηήζεη ην κέιινλ ηεο, ζην πιαίζην ηνπ 

νξάκαηνο γηα ηελ εληαία Δπξψπε, μεθεχγνληαο απφ ηηο αβεβαηφηεηεο, ηνπο 

πεξηνξηζκνχο, ηνλ εγεκνληζκφ ησλ ΖΠΑ, ζην ζχζηεκα λενθηιειεχζεξεο 

παγθνζκηνπνίεζεο.  

 

  Ζ ξαγδαία αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο θαη ε επαλάζηαζε πνπ 

επέθεξε ζηνλ ηνκέα ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ κε ηελ ειεθηξνληθή 

δηάδνζε ηεο πιεξνθνξίαο θαη κε ηελ ειεθηξνληθή εθκεδέληζε ηνπ ρξφλνπ θαη 

ηνπ ρψξνπ άιιαμαλ ηνπο φξνπο, ηηο πξνυπνζέζεηο  θαη ην ηνπίν δξάζεο ηεο 

παγθφζκηαο νηθνλνκίαο.  

 

  Ζ νηθνλνκία ησλ θιεηζηψλ ζπλφξσλ, ν θιαζηθφο παξεκβαηηζκφο, 

ην θευλζηαλφ κνληέιν νηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο, ηα πεξηραξαθσκέλα ζηα 

πιαίζηα ησλ εζληθψλ ζπλφξσλ δίθηπα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, ηα ξπζκηζηηθά 

ζρέδηα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο απαζρφιεζεο, φπσο ηα γλσξίζακε ζηηο θιεηζηέο 

νηθνλνκίεο, απνηεινχλ πιένλ παξειζφλ.  

 

  Σν θεθάιαην έρεη ηε δπλαηφηεηα λα κεηαλαζηεχζεη κε ηιηγγηψδεηο 

ξπζκνχο, αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο κεηαιιάζζεηαη απφ παξαγσγηθφ ζε 

θεξδνζθνπηθφ. Πξνζθνιιεκέλν ζηελ επηδίσμε ηνπ ππεξθέξδνπο επηδίδεηαη ζε 

ρξεκαηηζηεξηαθέο ζηξεβιψζεηο πνπ θινλίδνπλ ηα ζεκέιηα ησλ εζληθψλ 

νηθνλνκηθψλ θαη ηε δηεζλή νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα.  

 

  Οη λέεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο θαη δξάζεο ηνπ πνιπεζληθνχ 

θεθαιαίνπ, γηγαληψλνπλ ηελ ηδενινγία ηνπ νηθνλνκηθνχ θηιειεπζεξηζκνχ, 

ζενπνηνχλ ηελ νηθνλνκία ηεο αγνξάο, πνζνηηθνπνηνχλ, αγνξαηνπνηνχλ θαη 

εκπνξεπκαηνπνηνχλ αμίεο θαη αξρέο πνπ εδξαίσζαλ ην θνηλσληθφ θξάηνο θαη 

ηα δίθηπα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, αζθάιεηαο θαη αζθάιηζεο ζηνλ επξσπατθφ 

ηνπιάρηζηνλ ρψξν, φπνπ θπξηάξρεζε ε ζνζηαιδεκνθξαηία ησλ πξνεγκέλσλ 

βηνκεραληθά επξσπατθψλ ρσξψλ ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα.  

 

  Οη λέεο ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο νδεγνχλ ζε 
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απνδηάξζξσζε θαη απαμίσζε ηελ εξγαζία σο νηθνλνκηθφ ζπληειεζηή ηεο 

παξαγσγήο. Ακθηζβεηνχλ θπξίαξρα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα θαη κε ηηο λέεο 

κνξθέο εξγαζίαο πνιπθεξκαηίδνπλ ηε ζπλνρή θαη ηελ ελφηεηα ησλ δπλάκεσλ 

ησλ εξγαδνκέλσλ.  

 

  Ζ κεηαλάζηεπζε παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ ζηηο ρψξεο ηνπ 

ηξίηνπ θφζκνπ, ζπκπηέδεη πξνο ηα θάησ ηηο ακνηβέο θαη κεηαθέξεη ην 

αληαγσληζηηθφ πεδίν ζχγθξνπζεο απφ ηηο ηηκέο ησλ πξντφλησλ ζηηο ακνηβέο 

ησλ εξγαδνκέλσλ.  

 

  Οη επηπηψζεηο είλαη πξνθαλείο. Κηλδπλεχεη θάζε πξνζπάζεηα γηα 

αμηφπηζηεο πνιηηηθέο ακνηβψλ, ηα αζθαιηζηηθά ζπζηήκαηα απεηινχληαη κε 

αθαληζκφ, λέεο επέιηθηεο κνξθέο εξγαζίαο εηζβάιινπλ θαη πξνζδηνξίδνπλ ηα 

θχξηα ζπζηαηηθά ηεο απαζρφιεζεο ζε ζπλζήθεο παγθνζκηνπνίεζεο.  

 

  Ζ Δπξψπε θνηηίδα θαη ιίθλν ησλ κεγάισλ πλεπκαηηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ επαλαζηάζεσλ, ζχλνιν ιαψλ, πνπ κε ηε δξάζε ηνπο 

ζθπξειάηεζαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε δηαρξνληθφηεηα ηεο παγθφζκηαο 

θνηλσληθήο εμέιημεο, είλαη απφ ηζηνξηθή, πνιηηηζκηθή θαη γεσπνιηηηθή άπνςε ν 

θπζηθφο καο ρψξνο.  

 

  Απηή ε Δπξψπε ηεο κεγάιεο βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο, ησλ 

ζπγθινληζηηθψλ θνηλσληθψλ αγψλσλ γηα ηε ρεηξαθέηεζε ηεο εξγαηηθήο ηάμεο 

θαη ηελ πξνβνιή ηνπ παλαλζξψπηλνπ αηηήκαηνο γηα ηζρπξή θνηλσλία κε 

θνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη θνηλσληθή απειεπζέξσζε, ζήκεξα πξνζπαζεί λα 

κελ μεπεξαζηεί απφ ηα πξάγκαηα. ε έλαλ θφζκν αλνηρηψλ ζπλφξσλ θαη 

νξηδφλησλ, παιεχεη ππφ ην θξάηνο αληίξξνπσλ δπλάκεσλ λα εμαζθαιίζεη ηε 

ζέζε ηεο ζηνλ δηεζλή νηθνλνκηθφ θαηακεξηζκφ θαη ηαπηφρξνλα λα αλαδεηήζεη 

ηελ πξννδεπηηθή εμέιημε θαη ηελ αξρηηεθηνληθή ηεο, ζηνλ νξίδνληα ηεο 

επφκελεο 20εηίαο, φπνπ εθηηκάηαη φηη ν δηεζλήο νηθνλνκηθφο θαη γεσπνιηηηθφο 

θαηακεξηζκφο, ζα έρεη κνξθνπνηεζεί.  

 

  Με ηελ Δπξψπε ησλ 25, κε ηελ εμειηθηηθή πνξεία ηεο Ρσζίαο, κε 

ην θεληξηθφ ή πεξηθεξεηαθφ ξφιν ηεο Κίλαο θαη ηεο Ηαπσλίαο, κε ηελ 

απνζαθήληζε ησλ ηκπεξηαιηζηηθψλ ζρεδίσλ ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, σο 

παγθφζκηαο ηερλνινγηθήο, νηθνλνκηθήο θαη ζηξαηησηηθήο ππεξδχλακεο.  
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  Απηή ε Δπξψπε ηειεί ζήκεξα ππφ ην θξάηνο δηιεκκαηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. Απφ ηελ κηα πιεπξά ε πνξεία επξσπατθήο νινθιήξσζεο θαη νη 

επηηαγέο ηνπ Μάαζηξηρη γηα εμειηθηηθή νηθνλνκηθή πνξεία κε νλνκαζηηθή 

ζχγθιηζε ησλ νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ. 

 

  Απφ ηελ άιιε νη δηαθεξχμεηο ηνπ Άκζηεξληακ θαη ηεο 

Ληζζαβφλαο, πνπ θηινδνμνχλ λα πξνζεγγίζνπλ ηα θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά 

κηαο αλαπηπμηαθήο πνξείαο αιιά κε άδεια απνηειέζκαηα ζηελ πξάμε. Απφ 

ηελ κηα πιεπξά, νη λενζπληεξεηηθέο επηινγέο θαη ηελ Δπξψπε ησλ πνιιψλ 

ηαρπηήησλ, πνπ δηαηεξνχλ ηηο κεγάιεο αληηζέζεηο βνξξά – λφηνπ ρηεο, 

αλαηνιήο – δχζεο ζήκεξα, κε ην εγρείξεκα ηεο δηεχξπλζεο. Καη απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, νη πξννδεπηηθέο επηινγέο θαη ηελ Δπξψπε ηεο ηζφξξνπεο αλάπηπμεο 

θαη ησλ δηθηχσλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο.  

 

  Ζ δηαπάιε αλάκεζα ζηηο λενζπληεξεηηθέο θαη πξννδεπηηθέο 

επηινγέο, έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα ηελ πνξεία ησλ θνηλσληψλ θαη γηα ην 

κέιινλ ηεο εξγαζίαο. Απφ ηελ έθβαζή ηεο, ζα εμαξηεζεί ε κειινληηθή κνξθή 

ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο. Οη επξσπατθέο θνηλσλίεο κε 

ηνπο επαηζζεηνπνηεκέλνπο επξσπατθνχο ιανχο, έρνπλ καθξά παξάδνζε θαη 

θνηλνχο αγψλεο θαη ηελ πξνάζπηζε ηνπ επξσπατθνχ θνηλσληθνχ κνληέινπ 

επεκεξίαο.  

 

  Δλδερφκελε ήηηα ζηνλ ηνκέα απηφ, ζα ζεκάλεη ηελ 

νξηζηηθνπνίεζε θαη ηελ πιήξε επηθξάηεζε ηεο βαξβαξφηεηαο ησλ 

κνλεηαξηζηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ ζπλεπάγνληαη νη λενζπληεξεηηθέο επηινγέο.  

 

  Ζ πξαγκαηηθφηεηα απηή ζέηεη ηηο δπλάκεηο ηεο εξγαζίαο κπξνζηά 

ζε λέα θαζήθνληα. Οθείινπλ λα παξακεξίζνπλ ηηο δεπηεξεχνπζεο αληηζέζεηο, 

ζε εζληθφ πηα επίπεδν. Σα ζπληερληαθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο δξάζεο ηνπο, ηε 

ζρνιαζηηθή πξνζήισζε ζε ηδενινγίεο θαη παξαδνζηαθέο πνιηηηθέο πνπ 

μεπεξάζηεθαλ απφ ηα πξάγκαηα, ηηο δνγκαηηθέο πξνζεγγίζεηο κε φξνπο ηνπ 

πεξαζκέλνπ αηψλα, κηαο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ ζπλερψο εμειίζζεηαη θαη 

ζπγθινλίδεη κε ηε δπλακηθή ηεο ηελ ηαχηηζε ησλ νξακάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ, 

κε ηα θαιά ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ παξαδείζνπ θαη ηελ θαζππφηαμε ηεο δπλακηθήο 

θαη ηεο δξάζεο ηνπο κε ηηο λενθηιειεχζεξεο επηινγέο.  
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  Δίλαη κεγάιν δηαθχβεπκα θαη  κεγάιε επζχλε ηνπ νξγαλσκέλνπ 

θφζκνπ ηεο εξγαζίαο. Οη πξνηεξαηφηεηεο πνπ πξέπεη λα πξνζαλαηνιηζηνχλ 

ζηε δεκηνπξγία ηζρπξνχ θηλήκαηνο βάζεο ζε εζληθφ θαη ππεξεζληθφ επίπεδν 

ζηελ ελίζρπζε ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ ιφγνπ, κε δηεμνδηθή αληηπξφηαζε θαη ζηε 

δηεθδίθεζε κε θηλεκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά. ηελ αμηνπνίεζε επηζηεκνληθψλ 

ζηνηρείσλ, αλαιχζεσλ θαη δεδνκέλσλ πνπ ηζρπξνπνηνχλ ζέζεηο θαη πξνηάζεηο 

θαη εληζρχνπλ ηελ πίζηε ησλ εξγαδνκέλσλ ζην δίθαην ηνπ αγψλα ηνπο. ηελ 

έληαμε ηεο δπλακηθήο ηνπ αγψλα ηεο, ζηελ επξχηεξε δπλακηθή ηεο ζχγρξνλεο 

αξηζηεξάο θαη ζηελ ελίζρπζε ηνπ νηθνπκεληθνχ ραξαθηήξα ηεο.   

 

  Πνηνο είλαη ηψξα ζπλάδειθνη ν ξφινο ηεο εθπαίδεπζεο ζην λέν 

πεξηβάιινλ; Δίλαη επξχηαηα γλσζηφ θαη δηαπηζησκέλν φηη ε γλψζε θαζίζηαηαη 

ζεκειησκέλνο παξάγνληαο κνξθσηηθήο, νηθνλνκηθήο, πνιηηηζηηθήο θαη 

θνηλσληθήο αλάπηπμεο ζην λέν πεξηβάιινλ.  

 

  Γεκηνπξγείηαη κηα λέα δπλακηθή, δηαξθψο απμαλφκελσλ 

επελδχζεσλ ζηε γλψζε κε θχξηα επηδίσμε θαη θίλεηξν ηελ κνλνπσιηαθή 

θαηνρή, αμηνπνίεζε θαη εθκεηάιιεπζε ηεο γλψζεο, δηακνξθψλεηαη ην 

ππφζηξσκα γηα λέεο κνξθέο ζπγθξνχζεσλ ζην ζχγρξνλν θφζκν ηνπ 

ππεξεζληθνχ αληαγσληζκνχ θαη ηεο άθξαηεο θεθαιαηνπρηθήο ζπζζψξεπζεο. 

Δηζη, ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο θαη ηηο γλψζεηο, αληί ε γλψζε λα ηίζεηαη ζηελ 

ππεξεζία ηεο θνηλσλίαο, ε θνηλσλία ππνρσξεί ζηελ παληνδπλακία ηεο 

γλψζεο. 

 

  Καηά ζπλέπεηα, ν ξφινο ηεο εθπαίδεπζεο σο ζπζηεκαηηθήο 

πξνζπάζεηαο αγσγήο θαη παηδείαο, θαζίζηαηαη θξίζηκνο θαη θαζνξηζηηθφο γηα 

ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχο θαη ηελ πνξεία ησλ θνηλσληψλ. Ζ δηαρξνληθή εμέιημε 

ησλ θνηλσληψλ, έρεη θαηαδείμεη φηη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα κπνξεί λα απνβεί 

ν θαηαιχηεο ησλ εμειίμεσλ γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε θνηλσληθψλ επηινγψλ θαη 

κνληέισλ, κε ζηφρν ηελ νκαιή πνξεία κεηάβαζεο ζην λέν πεξηβάιινλ πξνο 

φθεινο ησλ θνηλσληψλ.  

 

  ηα αλεπηπγκέλα ηερλνινγηθά θαη νηθνλνκηθά εζληθά θξάηε απ‟ 

φπνπ εθπνξεχνληαη νη λενθηιειεχζεξεο νηθνλνκηθέο επηινγέο, ηα εθπαηδεπηηθά 

ζπζηήκαηα έρνπλ έλα θνηλφ ζηφρν. Να επηβάιινπλ αζθπθηηθφ, ζπγθεληξσηηθφ, 
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ηδενινγηθφ έιεγρν ζην πεξηερφκελν θαη ζηηο δηαδηθαζίεο κάζεζεο, γηα λα 

αλαδεηρζεί ην ζθιεξφ αληαγσληζηηθφ ζηνηρείν ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

θαη ε επηδίσμε λα δηακνξθσζνχλ πνιίηεο ηθαλνί θαη έηνηκνη, λα ππεξεηήζνπλ 

ην θπξίαξρν κνληέιν ηνπ νηθνλνκηθνχ λενθηιειεπζεξηζκνχ.  

 

  Κχξηα ζηνηρεία απηνχ ηνπ κνληέινπ, είλαη ε θαηάξηηζε θαη ε 

επαλεθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ, ε παξαθίλεζε πξνζπκίαο γηα ζθιεξφηεξε 

εξγαζία θαη ε εληαηηθνπνίεζε ηεο πξνζπάζεηαο, κέζα απφ ππνζρέζεηο γηα 

εξγαζηαθή απηνλνκία θαη γηα δεκνθξαηηθή ζπκκεηνρή ζηε δηακφξθσζε ησλ 

δξάζεσλ ηεο επηρείξεζεο.  Γηα πεξηζζφηεξε πξνζθνξά ζε βάξνο ηεο 

κάζεζεο θαηά ηελ εμάζθεζε θαη ν δξαζηηθφο πεξηνξηζκφο ησλ εξγαζηαθψλ  

ειεπζεξηψλ θαη δηθαησκάησλ.  

 

  Με δεδνκέλε ηελ πξαγκαηηθφηεηα απηή, ην κεγάιν δεηνχκελν γηα 

κηα απνηειεζκαηηθή απάληεζε ζην λενθηιειεχζεξν νηθνλνκηθφ κνληέιν, είλαη 

ε επηινγή εθείλνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, πνπ ζα αξηζκήζεη ην 

παγθφζκην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα, γηα λα ππεξεηεζνχλ νη θνηλσλίεο θαη φρη νη 

νηθνλνκηθέο νιηγαξρίεο.  

 

  ηα πιαίζηα απηά νη δπλάκεηο ηεο εξγαζίαο θαη ηνπ 

πξννδεπηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ θηλήκαηνο, πξέπεη ζπλάδειθνη λα δηεθδηθήζνπλ. 

Πξψηα, λα είλαη αλνηθηή ε πξφζβαζε ζηε  γλψζε κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο.  

 

  Γεχηεξνλ. Να εδξαησζεί ε εθπαίδεπζε σο δεκφζην αγαζφ θαη 

ζπιινγηθφ θεθάιαην πνπ παξέρεηαη δσξεάλ. Γηαηίζεηαη ζε φινπο ρσξίο 

απνθιεηζκνχο θαη εμαηξέζεηο θαη δελ ππφθεηηαη ζηελ επίδξαζε ησλ λφκσλ θαη 

ησλ δηαζέζεσλ ηεο αγνξάο. Να ζπκβάιιεη ηξίηνλ ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

ζηε δηακφξθσζε πνιηηψλ, κε γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ηθαλψλ λα 

αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο θαη λα δεκηνπξγνχλ, λα επηθαηξνπνηνχλ ηηο 

ηθαλφηεηέο ηνπο γηα λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο λέσλ επηινγψλ.  

 

  Πξσηαξρηθφο ζηφρνο πξέπεη λα είλαη ε ελίζρπζε ηνπ δεκφζηνπ 

ραξαθηήξα ηεο εθπαίδεπζεο, κηα θαη ε παηδεία δελ κπνξεί λα είλαη 

εκπνξεχζηκν αγαζφ, γηαηί ε εθπαίδεπζε δελ είλαη απιά θαη κφλν έλα εξγαιεία 

γηα ηελ αλάπηπμε αιιά παξάγεη πνιηηηζκφ θαη δηακνξθψλεη ηελ αλζξψπηλε 
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ζπλείδεζε.  

 

  Ζ δπλακηθή αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ησλ ηειεπηαίσλ 

ρξφλσλ, πξέπεη λα ζπλνδεπηεί θαη απφ ηνικεξέο αιιαγέο ζην πεξηερφκελν 

ηεο εθπαίδεπζεο. Σν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πνπ ζήκεξα ζα πξέπεη ηφζν λα 

εθνδηάδεη ηνπο καζεηέο κε πςεινχ επηπέδνπ δεμηφηεηεο φζν θαη λα θαιιηεξγεί 

αμίεο, ζεηηθέο ηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο.  

 

  Γηα λα κπνξέζνπλ φια απηά λα πινπνηεζνχλ ρξεηάδεηαη αχμεζε 

ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ γηα ηελ παηδεία, ζεζκνζέηεζε ηεο 12ρξνλεο 

ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο, απνθέληξσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, 25 

καζεηέο αλά ηάμε αλά αλψηαην φξην, αληηζηνίρεζε ησλ εηδηθνηήησλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζε πεξηζζφηεξα ζπγγελή γλσζηηθά αληηθείκελα κε θαηάιιειε 

επηκφξθσζε, δεκηνπξγία ζρνιηθψλ κνλάδσλ, πνπ ζα κπνξνχλ λα 

ιεηηνπξγνχλ παηδαγσγηθά θαη εθπαηδεπηηθά άξηηα θαη πνπ ζα ιακβάλνπλ 

ππφςε ηνπο, ηηο ηζηνξηθέο θαη γεσγξαθηθέο ηδηαηηεξφηεηεο θαη πξνηεξαηφηεηεο.  

 

  Οπζηαζηηθή, επηζηεκνληθή, νηθνλνκηθή, επαγγεικαηηθή 

αλαβάζκηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. πζηεκαηηθή εθπαίδεπζε ησλ απνδήκσλ, ησλ 

παιηλλνζηνχλησλ, ησλ πξνζθχγσλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ.  

 

  Σέινο, αλάπηπμε ηνπ δηαπνιηηηζκηθνχ ραξαθηήξα θαη ηεο 

επξσπατθήο δηάζηαζεο ηεο εθπαίδεπζεο. Πεξαηηέξσ ελίζρπζε αλαβάζκηζεο 

ηεο εθπαίδεπζεο ησλ αηφκσλ, κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Καη ηέινο, 

πξσηλή ιεηηνπξγία φισλ ησλ ζρνιείσλ.  

 

  πλάδειθνη, επραξηζηψ πάξα πνιχ πνπ κε αθνχζαηε.  

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Δπραξηζηνχκε ηε ζπλαδέιθηζζα. Σν ιφγν έρεη ν Γηάλλεο 

Θενδνζηάδεο, θηιφινγνο, Γεληθφο Γξακκαηέαο Γ΄ ΔΛΜΔ Θεζζαινλίθεο, 

εθπξφζσπνο ΓΑΚΔ. Θέκα: «Έλα δεκφζην ζρνιείν επξσπατθφ κε αλζξψπηλν 

πξφζσπν θαη θνηλσληθφ πξνζαλαηνιηζκφ». 

Γ. ΘΔΟΓΟΗΑΓΖ: Καιεζπέξα αγαπεηνί ζπλάδειθνη. Γηάρπηε είλαη ε 

αίζζεζε, πσο βξηζθφκαζηε ζε κηα λέα επνρή γηα ηελ παηδεία. Μηα επνρή, πνπ 

επηηάζζεη ξηδηθέο αιιαγέο αληηιήςεσλ θαη πξαθηηθψλ ζην ρψξν ηεο 

εθπαίδεπζεο.  
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  Σν εξψηεκα βέβαηα πνπ θαινχκαζηε λα απαληήζνπκε πεηζηηθά, 

είλαη πνηα ζα είλαη ε θαηεχζπλζε απηψλ ησλ αιιαγψλ, γηα λα μεπεξαζηεί ε 

θξίζε ζηελ παηδεία. ίγνπξα, γηα λα απαληήζεη θαλείο πεηζηηθά, δελ πξέπεη λα 

παξακέλεη παγηδεπκέλνο ζηηο αληηζεηηθέο φςεηο ηνπ θιαζηθνχ δηιήκκαηνο ηεο 

δεμηάο ή αξηζηεξάο πνιηηηθήο γηα ηελ παηδεία.  

 

  Σν νπζηαζηηθφ πεξηερφκελν κηαο ζχγρξνλεο δεκνθξαηηθήο 

εθπαηδεπηηθήο αληίιεςεο, νθείιεη λα ζηεξίδεηαη ζε θάπνηεο αξρέο θαη αμίεο 

επξχηαηα απνδεθηέο φπσο, πξψηνλ: Ζ παηδεία, πξέπεη λα έρεη σο θπξίαξρν 

ζθνπφ ηε δηάπιαζε ειεχζεξσλ ππεχζπλσλ δεκνθξαηηθψλ πνιηηψλ.  

 

  Με ηελ παηδεία ζεκειηψλνληαη θαη πξνάγνληαη νη αλζξσπηζηηθή 

θαιιηέξγεηα, ην εξεπλεηηθφ πλεχκα, νη γλψζεηο θαη νη δεμηφηεηεο. Ζ παηδεία 

απνηειεί αλαθαίξεην δηθαίσκα ηνπ πνιίηε θαη ε παξνρή ηεο απνηειεί θαζήθνλ 

ηεο πνιηηείαο. Μφλν, πςειήο πνηφηεηαο παξερφκελε απφ ην θξάηνο 

εθπαίδεπζε, εμαζθαιίδεη ηελ ηζφηεηα ζηελ εθθίλεζε φισλ ησλ λέσλ, 

αλεμάξηεηα απφ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε. Γηαηί εθπαίδεπζε ρσξίο 

πνηφηεηα, φπσο απηή πνπ παξέρεηαη ζήκεξα, είλαη αληηδεκνθξαηηθή θαη 

πιήηηεη θπξίσο ηνπο αζζελέζηεξνπο νηθνλνκηθά.  

 

  Ζ παηδεία ελφο έζλνπο είλαη ην γεληθφηεξν πξντφλ ησλ ηδαληθψλ, 

ησλ αληηιήςεσλ θαη ησλ αμηψλ πνπ δηέπνπλ ηε δσή ηνπ. Ζ παηδεία νθείιεη λα 

θαηνρπξψλεη ηα θχξηα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηελ εζληθή καο ηαπηφηεηα, ηε 

γιψζζα, ηελ ηζηνξία θαη ηελ ειιελνξζφδνμε παξάδνζε.  

 

  Ζ εζληθή δηάζηαζε ηεο παηδείαο, απαηηεί κηα πνιηηηθή ρσξίο 

θνκκαηηθέο ζθνπηκφηεηεο, κε ζηαζεξνχο ζηφρνπο θαη ζθνπνχο, ειεπζεξία 

επηινγψλ θαη επάξθεηα πφξσλ, πξνζψπσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ.  

 

  Οη επηινγέο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, πξέπεη λα 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ζπλέπεηα θαη ζπλέρεηα, λα κελ εκπλένληαη απφ 

θνκκαηηθή κνλνκέξεηα θαη λα ζπγθεληξψλνπλ ηελ επξχηεξε δπλαηή απνδνρή.  

 

  Βαζηθφο ζηφρνο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, είλαη ε ζπκβνιή 

ζηνλ εθδεκνθξαηηζκφ ηνπ πνιίηε. Ζ επηηπρία ηνπ ζηφρνπ απηνχ, απνηειεί 
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θχξην παξάγνληα θνηλσληθήο ζπλνρήο, ακνηβαίαο θαηαλφεζεο, 

δηαπνιηηηζκηθνχ δηαιφγνπ θαη αιιειεγγχεο θαη ζπκβάιιεη ζηελ πξνάζπηζε θαη 

ηελ αλάπηπμε κηαο δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο.  

 

  Ζ δηάξζξσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, πξέπεη λα δίλεη 

δηεμφδνπο ζε φινπο θαη ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, πξέπεη λα ζεσξείηαη κηα 

ιεηηνπξγία πνπ δηαξθεί δηα βίνπ. Ζ αμηνπνίεζε ησλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ 

ζηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, ζηνλ ηξφπν κειέηεο αιιά θαη ζηνλ 

ηξφπν έξεπλαο θαη αμηνιφγεζεο θαη ε δηαξθήο ζχλδεζε ηεο εθπαίδεπζεο κε 

ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη ηελ αγνξά εξγαζίαο. 

 

  Οη παξαπάλσ αξρέο δηαηξέρνπλ ηελ νινθιεξσκέλε πξφηαζε 

γηα ηελ παηδεία πνπ θαηαζέηεη ε ΓΑΚΔ, κε ηελ πεπνίζεζε φηη ην θαη΄ εμνρήλ 

απηφ εζληθφ ζέκα, πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί ρσξίο άιιε αλαβνιή, κε βαζηέο 

ηνκέο αιιά θαη κε ζχλεζε θαη ζπλαίλεζε, πνπ απαηηνχλ ηέηνηα κεγάια θαη 

ζχλζεηα ζέκαηα.  

 

  Οη αιιαγέο πνπ πξνηείλνπκε, ζίγνπλ ζηελ νπζία ηνπο θαη δίλνπλ 

ιχζε ζε πξνβιήκαηα, πνπ ρξφληα ηψξα ζπδεηηνχληαη, ρσξίο λα απνηνικάηε ε 

ξηδηθή θαη ζαξξαιέα αληηκεηψπηζή ηνπο.  

 

  Κνηλσληθέο αληζφηεηεο. Δλαο απφ ηνπο θχξηνπο ιφγνπο ηνπο 

νπνίνπο νθείιεηαη ε δεκηνπξγία αληζνηήησλ ζην ζρνιείν, είλαη ε 

θξνληηζηεξηνπνίεζή ηνπ πνπ έρεη θαηαιπηηθέο επηπηψζεηο ζην νηθνλνκηθφ, 

θνηλσληθφ θαη κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ θαη ιεηηνπξγεί ζε βάξνο ησλ 

κηθξψλ ζρνιείσλ θαη ηδηαίηεξα ησλ ππνβαζκηζκέλσλ πεξηνρψλ.  

 

  Πιήηηνληαη ηδηαίηεξα ηα παηδηά ησλ νηθνγελεηψλ κε ρακειά 

εηζνδήκαηα, ηα παηδηά πνπ πξνέξρνληαη απφ θνηλσληθέο νκάδεο κε 

ηδηαηηεξφηεηεο, ηζηγγάλνη, πξφζθπγεο, παιηλλνζηνχληεο θιπ. ζηα νπνία 

νπζηαζηηθά δελ εμαζθαιίδεηαη ε ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλε αξρή ηεο 

ηζφηεηαο.  

 

  Υξεηαδφκαζηε έλα ζρνιείν πνπ αίξεη απηέο ηηο θνηλσληθέο 

αληζφηεηεο. Οπζηαζηηθφ κέηξν πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, είλαη ε επέθηαζε 

ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ζην ιχθεην ψζηε λα αληηκεησπηζηεί αξρηθά 
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ε καζεηηθή δηαξξνή απηψλ ησλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ.  

 

  Με εηδηθά πξνγξάκκαηα ζηήξημεο, κε ηε δηδαζθαιία ηεο 

ειιεληθήο γιψζζαο ζε πξνπαξαζθεπαζηηθέο ηάμεηο εηήζηαο δηάξθεηαο, εηδηθά 

βηβιία θαη εηδηθή επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζα δεκηνπξγεζνχλ νη 

πξνυπνζέζεηο γηα παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ ζε φινπο ηνπο καζεηέο, 

αλεμάξηεηα απφ ην νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ ηνπο πεξηβάιινλ. 

 

  Ηδησηηθνπνίεζε εθπαίδεπζεο. Ζ ΓΑΚΔ πηζηεχεη φηη θαζήθνλ ηεο 

πνιηηείαο είλαη λα παξέρεη ζηνπο πνιίηεο ηε δπλαηφηεηα εθπαίδεπζεο ζε 

δεκφζηα ζρνιεία πςειήο πνηφηεηαο. Παξάιιεια φκσο, θαλείο δελ κπνξεί λα 

απνθιείζεη ηελ ηδησηηθή πξσηνβνπιία απφ ην δηθαίσκα δξαζηεξηνπνίεζήο ηεο 

ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ρψξν.  

 

  Σν δηθαίσκα ειεχζεξεο επηινγήο, αλάκεζα ζην δεκφζην θαη ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα είλαη θαηνρπξσκέλν γηα φινπο. Ζ δηφγθσζε φκσο ηεο ηδησηηθήο 

εθπαίδεπζεο ζε φινπο ηνπο ηνκείο απφ ην λεπηαγσγείν κέρξη ην ιχθεην, απφ 

ηα θξνληηζηήξηα κέρξη ηα ηδησηηθά ΗΔΚ θαη ηα Κέληξα Διεπζέξσλ πνπδψλ, 

απνηειεί ζήκεξα φρη κφλν εθπαηδεπηηθφ πξφβιεκα αιιά πνιηηηθφ θαη 

θνηλσληθφ δήηεκα.  

 

  Ζ αηηία ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη απνθιεηζηηθά ε νηθνλνκηθή θαη 

θπξίσο πνηνηηθή απαμίσζε ηνπ δεκφζηνπ ζρνιείνπ. Αξα κφλν ε νπζηαζηηθή 

αλαβάζκηζή ηνπ, ηφζν ε νηθνλνκηθή αιιά θπξίσο ε πνηνηηθή, ζα ην μαλαθάλεη 

αληαγσληζηηθφ θαη ειθπζηηθφ.  

 

  Γνκή εθπαίδεπζεο θαη ε ζέζε ηεο ΣΔΔ. Πηζηεχσ φηη ζχζζσκε ε 

εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα, ζεσξεί πσο ε ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε απνηειεί ηε 

βάζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Απηή πξέπεη λα έρεη ηφζε ρξνληθή 

έθηαζε, φζε ζα επέηξεπε ηελ παξνρή κηαο πιήξνπο γεληθήο εθπαίδεπζεο ζε 

φινπο ηνπο καζεηέο θαη ηέηνηα πιεξφηεηα ψζηε ν καζεηήο, ηειεηψλνληαο ηελ 

ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε, λα κπνξεί λα εληαρζεί ρσξίο πξνβιήκαηα ζηελ 

νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα αιιά παξάιιεια λα έρεη ηηο γλψζεηο 

θαη λα είλαη ζε ζέζε λα πάξεη θαζνξηζηηθέο, γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ 

ζηαδηνδξνκία, απνθάζεηο. 
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  Θεσξνχκε φηη ε δηάξθεηα ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο πξέπεη 

ζηαδηαθά λα επεθηαζεί, ψζηε λα εληαρζεί ζε απηή θαη ην Λχθεην. Δηζη, κε ηελ 

θαζηέξσζε ηεο 12ρξνλεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο, ζα πεηχρνπκε έλα 

επξχηεξν θάζκα γλψζεσλ γηα φινπο ηνπο καζεηέο θαη ζα δηεπξχλνπκε ην 

πεδίν ζθέςεο ηνπο.  

 

  Πξνηείλνπκε ηελ θαζηέξσζε δχν θχξησλ ηχπσλ ιπθείνπ. Σν 

Γεληθφ Λχθεην θαη ην Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην. ηελ ηξίηε ηάμε ηνπ Γεληθνχ 

Λπθείνπ, ιεηηνπξγνχλ πεδία γλσζηηθψλ θαηεπζχλζεσλ, πνπ κπνξεί λα 

επηιέμεη ν καζεηήο αθνινχζσο. Πξψηνλ, ζεσξεηηθψλ ζπνπδψλ. Γεχηεξνλ 

θπζηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ ζπνπδψλ θαη ηξίηνλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

ζπνπδψλ.  

 

  Οη δχν πξψηεο ηάμεηο ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ έρνπλ θνηλφ 

πξφγξακκα ζπνπδψλ. Σα καζήκαηα εμεηάδνληαη ελδνζρνιηθά αιιά ηα ζέκαηα 

ησλ γξαπηψλ πξναγσγηθψλ εμεηάζεσλ ζα ιακβάλνληαη απφ Κεληξηθή 

Σξάπεδα Θεκάησλ.  

 

  Με ηηο αιιαγέο πνπ πξνηείλνπκε ζηελ επαγγεικαηηθή 

εθπαίδεπζε, απηή απνθηά ιπθεηαθφ ραξαθηήξα θαη γίλεηαη ηζφηηκε κε ηε γεληθή. 

Οη απφθνηηνί ηνπο ζα έρνπλ πξφζβαζε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε κε 

εμεηάζεηο θαη ζε εηδηθά ηκήκαηα δηάξθεηαο θνίηεζεο ελφο έηνπο ζηα ΗΔΚ.  

 

  ηε Β΄ θαη Γ΄ ηάμε εθαξκφδεηαη εηδηθφ πξφγξακκα 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, ην νπνίν ζπκπιεξψλεηαη θαη κε καζήκαηα 

γεληθήο εθπαίδεπζεο. Με απηά ηα κέηξα, ε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ζα 

απνθηήζεη θαη ηελ θνηλσληθή απνδνρή, πνπ κέρξη ζήκεξα ηεο ιείπεη.  

 

  Απηνλνκία ηνπ ζρνιείνπ -  πξφζβαζε ζηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε. Τπνζηεξίδνπκε ηελ απνζχλδεζε ηνπ Λπθείνπ απφ ην ζχζηεκα 

πξφζβαζεο ζε ΑΔΗ – ΣΔΗ θαη ζπλεπψο ηελ θαηάξγεζε ησλ παλειιαδηθψλ 

εμεηάζεσλ θαη ηεο Γ΄ Λπθείνπ. Μφλν κε απηφ ηνλ ηξφπν ζα πεηχρνπκε, 

πξψηνλ. Σε κνξθσηηθή απηνλνκία ηεο ιπθεηαθήο βαζκίδαο Γεχηεξνλ. Σελ 

θπξηαξρία ηεο γεληθήο κφξθσζεο ζε βάξνο ηεο πξφσξεο θαη δεζκεπηηθήο 

εηδίθεπζεο.  
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  Σξίηνλ.  Σελ απνδέζκεπζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ καζεηψλ 

θαη ηεο δηάζεζεο γηα κάζεζε. Καη ηέηαξηνλ. Σνλ εκπινπηηζκφ ηνπ ζρνιηθνχ 

πξνγξάκκαηνο κε ζχγρξνλα γλσζηηθά αληηθείκελα, πνπ ππνιεηηνπξγνχλ 

ζήκεξα φπσο πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, αγσγή πγείαο θαηαλαισηή, 

ζεαηξηθή παηδεία, λέεο ηερλνινγίεο, δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, επξσπατθή 

δηάζηαζε ζηελ εθπαίδεπζε, θπθινθνξηαθή αγσγή θαη άιια.  

 

  Πξνηείλνπκε ε πξφζβαζε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε λα 

γίλεηαη κεηά ηελ απνθνίηεζε απφ ην ιχθεην κε παλειιαδηθέο εμεηάζεηο, ζε 

πεξηνξηζκέλν αξηζκφ καζεκάησλ, κε ζπληειεζηή βαξχηεηαο ζην θαζέλα, πνπ 

ζα θαζνξίδεηαη απφ ηηο παλεπηζηεκηαθέο ζρνιέο θαη ηα ηκήκαηα ΣΔΗ.  

 

  Οη παλειιαδηθέο εμεηάζεηο γηα λα δηαηεξεζεί ην απ‟ φινπο 

απνδεθηφ αδηάβιεην, ζπλερίδνπλ λα δηελεξγνχληαη κε ηελ επζχλε ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Ζ εμεηαζηέα χιε θαζνξίδεηαη απφ ην ΤΠΔΠΘ 

θαη αληηζηνηρεί ζηε δηδαθηέα χιε.  

 

  Οη εμεηάζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη κε αλάινγν ζχζηεκα γηα ηνπο 

απνθνίηνπο ηφζν ηνπ Γεληθνχ φζν θαη ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ. Οη 

ππνςήθηνη έρνπλ απεξηφξηζηεο επθαηξίεο ζπκκεηνρήο ζηελ δηαδηθαζία ηεο 

πξφζβαζεο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε.  

 

  Θα πξέπεη λα ζεκεηψζσ ζην ζεκείν απηφ, φηη εκθαλίδεηαη ηα 

ηειεπηαία ρξφληα ζηελ Δπξψπε έληνλε δπζπηζηία θαη θξηηηθή γηα ηηο εμεηάζεηο 

πνπ απνθαζίδνπλ εθάπαμ γηα ην κέιινλ ηνπ καζεηή. Γεληθά δε ζην δηεζλή 

ρψξν, είλαη ηζρπξή ε ηάζε εγθαηάιεηςεο ησλ παξαδνζηαθψλ εμεηάζεσλ θαη 

αλαδήηεζεο λέσλ πην ζχλζεησλ θαη απνηειεζκαηηθψλ ηξφπσλ αμηνιφγεζεο 

θαη επηινγήο.  

 

  Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, φιεο νη πξνηάζεηο καο  γηα ηελ παηδεία 

ζπλέρνληαη απφ έλα θνηλφ φξακα. Σε δηακφξθσζε ηνπ Διιελα πνιίηε, ν 

νπνίνο ζα δήζεη κέζα ζε κηα ελσκέλε επξσπατθή Κνηλφηεηα ηνπ Διιελα 

πνιίηε ζηελ Δπξψπε ρσξίο ζχλνξα. Δλφο πνιίηε κε αίζζεκα επζχλεο κε 

ειεχζεξε θαη νινθιεξσκέλε πξνζσπηθφηεηα, δεκνθξαηηθά θαη θξηηηθά 

ζθεπηφκελνπ, πνιίηε δπλακηθνχ, θαιιηεξγεκέλνπ, ζπλεξγάζηκνπ θαη ηθαλνχ 

λα αληαγσληζηεί επί ίζνηο φξνηο ηνπο πνιίηεο ησλ άιισλ ρσξψλ ηεο 
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Κνηλφηεηαο.  

 

  Οη πξνηάζεηο καο ζηνρεχνπλ ζε έλα εθπαηδεπηηθφ κφξθσκα κε 

αλζξψπηλν πξφζσπν θαη θνηλσληθφ πξνζαλαηνιηζκφ. ε έλα ζρνιείν 

επξσπατθφ, κε έληνλε ηελ παξνπζία ηεο ηδέαο ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο. Έλα 

ζρνιείν πνπ ζα εληζρχεη ηελ έλλνηα ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο θαη ηεο 

πνιχκνξθεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ θξαηψλ.  

 

  Έλα ζρνιείν, αιιεινγλσξηκίαο θαη αιιεινθαηαλφεζεο ησλ 

ιαψλ, κε πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο βαζηζκέλα ζηε δηαιεθηηθφηεηα ηνπ 

ζπλδπαζκνχ εζληθψλ θαη δηεζλψλ θαηεπζχλζεσλ. Έλα ζρνιείν δεκφζην, 

πςειήο πνηφηεηαο, πξνζαξκνζκέλν πιήξσο ζηηο απαηηήζεηο ηεο ειιεληθήο 

θαη ηεο επξσπατθήο θνηλσλίαο, πνπ ζα πξνζθέξεη εθπαίδεπζε ζε φινπο ηνπο 

καζεηέο ρσξίο δηάθξηζε. Δπραξηζηψ. 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Δπραξηζηνχκε ηνλ ζπλάδειθν Θενδνζηάδε. Ο ζπλάδειθνο 

Μεηαθίδεο Σξηαληάθπιινο, θηιφινγνο, εθπξφζσπνο πλεξγαδνκέλσλ 

Δθπαηδεπηηθψλ Κηλήζεσλ, κε ζέκα: «Έλα ζρνιείν ρσξίο ζχλνξα θαη δηαθξίζεηο 

είλαη αλαγθαίν θαη εθηθηφ». 

 

Σ. ΜΖΣΑΦΗΓΖ: Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, ζα ζαο κηιήζσ γηα ινγαξηαζκφ ησλ 

πλεξγαδφκελσλ Δθπαηδεπηηθψλ Κηλήζεσλ, δειαδή γηα ινγαξηαζκφ ηεο 

Αγσληζηηθήο πλεξγαζίαο, ηεο Κίλεζεο Δθπαηδεπηηθψλ Γεκήηξεο Γιπλφο θαη 

ηεο Δξγαηηθήο Αξηζηεξάο.  

 

  Χο έλαο απφ ηνπο νηθνδεζπφηεο ζε ζπκβνιηθφ επίπεδν απηνχ 

ηνπ πλεδξίνπ, ζα ήζεια λα ζαο θαισζνξίζσ ζηε Θεζζαινλίθε, πνπ 

επηχρεζε ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα λα είλαη ρσλεπηήξη πνιηηηζκψλ θαη ε 

Μεηξφπνιε ηνπ βαιθαληθνχ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο.  

 

  ηε Θεζζαινλίθε ηνπ Μάε ηνπ ‟36, ζηε Θεζζαινλίθε ηνπ 

νινθαπηψκαηνο ησλ Δβξαίσλ θαη ηνπ Υνξηηάηε, ζηε Θεζζαινλίθε ηνπ 

Γξεγφξε Λακπξάθε, ζηε Θεζζαινλίθε ηνπ Πνιπηερλείνπ, ζηε Θεζζαινλίθε, 

πνπ γηα κηα αθφκε θνξά, επαλαιακβάλνληαο αλ ζέιεηε ηα θαιχηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο, θηινμέλεζε ηα θηλήκαηα πνπ αγσλίδνληαη θαηά ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο ζηε δηάξθεηα ηεο ζπλφδνπ θνξπθήο ησλ εγεηψλ ηεο 
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Δπξσπατθήο Δλσζεο.  

 

  Θα είκαη ππνρξεσηηθά αθνξηζηηθφο γηα ην ιφγν φηη έρσ πξνβεί 

ζε δξακαηηθέο δξαζηηθέο πεξηθνπέο ζην αξρηθφ θείκελν, πξνθεηκέλνπ λα είκαη 

κέζα ζην ρξφλν. Πηζηεχνπκε φηη ε επαλεθινγή Μπνπο θαη ε δεχηεξε 4εηία ηνπ 

ζπληζηνχλ ηελ κεγαιχηεξε απεηιή γηα ηνλ πιαλήηε ηηο δεκνθξαηηθέο, 

θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο θαηαθηήζεηο ηεο αλζξσπφηεηαο.  

 

  Ο ακεξηθάληθνο ηκπεξηαιηζκφο ζην πξφζσπν ηεο 

επαλεθιεγκέλεο ακεξηθάληθεο δηνίθεζεο, νπιίδεηαη κε έλα εθξεθηηθφ κίγκα 

ζηπγλνχ λενθηιειεπζεξηζκνχ, αθξαίνπ ζπληεξεηηζκνχ, ζξεζθεπηηθνχ 

θνληακεληαιηζκνχ θαη επηζεηηθήο ζηξαηησηηθήο ινγηθήο.  

 

  Σν επηβεβαηψλνπλ απηφ, ην δξάκα ηνπ αγσληδφκελνπ ηξαθηλνχ 

ιανχ, πνπ πξέπεη λα ηνπ πξνζθέξνπκε φιε ηελ ππνζηήξημή καο. Ο αγψλαο 

ηνπ παιαηζηηληαθνχ ιανχ ελαληίνλ ηνπ ηζξαειηλνχ απαξηράηλη, ε 

απνζηαζεξνπνίεζε ζηα Βαιθάληα θαη νη απεηιέο θαηά ηνπ Ηξάλ.  

 

  Ζ απάληεζε ζε απηφ ηνλ λέν εθηάιηε, πξέπεη λα είλαη ν αγψλαο 

γηα ηελ εηξήλε θαη ηελ ππεξάζπηζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ κέζα απφ 

ηε ζπγθξφηεζε ησλ πην πιαηηψλ ζπκκαρηψλ. Μηα ηέηνηα ζπκκαρία απνηειεί 

θαη ην ειπηδνθφξν θίλεκα θαηά ηεο θαπηηαιηζηηθήο παγθνζκηνπνίεζεο ζε φιεο 

ηηο εθδνρέο ηνπ.  

 

  Ζ δηθή καο ζηάζε απέλαληη ζηελ παγθνζκηνπνίεζε θαη ε 

απάληεζή καο ζηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγεί ν λενθηιειεχζεξνο ηαμηθφο 

ηεο ραξαθηήξαο, είλαη εθ δηακέηξνπ αληίζεηνη απφ ηηο θνβηθέο θαη εζληθηζηηθέο 

αληηδξάζεηο ησλ αθξνδεμηψλ θαη εθθιεζηαζηηθψλ θχθισλ ηεο ρψξαο.  

 

  Ζ απάληεζή καο είλαη ε αληίζηαζε ζε απηή ζηε βάζε 

ελαιιαθηηθψλ αηηεκάησλ. Δίλαη ε παγθνζκηνπνίεζε ησλ δηθαησκάησλ, ησλ 

αληηζηάζεσλ θαη ηεο αιιειεγγχεο ησλ ιαψλ. Ζ πξνάζπηζε ηεο εηξήλεο θαηά 

ηεο ινγηθήο ηεο ηξνκνυζηεξίαο θαη ησλ πξνιεπηηθψλ πνιέκσλ.  

 

  Ζ αιιειεγγχε ζε θηλήκαηα θαη ιανχο πνπ δνθηκάδνληαη ή 

πεηξακαηίδνληαη ζε λένπο δξφκνπο πξννδεπηηθνχο θαη ζνζηαιηζηηθνχο. Ζ 
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πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο κπξνζηά ζηελ επαπεηινχκελε κε αλαζηξέςηκε 

νηθνινγηθή θαηαζηξνθή.  

 

  Ζ θαηνρχξσζε παγθφζκησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ θαη 

ζπιινγηθψλ αγαζψλ θαη ε απξφζθνπηε πξφζβαζε ησλ ιαψλ θαη ηδηαίηεξα ησλ 

πην θησρψλ ζηα επηηεχγκαηα θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο επηζηήκεο, ηεο ηερληθήο, 

ηνπ δηαδηθηχνπ, ηεο λέαο γλψζεο, ησλ δπλαηνηήησλ ηεο ηαηξηθήο έξεπλαο θαη 

επηζηήκεο.  

 

  Γη΄ απηφ απαηηνχκε ηελ θαηάξγεζε ηνπ ρξένπο ησλ θησρψλ 

ρσξψλ. ήκεξα φζν πνηέ άιινηε, είλαη αλάγθε λα εληζρπζεί ην παγθφζκην 

θηιεηξεληθφ θίλεκα, φζν κεγάινο, απζεληηθφο αληίπαινο ηεο ζπκκαρίαο ησλ 

πην επηζεηηθψλ θχθισλ ηνπ παγθφζκηνπ θεθαιαίνπ ππφ ηελ εγεκνλία ησλ 

ΖΠΑ.  

 

  Ζ επξσπατθή ελνπνίεζε επίζεο θαη νη ζηφρνη ηεο, απνηεινχλ 

έλα πεδίν ζθιεξψλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ αληηπαξαζέζεσλ. Γη΄ απηφ 

απαηηνχκε ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ζπκθψλνπ ζηαζεξφηεηαο, ηελ απφξξηςε ηεο 

επξσπατθήο ζπληαγκαηηθήο ζπλζήθεο, πνπ ζεζκνζεηεί ην λενθηιειεπζεξηζκφ, 

κέζα απφ ηε δηεμαγσγή δεκνςεθίζκαηνο θαη ζηε ρψξα καο.  

  

  Δίκαζηε αληίζεηνη ζηε δεκηνπξγία ηνπ επξσζηξαηνχ. Γηεθδηθνχκε 

έλα γλήζην ζχληαγκα ησλ ιαψλ ηεο Δπξψπεο,  πνπ ζα θαηνρπξψλεη θαη ζα 

δηεπξχλεη ηα δεκνθξαηηθά δηθαηψκαηα θαη ηηο θνηλσληθέο θαηαθηήζεηο ησλ ιαψλ 

ηεο.  

 

  Οη ηζρπξνί ηνπ πιαλήηε αθνχ άλνημαλ ηνπο αζθνχο ηνπ Αηφινπ 

θαη παξέδσζαλ ηηο παξαγσγηθέο δπλάκεηο ηεο αλζξσπφηεηαο, ζηα αδεθάγα 

θεξδνζθνπηθά θεθάιαηα πςεινχ ξίζθνπ, ηψξα αλαδεηνχλ κάηαηα ηξφπνπο λα 

ηα ηηζαζεχζνπλ. Δηζη, ε αλαδήηεζε παγθφζκησλ ξπζκίζεσλ θαλφλσλ, ψζηε 

λα ραιηλαγσγεζεί ε δξάζε ησλ δηεζλψλ ρξεκαηαγνξψλ, ηζνδπλακεί κε 

απφπεηξα ηεηξαγσληζκνχ ηνπ θχθινπ.  

 

  Απνδεηθλχεηαη φηη ε θαπηηαιηζηηθή παγθνζκηνπνίεζε σο έλαο 

άλαξρνο ζπλδπαζκφο θεληξφθπγσλ θαη θεληξνκφισλ ηάζεσλ, ηζνπέδσζεο 

θαη αληζφηεηαο ζηξέθεη ηελ κηα ρψξα ελαληίνλ ηεο άιιεο, ηνλ έλα θιάδν 
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παξαγσγήο ελαληίνλ ηνπ άιινπ, δεκηνπξγεί νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά 

απαξηράηλη.  

 

  Γελ νδεγεί φπσο πξεζβεχνπλ νη εηδσινιάηξεο ηεο αγνξάο, σο 

απηφκαηνο πηιφηνο ζηελ νκνγελνπνίεζε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο αιιά 

ζπλνδεχεηαη ηαπηφρξνλα απφ ηάζεηο θαηαθεξκαηηζκνχ, γελλά θαηλφκελα 

αθξαίνπ εζληθηζκνχ, ζξεζθεπηηθνχ θαλαηηζκνχ θαη πξνθαιεί πνιεκηθέο 

ζπγθξνχζεηο.  

 

  Ζ ξαγδαία ηερλνινγηθή εμέιημε ηεο επνρήο καο δελ απνηειεί 

θεηίρ, νχηε κπνξεί λα ιαηξεχεηαη σο λέα ζεφηεηα. Γελ απνηειεί απηνζθνπφ 

αιιά κέζν. Ο πξνβιεκαηηζκφο γηα ηηο επηπηψζεηο ηεο ζηελ παξαγσγή θαη ηελ 

θνηλσλία, δελ κπνξεί λα εμαληιείηαη ζε κπζηζηνξήκαηα επηζηεκνληθήο 

θαληαζίαο, ζε κειινληνινγίεο ή ην πνιχ ρεηξφηεξν ζηε δαηκνλνπνίεζή ηεο.  

 

  Αληίζεηα, ε πνζνηηθή θαη πνηνηηθή αλάιπζε ηεο ζεκεξηλήο 

πξαγκαηηθφηεηαο, πξέπεη λα απνηειεί ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν, γηα ην ζηξαηεγηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο θαη ησλ θαζεγεηψλ.  

 

  Ο ζπλερήο ζεσξεηηθφο εμνπιηζκφο ηνπ θιάδνπ ζην βαζκφ πνπ 

δελ εμαληιείηαη ζε κηα ζηείξα ζεσξεηηθνινγία ή ζε κηα εθινγίθεπζε ηεο 

αδξάλεηαο, απνηειεί φξν γηα ηελ απειεπζέξσζε φισλ ησλ δεκηνπξγηθψλ ηνπ 

δπλάκεσλ θαη γηα ηελ αλάπηπμε ηεο δξάζεο ηνπ.  

 

  Μηα έθζεζε ηνπ ΟΟΑ, ιέεη επηγξακκαηηθά γηα ην θαηλφκελν ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπ ζηελ εθπαίδεπζε. Ζ αλήζπρε 

δηαιεθηηθή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο απαηηεί ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ζεκεξηλψλ 

θνηλσληψλ ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηελ θαζηέξσζε παγθφζκησλ ζπνπδψλ δηα 

βίνπ, πνπ ζα δηακνξθψλνπλ πξνζσπηθφηεηεο επέιηθηεο, εζηζκέλεο ζηελ 

αζηάζεηα, ηηο ηαιαληψζεηο θαη ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο.  

 

  Λνγηθέο θνηλσληθνχ δαξβηζκνχ θπξηαξρνχλ ζηηο «εθπαηδεπηηθέο 

κεηαξξπζκίζεηο», κε πξψηα ζχκαηα ηα παηδηά ησλ κεηαλαζηψλ, ησλ 

πξνζθχγσλ θαη ησλ θησρψλ ιατθψλ ζηξσκάησλ. ην φλνκα ηεο πνηφηεηαο, 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο απνδνηηθφηεηαο, αλνίγνληαη νη πφξηεο ησλ 

δεκνζίσλ ζρνιείσλ ζηηο επηρεηξήζεηο, κεξηθέο θνξέο κε φρεκα ηελ Σνπηθή 
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Απηνδηνίθεζε πνπ απαηηνχλ λα θακθζνχλ, φπσο γξάθεηαη ζε κηα έθζεζε νη 

παξαδνζηαθέο αληηζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ψζηε λα γίλνπλ ζπλεξγάζηκνη. 

 

  Ζ δαηκνλνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ε κεηαηξνπή ηνπ ζε 

απνδηνπνκπαίν ηξάγν γηα ηα δεηλά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηε 

ιεγφκελε θνηλσληθή απνηπρία ησλ καζεηψλ, ζπλήζσο πξνιεηαίλεη ην έδαθνο 

γηα ηελ επηβνιή απηαξρηθψλ κεραληζκψλ ειέγρνπ ή γηα ηελ αλαηξνπή ησλ 

εξγαζηαθψλ ηνπ ζρέζεσλ ψζηε λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο ππνδείμεηο ηεο 

εμνπζίαο.  

 

  Σν ελδηαθέξνλ ησλ δηεζλψλ θαπηηαιηζηηθψλ θχθισλ γηα ηελ 

εθπαίδεπζε πέξα απφ ηα λενθηιειεχζεξα ηδενινγήκαηα πεξί θνηλσλίαο ηεο 

γλψζεο, θπζηθά πξνθχπηεη θαη κφλν αλ ζαο αλαθέξσ έλα ζηνηρείν απφ 

έθζεζε ηεο UNESCO ηνπ 2000, ζχκθσλα κε ην νπνίν ε ιεγφκελε 

εθπαηδεπηηθή αγνξά απνηειεί κηα business 2 ηξηο δνιαξίσλ, πνζφ δειαδή ίζν 

κε ην 1/20φ ηνπ παγθφζκηνπ αθαζάξηζηνπ εζληθνχ πξντφληνο. Απφ απηφ ηνλ 

ηνκέα, απφ απηή ηελ αγνξά, ν ηδησηηθφο ηνκέαο ειέγρεη ην 1/5 θαη πξνζπαζεί 

λα επεθηαζεί ζηα ππφινηπα 4/5.  

 

  Ζ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ έρεη αθήζεη ην 

βαξχ απνηχπσκά ηεο ζηε δεκφζηα εθπαίδεπζε. Σα κεγάια πνζνζηά 

νξγαληθνχ θαη ιεηηνπξγηθνχ αιθαβεηηζκνχ πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ ειιεληθή 

θνηλσλία, αθφκα θαη ζηηο λεψηεξεο γεληέο, ε εκκνλή ζηελ 9ρξνλε δηάξθεηα ηεο 

ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο ζε κηα πεξίνδν πνπ έρεη θαηαζηεί ζαθήο ε αλάγθε 

ηεο δηεχξπλζήο ηεο, ηα αλαρξνληζηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πνπ αγλννχλ 

ζε κεγάιν βαζκφ ηηο ζχγρξνλεο θνζκνγνληθέο εμειίμεηο, ηα μεπεξαζκέλα θαη 

αθαηάιιεια ζρνιηθά βηβιία, ε εκκνλή ζε παξαδνζηαθέο άθακπηεο δηδαθηηθέο 

πξαθηηθέο, πνπ βαζίδνληαη ζηνλ απηαξρηζκφ, ηνλ αληαγσληζκφ θαη ηελ 

απνζηήζηζε, πνπ δελ ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηελ ηδηαηηεξφηεηα ησλ καζεηψλ 

– καζεηξηψλ σο αηφκσλ θαη νκάδσλ, ε ππνβάζκηζε ηνπ ζπιινγηθνχ 

πλεχκαηνο, ηεο νκαδηθφηεηαο θαη ηεο αιιειεγγχεο αλάκεζα ζηνπο καζεηέο 

θαη ηηο καζήηξηεο, ν εζλνθεληξηθφο κνλνζξεζθεπηηθφο θαη κνλνδηάζηαηνο 

πνιηηηζκηθά ραξαθηήξαο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη ηνπ παηδαγσγηθνχ 

θιίκαηνο ηνπ ζρνιείνπ, αγλνεί θαη πεξηθξνλεί ηελ πνιηηηζκηθή πνιπκνξθία ηνπ 

ζρνιείνπ θαη ηεο θνηλσλίαο.  
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  Απηή ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο ππνβάζκηζεο θαη ηεο 

ελίζρπζεο ησλ θνηλσληθψλ θξαγκψλ ζηε κφξθσζε, κπνξεί θαη πξέπεη λα 

αλαηξαπεί. Βαζηθφο καο ζηφρνο είλαη ε ζεζκνζέηεζε ελφο εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, πνπ ζα ζπλδέεη αξκνληθά, κέζσ ηεο κφξθσζεο ζα παξέρεη ηηο 

αλάγθεο θαη ηηο επηδηψμεηο ηνπ αηφκνπ, κε ηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο.  

 

  Σν εληαίν Λχθεην πξέπεη λα παξέρεη εληαία ζε φινπο ηνπο 

καζεηέο νινθιεξσκέλε γεληθή κφξθσζε, αληίζηνηρε κε ηελ ειηθία ησλ 

καζεηψλ, καζεηξηψλ θαη ηηο ζχγρξνλεο θνηλσληθέο απαηηήζεηο. Έλα ζχλνιν 

απφ επηιεγφκελα αληηθείκελα, πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

ηδηαίηεξσλ ελδηαθεξφλησλ θαη ησλ πξνεπαγγεικαηηθψλ απαηηήζεσλ ησλ 

καζεηψλ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζε 

εηδηθφηεξνπο ηνκείο, ηεο κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο.  

 

  Σν Λχθεην, πνπ κπνξεί λα παξέρεη ηέηνηνπ είδνπο κφξθσζε θαη 

λα πεξηνξίδεη ηηο άληζεο επθαηξίεο ζηα παηδηά ηεο εξγαηηθήο ηάμεο θαη ησλ 

ππνβαζκηζκέλσλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ, είλαη έλα πξαγκαηηθά εληαίν ιχθεην.  

 

  Σν εληαίν ιχθεην θαηά ηελ άπνςή καο, πξέπεη λα εληαρζεί ζηε 

δηεπξπκέλε ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε, ε νπνία λα πεξηιακβάλεη κέξνο ηεο 

πξνζρνιηθήο, ην ζεκεξηλφ 9ρξνλν θαη ην Λχθεην.  

 

  Πξέπεη επίζεο λα ιεθζνχλ κέηξα γηα ηελ εληνπνίεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη εηδίθεπζεο ζε έλα δεκφζην ζχζηεκα. 

Μεηαβαηηθά θαη ζηελ πνξεία γηα ηελ θαζηέξσζε ηεο ειεχζεξε πξφζβαζεο 

ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, πξνηείλνπκε ηελ θαηάξγεζε ησλ παλειιαδηθψλ 

εμεηάζεσλ θαη ηεο Γ΄ Λπθείνπ.  

 

  Σν απνιπηήξην ηνπ Λπθείνπ λα απνθηηέηαη κε ελδνζρνιηθέο 

εμεηάζεηο, λα απνζπλδεζεί ην Λχθεην απφ ην ζχζηεκα πξφζβαζεο ΑΔΗ – ΣΔΗ. 

Ζ πξφζβαζε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε λα γίλεηαη κεηά ηελ απνθνίηεζε 

απφ ην Λχθεην, κε παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ 

καζεκάησλ, κε δηαθνξεηηθφ ζπληειεζηή βαξχηεηαο γηα νξηζκέλα απφ απηά.  

 

  Οη εμεηάζεηο δηεμάγνληαη κε ηελ επζχλε ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο. Ζ εμεηαζηέα χιε θαζνξίδεηαη θεληξηθά απφ ην Τπνπξγείν 
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Παηδείαο θαη αληηζηνηρεί ζηελ δηδαθηέα χιε. Οη ππνςήθηνη λα έρνπλ 

απεξηφξηζηεο επθαηξίεο ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία πξφζβαζεο ζηελ 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε.  

 

  Γηα ηελ ηερληθή επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε, ε ζεκεξηλή εγεζία 

ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο πξνηείλεη ηε δεκηνπξγία ελφο επαγγεικαηηθνχ 

Λπθείνπ, ρσξίο φκσο λα μεθαζαξίδεη ην πεξηερφκελν θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

λένπ ηχπνπ ζρνιείνπ πνπ εμαγγέιιεη θαη ρσξίο λα δεζκεχεηαη γηα ην 

εξγαζηαθφ θαζεζηψο ησλ εθπαηδεπηψλ ηεο ηερληθήο επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο.  

 

  Γελ είλαη ε πξψηε θνξά, πνπ πίζσ απφ ηνπο ειθπζηηθνχο 

ηίηινπο, παξακέλεη ην ίδην πεξηερφκελν θαη ε δνκή ζην ζρνιείν θαη ζπλήζσο 

ρεηξνηεξεχεη. Δίλαη δπλαηφλ ην επαγγεικαηηθφ Λχθεην, λα αλαβαζκίδεη ηελ 

ηερληθή επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη λα ιχζεη ηα ρξνλίδνληα πξνβιήκαηά 

ηεο, ρσξίο λα αλαβαζκηζηεί ε ηερληθή επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε, ρσξίο λα 

θαηαξγεζεί ν θάζεηνο ρσξηζκφο εληαίνπ Λπθείνπ θαη ηερληθήο επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο, ρσξίο λα εληαρζνχλ ηζφηηκα ηα ΣΔΔ ζην Λχθεην; Υσξίο λα 

ελζσκαησζνχλ φιεο νη ζρνιηθέο κνλάδεο θαη άιισλ Τπνπξγείσλ, ΟΑΔΓ, 

ΟΣΔΚ, Τγείαο πνπ πξνζθέξνπλ ηερληθή επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε; Υσξίο λα 

ππάξρεη ειεχζεξε πξφζβαζε θαη ησλ απνθνίησλ ησλ ΣΔΔ ζηα ΑΔΗ – ΣΔΗ 

ρσξίο θξαγκνχο θαη πνζνζηά. 

 

  Πξνηείλνπκε εληαίν ηξηεηέο ζρνιείν, έλαο θχθινο ζπνπδψλ έλα 

πηπρίν. Δλίζρπζε ηεο γεληθήο παηδείαο θαη ησλ γεληθψλ ηερλνινγηθψλ 

γλψζεσλ, κεηαιπθεηαθφ έηνο εηδίθεπζεο πνπ ιεηηνπξγεί κε ηελ επζχλε ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Καηάξγεζε ησλ ΗΔΚ θαη ελζσκάησζή ηνπο ζην 

έηνο εηδίθεπζεο. Δπαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα, εληαία θαηά εηδηθφηεηα πνπ 

απνθηψληαη κε θνίηεζε ζην έηνο εηδίθεπζεο.  

 

  Αγσληδφκαζηε γηα κηα εληαία 12ρξνλε ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε, 

πνπ ζα δηνηθείηαη δεκνθξαηηθά απφ αηξεηά, αλαθιεηά ζηειέρε ζε φια ηα 

επίπεδά ηεο, πνηνηηθά αλαβαζκηζκέλε, πνπ ζα παξέρεηαη σο δεκφζην αγαζφ 

ζε φινπο, ρσξίο δηαθξίζεηο θαη απνθιεηζκνχο. Γη‟  απηφ πξέπεη λα θαζηεξσζεί 

ε δηαπνιηηηζκηθή αληηξαηζηζηηθή εθπαίδεπζε, ζε φια ηα επίπεδα θαη ηνπο 

ζεζκνχο ηεο εθπαίδεπζεο.  
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      ηα πιαίζηα απηά πξνηείλνπκε ην ρσξηζκφ ηεο εθθιεζίαο απφ ην 

θξάηνο, ηελ θαηάξγεζε ηνπ κηιηηαξηζηηθνχ ζεζκνχ, θαηάινηπν ησλ 

δηθηαηνξηψλ, ησλ καζεηηθψλ παξειάζεσλ. Εεηνχκε νπζηαζηηθά κέηξα θαη 

πνιηηηθέο αληηζηαζκηζηηθήο εθπαίδεπζεο. Να ιεηηνπξγήζνπλ άκεζα δψλεο 

εθπαηδεπηηθήο πξνηεξαηφηεηαο, λα ιεηηνπξγήζνπλ παηδηθνί ζηαζκνί γηα ηα 

παηδηά ησλ εξγαδνκέλσλ καζεηψλ.  

 

  πλάδειθνη, ην γεγνλφο φηη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηείλεη λα 

έρεη σο βαζηθφ θξηηήξην ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηε δηακφξθσζε ελφο εκηκαζνχο 

απαζρνιήζηκνπ, κε νξηαθή αμία ρξήζεο, ζέηεη ζην νξγαλσκέλν 

ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ην επηηαθηηθφ θαζήθνλ λα 

δηαηππψζεη κηα αληίπαιε ελαιιαθηηθή εθπαηδεπηηθή πξφηαζε, αμηνπνηψληαο ην 

ηεξάζηην ζεσξεηηθφ θεθάιαην ηνπ θιάδνπ, ηηο πξσηφηππεο επεμεξγαζίεο θαη 

ηελ αλεθηίκεηε εκπεηξία ησλ ζπλαδέιθσλ ηεο καρφκελεο έδξαο.  

 

  Καζψο έρνπλ εηζβάιεη δπλάκεηο ηεο αγνξάο θαη ζηε δεκφζηα 

εθπαίδεπζε, ην ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ φισλ ησλ 

βαζκίδσλ, πξέπεη λα ζπγθξνηήζνπκε πλνκνζπνλδία Δθπαηδεπηηθψλ 

Οξγαλψζεσλ, πξέπεη λα νξζψζνπκε θαη λα θαηαζέζνπκε ζηελ θνηλσλία, νη 

δηθνί καο αληίπαινη ζηελ λενθηιειεχζεξε ζπλαίλεζε πνπ εθθξάζηεθε θαη θαηά 

ηελ πξφζθαηε ζπδήηεζε ζηε Βνπιή, ψζηε λα αλνίμεη ν δξφκνο γηα έλα 

θνηλσληθφ θίλεκα παηδείαο.  

 

  Θα ήζεια λα θιείζσ ζπκίδνληαο ηα ιφγηα ελφο κεγάινπ 

ξηδνζπάζηε παηδαγσγνχ ηνπ Πάνιν Φξέηξε. Μηα απφ ηηο πξνθιήζεηο πνπ 

αληηκεησπίδνπκε σο εθπαηδεπηηθνί, έιεγε, είλαη λα αλαθαιχςνπκε ηη είλαη 

ηζηνξηθά εθηθηφ, κε ηελ έλλνηα λα ζπλεηζθέξνπκε ζε κηα κεηακφξθσζε ηνπ 

θφζκνπ ψζηε λα δεκηνπξγεζεί έλαο θφζκνο πεξηζζφηεξν ζθαηξηθφο, ιηγφηεξν 

γσληψδεο θαη πεξηζζφηεξνο αλζξψπηλνο. Δηζη κφλν, ζα δξνκνινγήζνπκε έλα 

ζρνιείν πνπ ζα γεθπξψλεη ην ράζκα αλάκεζα ζηε ρεηξνλαθηηθή θαη ηε 

δηαλνεηηθή εξγαζία θαη ζα ζπκβάιεη ζηελ απειεπζέξσζε ηεο αλζξσπφηεηαο 

απφ ηελ εθκεηάιιεπζε θαη ηελ θαηαπίεζε. Δπραξηζηψ.   

    

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Δπραξηζηνχκε ηνλ ζπλάδειθν Μεηαθίδε. Διπίδσ νη άιινη 

νκηιεηέο λα είλαη πην ζχληνκνη θαη αθξηβείο ζην ρξφλν. Σν ιφγν έρεη ν 
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ζπλάδειθνο Αγαζαγγέινπ Νίθνο, Πξφεδξνο ηεο Α΄ ΔΛΜΔ Θεζζαινλίθεο, 

καζεκαηηθφο, εθπξφζσπνο ΔΑΚ ΓΔΔ. Θέκα: «Δληαίν 12ρξνλν βαζηθφ 

ππνρξεσηηθφ ζρνιείν, δεκφζην δσξεάλ γηα φινπο. Σν ζρνιείν ησλ 

ζχγρξνλσλ ιατθψλ αλαγθψλ».  

 

Ν. ΑΓΑΘΑΓΓΔΛΟΤ: Αγαπεηνί πξνζθεθιεκέλνη, ζπλάδειθνη ζπλαδέιθηζζεο, 

ζαο θαισζνξίδνπκε ζηε Θεζζαινλίθε. Ζ κφξθσζε, ε αγσγή ησλ λέσλ, ε 

πξνεηνηκαζία κέζα θαη απφ ην ζρνιείν ηεο απξηαλήο θνηλσλίαο, δελ κπνξεί 

παξά λα είλαη απφ ηα ζεκαληηθά πεδία ηεο πνιηηηθντδενινγηθήο 

αληηπαξάζεζεο θαη ηεο ηαμηθήο πάιεο.  

 

  Ζ αληηπαξάζεζε είλαη ππαξθηή θαη αθνξά ζηξαηεγηθέο επηινγέο 

γηα ηελ εθπαίδεπζε, ηελ θνηλσλία, αθνξά ην ζθνπφ ηνπ ζρνιείνπ, δειαδή ηη 

αλζξψπνπο ζέιεη λα δηακνξθψζεη ε θνηλσλία καο θαη ηε γεληθή θαηεχζπλζε 

ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, πνπ ζπλδέεηαη κε ηηο αλαδηαξζξψζεηο πνπ 

επηρεηξνχληαη ζήκεξα ζηελ νηθνλνκία ηνπ θαπηηαιηζκνχ.  

 

  ηελ εκεξήζηα δηάηαμε βξίζθεηαη ην δήηεκα. Παηδεία γηα πνηνλ; 

Γηα πνην ζθνπφ; Παηδεία γηα πνηα θνηλσλία; Πνηνλ άλζξσπν; Να καζαίλνπκε 

λαη, φκσο ηη θαη γηα πνην ζθνπφ. ηελ ππεξεζία πνηαλνχ νη γλψζεηο; Σν 

θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα ζέιεη πξαγκαηηθά λα επηθέξεη αιιαγέο, φκσο απηέο 

δελ έρνπλ ζρέζε κε ηηο αιιαγέο πνπ ρξεηάδνληαη νη ιανί, νη εξγαδφκελνη, ηα 

παηδηά ησλ εξγαδφκελσλ, ε λέα γεληά.  

 

  Σν ζχζηεκα απηφ βηψλνληαο ηηο αληηθάζεηο, αληηζέζεηο θαη 

αληηλνκίεο ηνπ, πξνζπαζεί λα πξνζαξκφζεη ηελ παηδεία ζηηο ζχγρξνλεο 

αλάγθεο ηεο αγνξάο, ζην ζχγρξνλν θαηαθεξκαηηζκφ εξγαζίαο, ζηηο ζχγρξνλεο 

εξγαζηαθέο ζρέζεηο.  

 

  Βξίζθεηαη αληηκέησπν κε ην ίδην ην πεξηερφκελν θαη ην ζθνπφ 

ηεο παηδείαο. Ο ζθνπφο ηεο εθπαίδεπζεο καο ιέλε, πξέπεη λα είλαη ν ίδηνο κε 

απηφλ ησλ άιισλ εκπνξεπκάησλ. Να απμάλεη δειαδή ε θεξδνθνξία ηνπ 

θεθαιαίνπ. Να θνζηίδεη ιηγφηεξν, λα απνδίδεη άκεζα θέξδε.  

 

  Απνδνηηθή δε γηα ηνπο θπξίαξρνπο ηνπ ζπζηήκαηνο, είλαη ε 

θηελή θαηάξηηζε πνπ καζαίλεη ζηνπο απξηαλνχο εξγαδφκελνπο λα είλαη 
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θεξδνθφξνη γηα ην θεθάιαην, λα βηψλνπλ ηελ επαγγεικαηηθή αβεβαηφηεηα θαη 

ηε θηψρεηα, λα αλέρνληαη παζεηηθά ηελ αλειεή εθκεηάιιεπζή ηνπ. 

 

  Γηα ηελ Δπξσπατθή Δλσζε εθπαηδεπηηθφ ηδαληθφ, ζεσξείηαη ε 

ηαρεία εθκάζεζε δεμηνηήησλ, πνπ ζε κεγάιν βαζκφ κπνξεί λα είλαη θαη εθηφο 

εθπαίδεπζεο, ζηα πιαίζηα ηεο δηα βίνπ θαηάξηηζεο. Υξήζηκεο είλαη νη γλψζεηο 

πνπ εμππεξεηνχλ ηελ θεξδνθνξία ηνπ θεθαιαίνπ.  

 

  Γη΄ απηφ πξνσζνχλ πξνζαξκνγέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζπζηεκάησλ, έηζη ψζηε λα δηεπθνιχλνπλ ηελ πξφζβαζε ηνπ λένπ ζηελ 

θαηάξηηζε, μεθηλψληαο απφ ηελ κηθξφηεξε δπλαηή ειηθία. Γη΄ απηφ ζπλερίδεηαη 

θαη κε ηελ λέα θπβέξλεζε, ε αλαδηάξζξσζε ηεο παηδείαο, κε ηαμηθφ θαη 

αληηιατθφ ραξαθηήξα, πξνζαξκνζκέλε ζηηο γεληθφηεξεο θαπηηαιηζηηθέο 

αλαδηαξζξψζεηο ζηελ νηθνλνκία, ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο γηα ηηο αλάγθεο, ηα 

θέξδε ηνπ θεθαιαίνπ, ζηα πιαίζηα ησλ απαηηήζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο.  

 

  Βαζηθφ ηδενιφγεκα γηα λα πξνρσξήζεη ε αλαδηάξζξσζε, ε 

ζχλδεζε ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ αγνξά, είλαη ε δήζελ ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

ηεο αλεξγίαο. Ζ παηδεία καο ιέλε πξέπεη λα ζπλδεζεί κε ηηο αλάγθεο ηεο 

αγνξάο θαη καο θιείλνπλ πνλεξά ην κάηη, φηη κε απηφ ηνλ ηξφπν ζα βξίζθνπλ 

ηα παηδηά καο πην εχθνια κηα θαιή δνπιεηά.  

 

  Βεβαίσο, ζα ήηαλ αθέιεηα λα πηζηέςεη θαλείο φηη ε εθπαίδεπζε 

θηαίεη γηα ηελ αλεξγία. Αιισζηε, πνηέ ε εθπαίδεπζε δελ ήηαλ αζχλδεηε κε ηηο 

αλάγθεο ηεο αγνξάο αθνχ εθηφο απφ ηνλ ηδενινγηθφ ξφιν, έρεη θαη απηφλ ηεο 

αλαπαξαγσγήο ηνπ θαηαθεξκαηηζκνχ εξγαζίαο.  

 

  Ζ αλεξγία φκσο πνηέ δελ εμαθαλίζηεθε, γηαηί είλαη ζχκθπην 

ζηνηρείν ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, πνπ ρξεηάδεηαη ηελ εθεδξεία ησλ 

αλέξγσλ, γηα λα κπνξεί λα ζπκπηέδεη ηνπο κηζζνχο θαη ηα άιια δηθαηψκαηα 

ησλ εξγαδνκέλσλ ζην θαηψηαην δπλαηφ επίπεδν.  

 

  ήκεξα έρνπκε πηα νινδψληαλν κπξνζηά καο ην ζρνιείν πνπ 

ζέιεη ην κεγάιν θεθάιαην γηα ηηο δηθέο ηνπ αλάγθεο θαη ηα ζπκθέξνληα. Δρνπκε 

ην ζρνιείν πνπ απνθιείεη απφ ηε γλψζε, απφ ηε κφξθσζε ζήκεξα, φινπο 

απηνχο πνπ ζέιεη λα απνθιείζεη αχξην απφ ηελ εξγαζία θαη ηε δσή κε 
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δηθαηψκαηα.  

 

  Ζ ππνβάζκηζε ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ηεο λενιαίαο ηεο 

απξηαλήο θνηλσλίαο πνπ αλαπαξάγεηαη θαη δηεπξχλεηαη, είλαη ε πην αζέαηε 

ίζσο επίπησζε απηήο ηεο πνιηηηθήο. Ζ κνξθσηηθή ππνβάζκηζε δελ αθνξά 

κφλν θαη δελ απνηππψλεηαη φπσο θαη νη ηαμηθνί θξαγκνί ζε φζνπο βίαηα 

δηψρλνληαη απφ ην ζρνιείν. εκαδεχεη δπζηπρψο ηελ πιεηνςεθία ησλ 

καζεηψλ.  

 

  Απφ ηνπο καζεηέο ησλ πςειψλ επηδφζεσλ πνπ μερλνχλ ηα 

πεξηζζφηεξα απ‟ φζα έκαζαλ ηελ επνκέλε ησλ εμεηάζεσλ, έσο ηνπο καζεηέο 

πνπ ζπξψρλνπλ φπσο – φπσο ηα πξάγκαηα, γηα λα πεξάζνπλ νξηαθά ηηο 

εμεηάζεηο. Να ηειεηψλνπκε θαη λα θχγνπκε φπσο ιέλε.  

 

  πλαδέιθηζζεο, ζπλάδειθνη. Σν βαζηθφ πξφβιεκα είλαη ην είδνο 

ηνπ ζρνιείνπ. Γεληθά φινη ζπκθσλνχκε κε ηνλ ηίηιν ηεο ελφηεηαο έλα δεκφζην 

ζρνιείν πνπ ρσξάεη φινπο ηνπο καζεηέο ρσξίο δηαθξίζεηο. ην δηα ηαχηα, 

ζηελ πξφηαζε γηα ηνλ ηχπν απηνχ ηνπ ζρνιείνπ, ππάξρνπλ κεγάιεο κεηαμχ 

καο δηαθνξέο.  

 

  Άιιν πξάγκα είλαη ην αίηεκα γηα έλα εληαίν ηχπνπ ζρνιείν, κέρξη 

ηελ ειηθία ησλ 18 ρξφλσλ πνπ νινθιεξψλεηαη ε δηαπαηδαγψγεζε ησλ λέσλ 

θαη άιιν είλαη ε ππνρξεσηηθή επηινγή ελφο απφ ηνπο πνιινχο ηχπνπο 

ζρνιείνπ.  

 

  Οη θπξίαξρεο πνιηηηθέο δπλάκεηο θαη ε πιεηνςεθία ζα έιεγα ησλ 

παξαηάμεσλ, πξνβάιινπλ θαζπζηεξεκέλα θαηά 80 ρξφληα ην πξννδεπηηθφ ηελ 

επνρή ηνπ 1926 αίηεκα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νκίινπ 12ρξνλε ππνρξεσηηθή 

εθπαίδεπζε, πνπ ρσξάεη φρη φια ηα παηδηά αιιά θάζε είδνπο θαηάξηηζε θαη 

φιεο ηηο κνξθέο ηνπ δηπινχ ηαμηθνχ επηιεθηηθνχ ζρνιείνπ, πνπ εθαξκφζηεθε 

δπζηπρψο απφ ην 1964 θαη ζπλερίδεη ζήκεξα ε λέα θπβέξλεζε, γη΄ απηφ ην 

πηνζέηεζε ην αίηεκα απηφ θαη ζην θπβεξλεηηθφ ηεο πξφγξακκα κε ηελ κνξθή 

γεληθνχ επαγγεικαηηθνχ θιαζηθνχ ιπθείνπ θιπ.  

 

  Δίλαη γλσζηφ δε φηη ε Δπξσπατθή Δλσζε αζξνίδεη εθπαίδεπζε 

θαη θαηάξηηζε, ελζσκαηψλνληαο ηελ θαηάξηηζε ζηελ εθπαίδεπζε. Δηζη, ην 
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αίηεκα 12ρξνλε ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε, ρσξίο λα ηνλίδεηαη φηη ζα είλαη 

βαζηθή θαη ζε έλα ηχπν ζρνιείνπ, θαηαιήγεη ζε ζρνιείν θνηλσληθήο επηινγήο 

ζηελ ππνθαηάζηαζε ηεο εθπαίδεπζεο απφ ηελ θαηάξηηζε, αλεμάξηεηα απφ ηνλ 

ηχπν Λπθείνπ, γεληθφ, ηερληθφ, εληαίν.  

 

  Ζ πιεηνςεθία αξλνχκελε ην έλα θαη εληαίν ηχπνπ ζρνιείνπ, ην 

εληαίν 12ρξνλν βαζηθφ ππνρξεσηηθφ ζρνιείν, πεξηνξίδεηαη κε ηηο πξνηάζεηο 

ηεο ζηε δηαρείξηζε ηνπ δηπινχ ηαμηθνχ δηθηχνπ θαη ηνπ ραξαθηήξα ηνπ 

ζεκεξηλνχ ζρνιείνπ, σο κέζν ηαμηθήο επηινγήο θαη ρεηξαγψγεζεο.  

 

  Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα εδψ λα αλαθέξνπκε, ησλ 

αληηθάζεσλ θαη ησλ αδηεμφδσλ ηεο πιεηνςεθίαο, είλαη ην φηη κέρξη ην 2000 

θαηήγγεηιαλ σο ηαμηθή πνιηηηθή ην δηψμηκν ησλ καζεηψλ πξνο ηα ΣΔΔ θαη ηελ 

κείσζε ησλ καζεηψλ ζην εληαίν Λχθεην θαη κεηά ην 2000 θαηαγγέιινπλ ηελ 

κείσζε ησλ καζεηψλ ζηα ΣΔΔ.  

 

  Ζ δηαρεηξηζηηθή απηή ινγηθή γίλεηαη πξνζπάζεηα λα ζπγθαιπθζεί 

κέζα ζην θίλεκα κε ηα γλσζηά ξεθνξκηζηηθά ηεξηίπηα, πεξί κεηαβαηηθψλ 

ζηφρσλ ή ηε γλσζηή ζεσξία ηνπ εθηθηνχ θαη φρη ην ηη είλαη αλαγθαίν γηα ην ιαφ 

ζήκεξα.  

 

  Μέζα απφ ηελ θξηηηθή ηνπ ζεκεξηλνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο 

θαη ηελ απαίηεζε λα θαηαξγεζνχλ νη λφκνη 25.25 θαη 26.40, λα απνδεζκεπηεί 

ην ζρνιείν απφ ην ζχζηεκα πξφζβαζεο, πξνβάιιεη ε αλάγθε δηαηχπσζεο 

κηαο ζπλνιηθήο πξφηαζεο, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηηο βαζηθέο αξρέο 

ζπγθξφηεζεο ελφο ξηδηθά δηαθνξεηηθνχ ζρνιείνπ, ελφο ζρνιείνπ πνπ ζα 

απαληά ηφζν ζηηο αληηθεηκεληθέο αλάγθεο ηεο επνρήο, φζν θαη ζηνπο 

νξακαηηζκνχο ηεο λενιαίαο θαη γεληθφηεξα ηεο θνηλσλίαο. Δλφο ζρνιείνπ, πνπ 

ζα αληαπνθξίλεηαη κε επηηπρία ζηηο απαηηήζεηο ηεο επνρήο καο.  

 

  Σν αίηεκα γηα εληαίν 12ρξνλν ζρνιείν, δελ έπεζε απφ ηνλ 

νπξαλφ. Απνηειεί δεκηνπξγηθή έθθξαζε ησλ αγσληζηηθψλ παξαδφζεσλ γηα 

εληαίν 9ρξνλν βαζηθφ ζρνιείν, εθθξάδεη απφ ηε ζθνπηά ησλ ιατθψλ 

θνηλσληθψλ αλαγθψλ, ηηο ζχγρξνλεο δπλαηφηεηεο ηεο επηζηήκεο θαη 

γεληθφηεξα ησλ παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ, γηα ηελ νιφπιεπξε κφξθσζε φισλ 

ησλ αλζξψπσλ. 
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  ηε ζεκεξηλή επνρή κε ηελ αλάπηπμε ηεο επηζηήκεο θαη ηεο 

ηερληθήο ζηελ παξαγσγή, φπνηνο δελ δηαζέηεη 12ρξνλε βαζηθή γεληθή 

κφξθσζε, ζα είλαη ν ζχγρξνλνο αγξάκκαηνο πνπ αληηθεηκεληθά ζα βξεζεί ζην 

πεξηζψξην ηεο εξγαζίαο θαη ηεο δσήο.  

 

  Ζ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε δελ κπνξεί ζηελ επνρή καο λα 

ζηακαηάεη ζηηο ζηνηρεηψδεηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο θαη νχηε είλαη θνηλσληθά 

δίθαην λα ππάξρεη δηάθξηζε. Πρ. αλάκεζα ζε γεληθή θαη ηερληθνεπαγγεικαηηθή 

εθπαίδεπζε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαπαηδαγψγεζεο ηνπ λένπ αλζξψπνπ, πξηλ 

δειαδή ν λένο θηάζεη ζηα 18 ηνπ ρξφληα.  

 

  Αιήζεηα, γηαηί ελψ νη λένη πνπ ιέκε φηη ελειηθηψλνληαη ζηα 18 

ηνπο λα ζηακαηνχλ ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε ζηα 15; Καη γηαηί λα ηνπο 

εμαλαγθάδνπκε απφ ηα 15 ηνπο ρξφληα λα θάλνπλ επηινγή δσήο; Απφ εδψ 

φζνη ζα πάλε γηα ην Λχθεην, γηα θάπνην έλα νπνηνδήπνηε πηπρίν θαη απφ εθεί ε 

ππφινηπε ε καζηνξάληδα, ζην ζσξφ ησλ θάζε ινγήο ηδξπκάησλ 

ςεπηνθαηάξηηζεο.  

 

  Πφζν ζηαζεξή θαη ζπλεηδεηή κπνξεί λα είλαη απηή ε επηινγή 

φηαλ δελ έρεη νινθιεξσζεί ε θνηλσληθή, ςπρηθή θαη βηνινγηθή ηνπο αλάπηπμε; 

Δίλαη γεγνλφο, φηη φζν λσξίηεξα γίλεηαη ε επαγγεικαηηθή επηινγή, ηφζν απηφ 

απνηειεί απζφξκεηε αληαλάθιαζε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ, γηαηί 

πξνθαζνξίδεηαη απφ ην κνξθσηηθφ θαη νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ηνπ καζεηή θαη 

ηειηθά ηελ ηαμηθή ηνπ πξνέιεπζε.  Δίλαη κηα βαζηά ηαμηθή επηινγή, θφληξα ζηηο 

αλάγθεο θαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ ιανχ.  

 

  Γελ είλαη ε παηδαγσγηθή πνπ ζέιεη λα ζηακαηάεη ε γεληθή βαζηθή 

εθπαίδεπζε ζηε κέζε ηνπ κεηαβαηηθνχ ζηαδίνπ ηεο εθεβείαο. Γφζεθαλ 

εμάιινπ κάρεο, γηα λα πάκε ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε απφ ηα 4 ζηα 6, 

κεηά απφ ηα 6 ζηα 9, πνπ θαη απηή δελ ηελ έρνπκε θαηνρπξψζεη αθφκα.  

 

  Σν εληαίν 12ρξνλν βαζηθφ θαη ππνρξεσηηθφ ζρνιείν γεληθήο 

κφξθσζεο, ζαλ πξναπαηηνχκελν ηεο κεηέπεηηα επαγγεικαηηθήο πνξείαο θαη 

ζηάζε δσήο, ην ππνγξακκίδνπκε. Δίλαη ζχγρξνλε θνηλσληθή αλάγθε. Ζ 

αλαπαξαγσγή ηνπ εηδηθεπκέλνπ εξγαηηθνχ θαη επηζηεκνληθνχ δπλακηθνχ, είλαη 
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κηα δηαδηθαζία πνπ πξέπεη λα αθνινπζεί ρξνληθά ηε 12ρξνλε βαζηθή 

εθπαίδεπζε είηε ζε δεκφζηεο επαγγεικαηηθέο ζρνιέο εληαγκέλεο ζην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα είηε ζηελ εληαία αλψηαηε εθπαίδεπζε, γηα φζα 

επαγγέικαηα απαηηνχλ πςειή επηζηεκνληθή εηδίθεπζε.  

 

  Γη΄ απηφ δεηάκε λα θαηαξγεζεί ην ζπλνλζχιεπκα ηεο 

παξαπαηδείαο ησλ αδηαβάζκεησλ κεηαγπκλαζηαθψλ θαη κεηαδεπηεξνβάζκησλ 

ΗΔΚ ησλ ΚΔΚ θαη ησλ Δξγαζηεξίσλ Διεπζέξσλ πνπδψλ. Σαπηφρξνλα 

δηεθδηθνχκε εληαία αλψηαηε εθπαίδεπζε.  

 

  Πνιινί ζε δηάθνξνπο ηφπνπο θαη ρξφλνπο κίιεζαλ γηα εληαίν 

ζρνιείν. κσο, άιια ζήκαηλε γηα ην εξγαηηθφ θίλεκα θαη άιια γηα ηηο δηάθνξεο 

εθδνρέο ηεο αζηηθήο πνιηηηθήο. Ζ ελφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο φπσο 

δηαηππψζεθε απφ ην ηζηνξηθφ ζχλζεκα ηεο αληηζηαζηαθήο θπβέξλεζεο ηνπ 

βνπλνχ, έλαο ιαφο, κηα παηδεία πνπ ζήκαηλε θνηλσληθφ δηθαίσκα ζηελ 

κφξθσζε θαη νιφπιεπξε κφξθσζε ηεο θνηλσληθήο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ 

θαζέλα, ζπλδεδεκέλν κε ηελ αλχςσζε ηεο παηδείαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ φινπ 

ηνπ ιανχ, απνηππψλεηαη ζήκεξα ζην αίηεκα γηα εληαίν 12ρξνλν βαζηθφ 

ζρνιείν.  

 

  Σν εληαίν βαζηθφ ζρνιείν, ζεκαίλεη ηζφηηκε παξνρή γεληθήο 

κφξθσζεο ζε φινπο, κε φκνηεο ζπλζήθεο κέζα απφ ηχπνπ ζρνιείνπ ρσξίο 

θξαγκνχο θαη δηαθξίζεηο. Απηφ ζεκαίλεη απαξαίηεηα, εληαία δνκή, εληαίν 

πξφγξακκα, εληαία δηνίθεζε θαη ιεηηνπξγία, εληαίν επίπεδν πιηθνηερληθήο 

ππνδνκήο θαη εληαία εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ.  

 

  Δληαίν ζρνιείν ζεκαίλεη δεκφζην θαη δσξεάλ ψζηε ην κνξθσηηθφ 

επίπεδν ηνπ ιανχ, λα αλεβαίλεη ζε φιεο ηηο πεξηνρέο θαη ηηο θνηλσληθέο 

θαηεγνξίεο. Να δνζεί ηέινο ζην δηπιφ παξάιιειν θχθισκα δεκφζηα θαη 

ηδησηηθή εθπαίδεπζε, ζεκαληηθφ παξάγνληα αληζνηηκίαο ζηε κφξθσζε θαη 

πξνλνκηαθήο κεηαρείξηζεο.  

 

  Δληαίν, δελ κπνξεί λα ζεσξείηαη ην ζρνιείν ησλ μερσξηζηψλ 

βαζκίδσλ, πξσηνβάζκηα, δεπηεξνβάζκηα θαη επηθαζήκελσλ ηκεκάησλ 

δεκνηηθφ, γπκλάζην, ιχθεην, απνκεηλάξη ηεο πνιηηηθήο πνπ ζεσξνχζε ηε 

ρακειφηεξε κφλν βαζκίδα γηα ηα πιαηηά ιατθά ζηξψκαηα.  
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  Οινη νη λένη κπνξνχλ θαη πξέπεη λα νινθιεξψζνπλ ην εληαίν 

12ρξνλν ζρνιείν, γηα λα θηάζνπλ ζήκεξα ζηνλ πξννξηζκφ ηεο γεληθήο 

εθπαίδεπζεο, δειαδή ηελ πιήξε δηακφξθσζε ηεο αλζξψπηλεο 

πξνζσπηθφηεηαο.  

 

  Άιιν εληαίν ζρνιείν θαη άιιν εληαίν ιχθεην. Γελ βιέπνπκε 

απηνηειψο ην ιχθεην έμσ απφ ηε βαζηθή εθπαίδεπζε, γηαηί ηφηε ζα ην 

απνδερφκαζηε ζαλ πξνζάιακν ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ή πξφσξεο 

επαγγεικαηηθήο εηδίθεπζεο θαη θαηά ζπλέπεηα ζα είλαη ζρνιείν θνηλσληθήο 

επηινγήο.  

 

  Σν εληαίν 12ρξνλν ζρνιείν απνβιέπεη ζηε κφξθσζε φισλ ησλ 

αλζξψπσλ θαη δελ δηαθνξνπνηείηαη γηα λα ππεξεηήζεη ηελ ηαμηθή επηινγή. 

Γηαθέξεη ξηδηθά θαη απφ ην παξαδνζηαθφ γεληθφ ζρνιείν θαη απφ ην ηερληθφ 

επαγγεικαηηθφ, πνπ αλαπαξάγνπλ ηνλ ηαμηθφ θαηαθεξκαηηζκφ εξγαζίαο θαη 

ηελ αληίζεζε αλάκεζα ζηελ πλεπκαηηθή θαη ηε ρεηξνλαθηηθή εξγαζία.  

 

  Καζψο πξσηαξρηθφο φξνο ηεο αλζξψπηλεο θνπιηνχξαο θαη ηεο 

θνηλσληθήο δσήο είλαη ε εξγαζία, ην ζρνιείν πξέπεη λα ελζσκαηψλεη βαζηθά 

ζηνηρεία ηεο επηζηήκεο θαη κέζσλ παξαγσγήο ηεο ηερλνινγίαο, φρη γηα 

επαγγεικαηηθή εμεηδίθεπζε αιιά ζαλ γεληθή πξνεηνηκαζία γηα ηε δσή.  

 

  Σν πνιπηερληθφ γεληθφ ζρνιείν, φξνο ηεο ζνζηαιηζηηθήο 

παηδαγσγηθήο είλαη ην δεηνχκελν δεκηνπξγηθφ ζρνιείν. Γηαηί ζην πεξηερφκελφ 

ηνπ ζπλδέεη ηε ζεσξία κε ηελ πξάμε, ηηο επηζηήκεο κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ζηε 

δσή θαη απνηειεί επνκέλσο ιχζε ηφζν ζην πξφβιεκα ηνπ ζεκεξηλνχ γεληθνχ  

ζρνιείνπ, ηε ζπζζψξεπζε θαη κεραληθή απνκλεκφλεπζε ζεσξηψλ θαη 

αζχλδεησλ γλψζεσλ, φζν θαη ηεο ηερληθνεπαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ηελ 

εκπεηξηθή κεξηθή θαη άξα εθήκεξε εηδίθεπζε.  

 

  ηε δηθή καο αληίιεςε ην 12ρξνλν ππνρξεσηηθφ ζρνιείν δελ 

δηαθέξεη κφλν ιφγσ ηεο εληαίαο δνκήο ηνπ θαη ηεο ρξνληθήο δηάξθεηάο ηνπ ην 

λα πάκε ηα 9 ζηα 12. Ζ γλψζε γηα καο δελ είλαη απηνζθνπφο. Γελ καζαίλνπκε 

γηα λα καζαίλνπκε αιιά γηα λα βειηηψζνπκε, λα αιιάμνπκε ηε δσή καο θαη λα 

δεκηνπξγήζνπκε έλα θαιχηεξν θφζκν.  
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  Σν πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ πξέπεη ξηδηθά λα αλαδηαξζξσζεί 

θαη λα ζπγρξνληζηεί πξνζαλαηνιηζκέλν ζηε δηάπιαζε ηεο ζηαζεξήο θαη 

αξκνληθήο θνηλσληθήο πξνζσπηθφηεηαο. Σν ίδην ην γλσζηηθφ πεξηερφκελν ηνπ 

ζρνιείνπ, πξέπεη λα απνθηήζεη εζσηεξηθή ελφηεηα θαη επηζηεκνληθή νπζία, ηα 

θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαλνεηηθήο αγσγήο ηνπ ζρνιείνπ πξέπεη λα είλαη 

πξψηνλ, ε ζσζηή θαη πιήξε γλψζε ηεο γιψζζαο θαη ησλ ηξφπσλ θαη ησλ 

κεζφδσλ ηεο καζεκαηηθήο ζθέςεο.  

 

  Γεχηεξνλ, ε γλψζε ηεο θχζεο, δειαδή ησλ θπζηθψλ 

θαηλνκέλσλ πνπ ζπλαληνχκε ζηε δσή θαη ε αλαγσγή ηνπο ζε θπζηθέο 

λνκνηέιεηεο. Σξίηνλ, ε γλψζε ηεο θνηλσλίαο, δειαδή ε γλψζε ηεο ηζηνξίαο ηνπ 

αλζξψπνπ, κέζα απφ ηα ζπγθεθξηκέλα θαηλφκελα ηεο θνηλσληθήο δσήο θαη ε 

αλαγσγή ηνπ ζηνπο λφκνπο ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο.     

 

  Σν εληαίν 12ρξνλν βαζηθφ ζρνιείν είλαη επνκέλσο πξφηαζε 

δηεθδίθεζεο κηαο άιιεο πνιηηηθήο θαη φρη ηερλνθξαηηθφ κπάισκα θαη έθζεζε 

ηδεψλ πεξί ειεπζεξίαο θαη δηθαησκάησλ ηνπ αηφκνπ. Δίλαη ζηφρνο πάιεο πνπ 

ζπκβάιιεη ζηε δπλακηθή επηβνιή κηαο θηινιατθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, 

γηαηί κπνξεί λα ζπλελψζεη ην ιαφ θαη επηδξά ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ 

ζπκθεξφλησλ ηνπ.  

 

  Πηζηεχνπκε, φηη απνηειεί αίηεκα ζπζπείξσζεο, έλα παιιατθφ 

κέησπν παηδείαο φισλ ησλ δπλάκεσλ πνπ κπνξνχλ θαη πξέπεη λα έξζνπλ ζε 

ξήμε κε ηηο αλαδηαξζξψζεηο ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο γηα ηελ ππεξάζπηζε θαη 

δηεχξπλζε ησλ εξγαζηαθψλ κνξθσηηθψλ θαη δεκνθξαηηθψλ δηθαησκάησλ.  

 

  πλάδειθνη, φζν πεξλά απφ καο ην ηαμηθφ ζπλδηθαιηζηηθφ 

θίλεκα, ζα ζπκβάιινπκε, ηα ζέκαηα ηεο παηδείαο λα κπνπλ πην απνθαζηζηηθά 

ζην θέληξν ηεο πξνζνρήο ηνπ αγψλα ηεο εξγαηηθήο ηάμεο. Σνλ επίινγν απηήο 

ηεο ηζηνξίαο δελ ζα ην γξάςνπλ νη δηεθζαξκέλνη ηδηνθηήηεο ηεο παγθφζκηαο 

αγνξάο θαη νη γηάπεδεο πνιηηηθνί ηεο επηρείξεζεο εθπαίδεπζεο. Θα ηνλ 

γξάςνπκε εκείο, ε κεγάιε πιεηνςεθία ηνπ ιανχ θαη ηεο λενιαίαο, πνπ ζηελ 

εληαία επίζεζε ησλ θπξίαξρσλ ηεο αγνξάο, αληηπαξαηάζζνπκε ηελ εληαία 

δξάζε γηα κφξθσζε, εξγαζία, δσή κε δηθαηψκαηα.  
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  Καηαζέησ πιήξε ηελ πξφηαζε ζηα πξαθηηθά. Δπραξηζηψ.  

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Κ. ΜΠΟΗΚΟ): Δπραξηζηνχκε θαη εκείο. Σειεπηαίνο εηζεγεηήο 

είλαη ν Θαλάζεο Σζηξηγψηεο σο εθπξφζσπνο ησλ Αγσληζηηθψλ 

Παξεκβάζεσλ – πζπεηξψζεσλ – Κηλήζεσλ. Σν ζέκα ηνπ είλαη «Δπηζηξνθή 

ζην κέιινλ. Σν θίλεκα μαλά ζε ζέζε κάρεο. Ζ αληίζηαζε ζηηο λενθηιειεχζεξεο 

εθπαηδεπηηθέο αλαδηαξζξψζεηο, αθεηεξία ξήμεο κε ηηο θπξίαξρεο θνηλσληθέο 

θαη εθπαηδεπηηθέο δνκέο».  

 

Θ. ΣΗΡΗΓΧΣΖ: πλάδειθνη θαη ζπλαδέιθηζζεο ραηξεηίδνπκε απφ ηελ 

πιεπξά καο ην 7ν πλέδξην ηεο Οκνζπνλδίαο, δειψλνληαο φηη φπσο είρακε 

ηελ επζχλε ην πλέδξην ηεο Καιακπάθαο πξηλ 12 ρξφληα λα κελ πάξεη ηε 

ζθαιεξή απφθαζε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, θξαηψληαο ηελ παηδαγσγηθή θαη εξγαζηαθή καο 

ςπρξαηκία γη΄ απηά ηα 12 ρξφληα, έηζη θαη ηψξα θαηαζέζακε ζην Γ.. ηεο 

ΟΛΜΔ ηελ πξφηαζε λα γίλεη εθπαηδεπηηθφ ζπλέδξην, εθηηκψληαο φηη ζηελ απγή 

ηνπ 21νπ αηψλα είκαζηε πιένλ ζε ζέζε θαη 8 ρξφληα κεηά ηελ 

αληηκεηαξξχζκηζε Αξζέλε, λα βγνχκε κπξνζηά κε ηέηνηα εθπαηδεπηηθά 

πξνηάγκαηα ελφηεηαο, πάιεο θαη κηαο λέαο ζπζπείξσζεο, ελφο λένπ 

κνξθσηηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ ξεχκαηνο ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο.  

 

  Δρνπκε ήδε θαηαζέζεη ζην Πξνεδξείν γξαπηά ηελ πξφηαζή καο, 

ε νπνία ζα κνηξαζηεί θαη αχξην. Δίλαη κηα πνιπζέιηδε πξφηαζε κε ηζηνξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, δειαδή ηζηνξηθή αλάιπζε, μεθηλψληαο απφ ηηο παηδαγσγηθέο 

ζρνιέο θαη θηάλνληαο ζηηο αιιαγέο πνπ ζπληειέζηεθαλ ζην ρψξν ηεο Γπηηθήο 

Δπξψπεο θαη θαηαιήγνληαο ζηελ αληίπαιε πξφηαζε, έηζη ηελ νλνκάδνπκε, 

θαζψο θαη αλάιπζε ζηα γλσζηηθά πεδία θαη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα.  

 

  Τπφ απηή ηελ έλλνηα κνπ δίλεηαη ε επθαηξία, αμηνπνηψληαο ην 

ρξφλν λα πσ νξηζκέλα πξάγκαηα, πεξηζζφηεξν πξνθαιψληαο έλα δηάινγν 

ζπλακεηαμχ καο. Πξέπεη λα μεθηλήζνπκε απφ κεξηθέο βαζηθέο ππνζέζεηο 

εξγαζίαο ζπλάδειθνη θαη ζπλαδέιθηζζεο θαη λα ζηακαηήζνπκε αλ ζέιεηε ελ 

πνιινίο θαη έλα κνλφινγν αλάκεζα ζηηο παξαηάμεηο, ηα δηάθνξα ηδενινγηθά 

θαη πνιηηηθά ξεχκαηα ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, πνπ έρνπλ έλα 

αληηπαξαγσγηθφ θαη εληέιεη ζηείξν ραξαθηήξα.  
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  Να μεθηλήζνπκε κηα βαζηά ζπδήηεζε, κε ηα φπια θαη ηνπ ελεξγνχ 

πνιίηε θαη ηνπ κάρηκνπ εθπαηδεπηηθνχ. Μεξηθέο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο ζε κηα 

ηέηνηα ζπδήηεζε ζα κπνξνχζε λα είλαη νη εμήο: Πξψηνλ, φηη ε εθπαίδεπζε δελ 

είλαη απνθνκκέλε απφ ηα ππφινηπα θνκκάηηα ηνπ θνηλσληθνχ γίγλεζζαη.  

 

  Ηδηαίηεξα ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ δελ είλαη απνθνκκέλε θαη απφ ην 

ρψξν ηεο εξγαζίαο, ίζα – ίζα κάιηζηα, πνπ νη ζεκεξηλέο θπξίαξρεο πνιηηηθέο 

πξνζπαζνχλ λα ζπλδέζνπλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο ξεηά ή άξξεηα, ην ρψξν 

ηεο εθπαίδεπζεο κε ηνλ ρψξν ηεο εξγαζίαο θαη λα ππνηάμνπλ ζπλνιηθά ηελ 

εθπαίδεπζε ζε απηφ πνπ νλνκάδνπκε εκείο, θεξδνθνξία ηεο αγνξάο ή 

θαιχηεξα αλ ζέιεηε θεξδνθνξία ηνπ θαπηηαιηζκνχ.  

 

  Σν δεχηεξν πξναπαηηνχκελν ζε κηα ηέηνηα ζπδήηεζε είλαη, φηη 

φπσο είπαλ πνιινί κεγάινη παηδαγσγνί, βεβαίσο πξηλ απφ εκάο, φηη δελ 

κπνξεί λα αιιάμεη ην ζρνιείν, φηη δελ κπνξεί λα αιιάμεη ε γλψκε ηελ θνηλσλία 

αιιάδνληαο ην ζρνιείν αιιά ηαπηφρξνλα δελ κπνξεί λα πεηχρεηο βαζηέο 

θνηλσληθέο αιιαγέο κε επελεξγψληαο ζε κηα ζεηξά ζηνηρεία ηνπ 

επνηθνδνκήκαηνο. 

   

  Δλαο ηέηνηνο ρψξνο είλαη ηδενινγηθφο κεραληζκφο, είλαη ν ρψξνο 

ηνπ ζρνιείνπ θαη απφ απηή ηελ άπνςε θαη ην ιέσ εμαξρήο, ζαλ ηξίην 

πξναπαηηνχκελν, σο Αγσληζηηθέο Παξεκβάζεηο πζπεηξψζεηο  Κηλήζεηο, 

είκαζηε εμαηξεηηθά αληίζεηνη ζε έλα ζηείξν νηθνλνκηζκφ πνπ αλαπηχζζεηαη ηα 

ηειεπηαία ρξφληα, ηδηαίηεξα κεηά ην 1996 ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, έλα 

νηθνλνκηζκφ, ν νπνίνο κηιάεη κφλν γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο εθπαίδεπζεο.  

 

  Δίκαζηε αληίζεηνη επίζεο, ζε έλα λενξνκαληηθφ ξεχκα 

παηδαγσγηθνχ ραξαθηήξα ή αλ ζέιεηε παηδαγσγηζηηθνχ ραξαθηήξα, πνπ 

ζεσξεί φηη ν άλζξσπνο είλαη δεζκεπκέλνο απφ ηηο θνηλσληθέο δπλάκεηο θαη 

πξέπεη λα απειεπζεξψζεη ηα κέζα…. έλα ξεχκα πνπ έιθεη ηελ θαηαγσγή ηνπ 

απφ ηνλ Εαλ Εαθ Ρνπζψ, ζπλερίδεη κε Πηαδέ θιπ. θαη είκαζηε αληίζεηνη κε κηα 

ηερλνθξαηηθή αληίιεςε, έλα λενζεηηθηζηηθφ ξεχκα, πνπ θηάλεη σο ηηο κέξεο 

καο.  

 

  Απηφ ην αθνχζακε θαη ην πξσί, απφ εμέρνληεο θαηά ηα άιια ελ 

πάζε πεξηπηψζεη εηζεγεηέο, έλα ξεχκα ην νπνίν ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 
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μεθφβεη απφ ηελ νπηηθή καο γσλία, ην δσληαλφ ππνθείκελν ηεο εθπαίδεπζεο, 

πνπ είλαη πξσηίζησο ν καζεηήο θαη δεπηεξεπφλησο ν εθπαηδεπηηθφο.  

 

  Έλα ηέηαξην πξναπαηηνχκελν θίινη θαη θίιεο, είλαη φηη ζε θακηά 

πεξίπησζε δελ κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε πσο ε εθπαίδεπζε απνηειεί κηα 

ιεγφκελε εζληθή πξνηεξαηφηεηα. Γειαδή, πσο κπνξεί θαλείο λα ζπιιάβεη ην 

εζσηεξηθφ ηεο εθπαίδεπζεο, ηηο ζπληεηαγκέλεο ηεο θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ηηο 

ζηνρεχζεηο θαη ηα πξνηάγκαηά ηεο, κε έλα αθεξεκέλν εζληθφ ραξαθηήξα ζαλ 

λα δνχκε ζε κηα θνηλσλία, φπνπ νη ηάμεηο έρνπλ θαηαξγεζεί θαη νη ηαμηθέο 

αληηπαιφηεηεο επίζεο έρνπλ θαηαξγεζεί.  

 

  Αλ ζπκθσλήζνπκε ζε απηά, ελδερνκέλσο θαη ην πλέδξηφ καο 

αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν ε ζπδήηεζε πνπ νθείιεη θαη πξέπεη λα αλνίμεη ζηνπο 

ρψξνπο ησλ ζρνιείσλ, αλ ζεσξήζνπκε φηη εκείο κπνξνχκε λα 

ιεηηνπξγήζνπκε κε πνιιαπιαζηαζηηθφ ραξαθηήξα, κπνξεί λα απνβεί γφληκε 

θαη δεκηνπξγηθή αιιηψηηθα ζα θαηαιήμνπκε ζε παξάιιεινπο κνλφινγνπο.  

 

  Σν δεχηεξν ζηνηρείν. Σν 1994, ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο 

Δκπνξίνπ θαη ιίγν πξηλ ε GATS ελ πάζε πεξηπηψζεη, ζεψξεζε κε θείκελα ηα 

νπνία δεκνζίεπζε γηα πξψηε θνξά ε Education International ε εθπαηδεπηηθή 

δηεζλήο, φηη ν ρψξνο ηεο παηδείαο φπσο θη ν ρψξνο ηεο πγείαο, είλαη 

πξνλνκηαθά πεδία θαπηηαιηζηηθήο θεξδνθνξίαο.  

   

  Θεψξεζαλ επνκέλσο θαη κε αθνξκή ην γεγνλφο ηεο 

παιηλφξζσζεο ζηηο ρψξεο ηνπ αλαηνιηθνχ κπινθ, ηεο θαηάξξεπζεο ησλ 

αλαηνιηθψλ θνηλσληψλ, φηη είλαη εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο γεγνλφο, λα ππάξρεη κηα 

ζπλνιηθή θαη πιαλεηηθή αληεπίζεζε ζε δχν πεδία.  

   

  ην θνκκάηη ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ζε φηη αθνξά απηφ πνπ 

νλνκάζηεθε αζηηθφ θξάηνο ή αιιηψο θξάηνο πξφλνηαο θαη δεχηεξνλ λα 

αμηνπνηεζεί ν ρψξνο ηεο πγείαο θαη ηεο παηδείαο έηζη ψζηε λα ιεηηνπξγήζεη ζε 

φθεινο ηνπ θαπηηαιηζκνχ θαη ηνπ ηκπεξηαιηζκνχ.  

 

  Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ θαη ζαο δηαβάδσ έλα αληίζηνηρν θείκελν 

πξνο επίξξσζε ησλ φζσλ είπακε πξνεγνπκέλσο. εκεηψλεη ε Education 

International. «ην θαηψθιη ηνπ 21νπ αηψλα ε παγθφζκηα δαπάλε γηα ηελ 
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εθπαίδεπζε μεπεξλά ην 1 ηξηο δνιάξηα. Με 50 εθαηνκκχξηα εθπαηδεπηηθνχο θαη 

1 δηο καζεηέο θαη θνηηεηέο ζε φιν ηνλ θφζκν. Δίλαη θαλεξφ πσο απηή ε 

ηεξάζηηα αγνξά δελ κπνξεί λα αθήζεη αδηάθνξνπο ηνπο επηρεηξεκαηίεο αλά 

ηνλ θφζκν. Ηζρπξή ηάζε γηα πεξηθνπέο θαη ζπξξίθλσζε ησλ θξαηηθψλ 

ιεηηνπξγψλ ζηελ εθπαίδεπζε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάπηπμε  ηεο 

ηερλνινγίαο ηνπ δηαδηθηχνπ αιιά θαη ησλ ειαζηηθψλ ζπλφξσλ ηδηαίηεξα ζηελ 

Δπξψπε, δεκηνπξγεί ην εθπαηδεπηηθφ πεδίν σο ιεία.  

 

  Ζ δεκφζηα εθπαίδεπζε γίλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηφρνο 

επηζεηηθψλ θαη παλίζρπξσλ θαπηηαιηζηηθψλ ζπκθεξφλησλ. Θέισ λα πσ ζην 

ψκα φηη ε εθπαηδεπηηθή δηεζλήο, δελ είλαη έλα ξηδνζπαζηηθφ παγθφζκην 

ζπλδηθάην. Απνηειείηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απφ εθπαηδεπηηθνχο ησλ 

δπηηθψλ θαπηηαιηζηηθψλ ρσξψλ, απηνί έρνπλ ηνλ θχξην ιφγν θαη ησλ 

Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο.  

 

  Χζηφζν ε αλάγθε λα κηιήζνπλ πεξηζζφηεξν κε ηε γιψζζα ηεο 

αιήζεηαο, απηή ε αδήξηηε αλάγθε θέξλεη ηελ Education International ζε απηφ 

αθξηβψο εδψ ην ζπκπέξαζκα. πκπέξαζκα, ην νπνίν νθείινπκε ζπλάδειθνη 

λα αμηνπνηήζνπκε εμαηξεηηθά ζεκαληηθά ηελ επφκελε πεξίνδν πνπ έξρεηαη.  

 

  Δηζη κε ηε γεληθή ζπκθσλία γηα ην εκπφξην ησλ ππεξεζηψλ, ε 

GATS θαη ν Π.Ο.Δ. ιέεη φηη επήιζε απηφ πνπ πξνέθπςε απφ ηελ πξψηε 

αλνηρηή ζπδήηεζε γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ, σο εάλ πξφθεηηαη γηα θαζεκεξηλά θαηαλαισηηθά 

πξντφληα.  

 

  χκθσλα κε ηε δηαθήξπμε ηνπ Μαξαθέο ην 1994, ν Π.Ο.Δ. έρεη 

ηελ εληνιή λα αξρίζεη εθ λένπ ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ην εκπφξην ησλ 

ππεξεζηψλ ζηελ αξρή ηνπ έηνπο 2000. Απηφ ζπλάδειθνη θαη θίινη έρεη 

μεθηλήζεη. Οη πεξίθεκεο ηέζζεξηο ειεπζεξίεο θεθαιαίνπ, εκπνξεπκάησλ 

ππεξεζηψλ θαη αλζξψπσλ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πξφθεηηαη γηα ηέζζεξηο 

ειεπζεξίεο ηνπ θεθαιαίνπ.    

 

  Αλ απηφ δελ ην ππνζεκεηψζσ κε έλα εκθαληηθφ ηξφπν, σο 

εθπαηδεπηηθνί ιέσ θαη σο ελεξγνί πνιίηεο, είλαη θαλεξφ φηη ζα βξεζνχκε πξν 

δπζάξεζησλ εθπιήμεσλ. ε πνηα θαηάζηαζε βξηζθφκαζηε ζήκεξα;  
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  Δρσ ηελ εληχπσζε φηη φιεο νη εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζηε 

δηθή καο ηε ρψξα απφ ηελ επνρή ηεο βαπαξνθξαηίαο, θηάλνληαο ζην ηέινο 

ηνπ 19νπ αηψλα, πνιχ πεξηζζφηεξν αλ ζέιεηε ηελ κεηαξξχζκηζε ηνπ 11 ηνπ 17, 

ηνπ 26, ε κεηαξξχζκηζε αθφκα κε ηα θαζηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 36, πνιχ 

πεξηζζφηεξν θαη κε θνξσλίδα αλ ζέιεηε ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ 1964 

Παπαλνχηζνπ - Παπαλδξένπ, ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ 1976 Ράιιε κε ηε 

δεκνηηθή γιψζζα θαη κε ηειεπηαία θνξσλίδα δειαδή, κε ηειεπηαία ζηξνθή ην 

λφκν 1566 ηεο ζνζηαιδεκνθξαηίαο  ην 1985, είραλ έλα επηηαθηηθφ ραξαθηήξα.  

 

  Γειαδή, φιν θαη πεξηζζφηεξν ε άξρνπζα ηάμε θαη θάησ απφ ηελ 

πίεζε ησλ ειιεληθψλ αλαγθψλ θαη πηέζεσλ αιιά αλ ζέιεηε ζηελ αξρή ηνπ 

20νχ αηψλα θαη θάησ απφ ηελ πίεζε ηνπ ζνζηαιηζηηθνχ ζηξαηνπέδνπ, 

επέθηεηλαλ ηνλ ραξαθηήξα ηεο εθπαίδεπζεο, φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηξψκα ηνπ 

πιεζπζκνχ, βνεζψληαο έηζη κε απηφ ηνλ ηξφπν κηα κεγάιε θνηλσληθή 

θηλεηηθφηεηα.  

 

  Κνηλσληθή θηλεηηθφηεηα πνπ έθηαζε ζην απφγεηφ ηεο ηελ πεξίνδν 

‟70 - ΄80, κεηά ηελ πεηξειατθή θξίζε ηνπ 1970 – 80 θαη πνιχ πεξηζζφηεξν 

κεηά ην ξεγθαλνζαηζεξηζκφ, αλ ζέιεηε κε ηξίην ζηαζκφ ην 1990 θαη ηελ 

θαηάξξεπζε, ε ηζηνξία θηλείηαη αλάπνδα. Ζ ηζηνξία επηζηξέθεη ζην παξειζφλ. 

Κνξσλίδα απηήο ηεο εμέιημεο είλαη ν λφκνο 25.25 26.40, φπνπ έξρεηαη πξψηνλ 

λα θπζηθνπνηήζεη κε έλα ζηαζεξφ θαη ζεζκηθφ ηξφπν ηε δηάθξηζε αλάκεζα ζηε 

ρεηξσλαθηηθή θαη ηελ πλεπκαηηθή εξγαζία, αλαδεηθλχνληαο ηελ αμία ηεο 

πξψηεο ηεο πλεπκαηηθήο, ζε βάξνο ηεο δεχηεξεο ηεο ρεηξσλαθηηθήο, 

δηράδνληαο θαη ηέκλνληαο βαζηά ην ζρνιείν θαη κάιηζηα θηηάρλνληαο έλα ΣΔΔ 

πνπ έρεη έλα ηπθιφ ραξαθηήξα.  

 

  Γεχηεξνλ, κε κηα ζηξαηεγηθνχ ραξαθηήξα ελάληηα ζηα εξγαζηαθά 

δηθαηψκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηδηαίηεξα ζην δήηεκα ηεο επεηεξίδαο θαη 

ηξίηνλ, εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ ζε φηη καο αθνξά, απεπζπλφκαζηε ζε έλα θνηλφ, 

ην νπνίν θαη λνπ θαη θξίζε έρεη ελ πάζε πεξηπηψζεη, αιιάδνληαο ην 

πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ απφ κηα θιαζηθηζηηθή πιεπξά, αλνξζνινγηθνχ 

πνιιέο θνξέο ραξαθηήξα, ζε κηα ηερλνθξαηηθή επξσπατθή πιεπξά, κε έλαλ 

επξσπατθφ πξνζαλαηνιηζκφ, κε ραξαθηεξηζηηθά λενζεηηθηζκνχ, 

πξαγκαηηζκνχ, σθειηκηζκνχ ζε φηη αθνξά ην ηη πξάηηεη ν καζεηήο ζην ρψξν 
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ηεο εθπαίδεπζεο θαη ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ.  

 

  Απέλαληη ζε απηή ηελ θαηαηγίδα πξνβάιιακε έλα ζπνπδαίν 

αγψλα, ηνλ αγψλα ηνπ 1997 θαη ην κεγάιν επίζεο αγψλα ελάληηα ζηνλ ΑΔΠ 

ην 1998. 

 

  Δθηηκψ φηη 8 ρξφληα κεηά, ην ‟97 θαη ην ‟98 ζήκεξα δειαδή, 

είκαζηε ζε ζέζε λα πνχκε φηη είρακε δίθην. ηη, φ,ηη θάλακε ηφηε ήηαλ δίθαην 

θαη νθείινπκε εμ απηήο ηεο αξρήο λα πηνζεηήζνπκε φινη, αλεμάξηεηα κε ηηο 

ηδενινγηθέο θαη πνιηηηθέο καο αξρέο, λα πηνζεηήζνπκε ηνπο αγψλεο εθείλνπο. 

Φξέλαξαλ αγαπεηνί θίινη θαη θίιεο, ζπλάδειθνί κνπ, θξέλαξαλ κηα 

ζηξαηησηηθνχ ραξαθηήξα επίζεζε, αλαηξνπή φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ησλ 

αζηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη ηεο εθηαηηθήο δηάζεζεο ζην ρψξν 

ηεο εθπαίδεπζεο.  

 

  Φξελάξακε δειαδή, κηα αληηζηξνθή ηνπ ηξνρνχ πξνο ηα πίζσ, 

ππεξαζπίδνληαο ηελ κφληκε εξγαζία ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, κε 80.000 

κφληκνπο θαζεγεηέο, ππεξαζπίδνληαο ηελ εθπαίδεπζε σο κνξθσηηθφ αγαζφ, 

ην δεχηεξν ζηνηρείν θαη ππεξαζπίδνληαο ηξίηνλ ην ζρνιείν σο κνριφ 

θνηλσληθήο αλάπηπμεο ζηε βάζε ησλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ.   

 

  Πξηλ ηέζζεξηο κήλεο, ήκνπλ ζην εμσηεξηθφ ζε έλα πλέδξην πνπ 

κε έζηεηιε ε Οκνζπνλδία καο. πλάληεζα εθεί θαη ζαο ην ιέσ απηφ κε 

βαζχηαηε γλψζε ηνπ ηη ιέσ, ηηο πεξηζζφηεξεο Οκνζπνλδίεο ηεο Λαηηληθήο 

Ακεξηθήο, ηεο δψλεο ησλ ζπειιψλ, φισλ ησλ ρσξψλ πνπ βξίζθνληαη θάησ 

απφ ηελ κπφηα ηνπ ηκπεξηαιηζκνχ θαη ζηα πξφζπξα ηνπ πνιέκνπ, ηεο 

γεληθεπκέλεο αλάθιεμεο, πεξίπνπ ζηελ ίδηα ξφηα, ζηελ ίδηα ζηφρεπζε πνπ έρεη 

ζήκεξα ε δηθή καο Οκνζπνλδία.  

 

  ρη, φηη δελ έρνπκε ξσγκέο, φρη φηη δελ έρνπκε δνιηρνδξνκήζεηο, 

φρη φηη δελ έρνπκε παιηλσδίεο. Δθηηκψ φκσο φηη ην αμηαθφ θνξηίν πνπ 

θαηαθηήζεθε κέρξη ην 2003 ηεο Οκνζπνλδίαο, είλαη έλα θνξηίν παηδαγσγηθφ 

πνπ νθείιεη λα ζηεξηρηεί θαη ζην κέιινλ, βειηηψλνληάο ην, πξνζζέηνληαο κηα 

ζεηξά λέα ζηνηρεία, ζηα νπνία ζέισ ζηε ζπλέρεηα λα αλαθεξζψ.  

 

  Θα αδηθνχζε λνκίδσ ηνλ θιάδν ησλ 80.000 θαζεγεηψλ θαη 
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θαζεγεηξηψλ εάλ ζπδεηψληαο γηα ηελ παηδεία, δελ ζπδεηνχζακε θαη γηα ηηο 

παηδαγσγηθέο ζρνιέο. Γειαδή, γηα εθείλα ηα κεγάια ξεχκαηα ζθέςεο ζην 

ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο.  

 

  Θα αδηθνχζε ην ρψξν ησλ θαζεγεηψλ θαη ησλ θαζεγεηξηψλ εάλ 

ζπδεηνχζακε γηα ηνλ Πάνιν Φξέηξε, γηα ηνλ Βηγθνπφηζθη, γηα ηνλ Φξελέ, γηα 

κεγάινπο παηδαγσγνχο ελ πάζε πεξηπηψζεη θαη γηα ηηο κεγάιεο αληηζέζεηο 

πνπ άλνημαλ ζπλάδειθνη θαη ζπλαδέιθηζζεο ζηελ αξρή ηνπ 20νχ αηψλα. Καη 

πνπ είραλ έλα βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ, κηα βαζηθή αληίζεζε. Ζ βαζηθή 

αληίζεζή ήηαλ, αλ ν άλζξσπνο είλαη θαηαπηεζκέλνο απφ ην ζρνιείν θαη ηελ 

θνηλσλία θαη πξέπεη λα απειεπζεξσζεί, δειαδή αλ γελληέηαη κε θάπνηα 

δχλακε ραξαθηεξηζηηθά ή αλ πξέπεη ην ζρνιείν λα απνηειέζεη έλα 

δηακεζνιαβεηηθφ ραξαθηήξα, αλάκεζα ζην λέν παηδί θαη ηελ θνηλσλία.  

 

  Δίκαζηε ππέξ ηεο δεχηεξεο άπνςεο. Σν ζρνιείν δελ κπνξεί λα 

θαηαξγεζεί θαη φιεο νη λενθηιειεχζεξεο θιπαξίεο πνπ αθνχζηεθαλ ηειεπηαία 

γηα ην ζρνιείν ησλ θνππνληψλ, γηα ην ζρνιείν ην νπνίν κπνξεί λα 

αληηθαηαζηήζεη ηνλ δάζθαιν απφ ηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο θαη απφ ηνπο 

ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, βξίζθνληαη ζηε ζθαίξα ηεο κπζνπιαζίαο. Σίπνηε 

απφ απηά δελ κπνξεί λα γίλεη.  

 

  Απιψο είλαη λνκίδσ παξακχζηα, έηζη ψζηε ην βαξχ πξφγξακκα 

ηνπ ζρνιείνπ, νη κφληκεο εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη ε εθπαίδεπζε σο αμηαθφ, 

επαλαιακβάλσ κνξθσηηθφ πξφηαγκα λα ζπξξηθλσζεί θαη λα ππνλνκεπηεί.  

 

  Πνηα πξφηαζε θαηαζέηνπκε. Υαίξνκαη πνπ άθνπζα ηίηινπο πνπ 

βξίζθνληαη ζηε δηθή καο εηζήγεζε. Απηφ ζεκαίλεη φηη εδψ θαη 16 ρξφληα 

έρνπκε δηαβαζηεί πάξα πνιχ απφ ζπλαδέιθνπο, ζπλαγσληζηέο θαη 

ζπλνδνηπφξνπο θαη απηφ καο ραξνπνηεί ηδηαίηεξα.  

 

  Ζ αληίπαιή καο πξφηαζε ιέεη ηα εμήο. Ζ πξφηαζή καο γηα ην 

εληαίν πνιπδχλακν ζρνιείν, δελ ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ φξν πνιπηερληθφ αλ θαη 

έρεη κηα νξηζκέλε ηζηνξηθηζηηθή θαηαγξαθή θαη θφξηηζε, επεηδή ζήκεξα εκείο 

ην ζεσξνχκε φηη είλαη αδφθηκνο, πνπ ζα ελψλεη ζεσξία θαη πξάμε ρσξίο 

εζσηεξηθνχο δηαρσξηζκνχο κε ηε κέγηζηε δπλαηή εζσηεξηθή δηαπεξαηφηεηα, 

ρσξίο πξψηκε θαη αλαγθαζηηθή εμεηδίθεπζε, είλαη κηα ειάρηζηε θηλεκαηηθή 
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απάληεζε, ζηνλ θνηλσληθφ θαηακεξηζκφ θαη ζηηο βαζηέο ηαμηθέο δηαηξέζεηο.  

 

  Σν εληαίν πνιπδχλακν ζρνιείν αξρίδεη απφ ηα ηέζζεξα έηε θαη 

θηάλεη κε εληαία πξνγξάκκαηα θαζνιηθήο κφξθσζεο ηα 17 ρξφληα. Απηφ ην 

ζρνιείν νθείιεη λα είλαη 12ρξνλν θαη ππνρξεσηηθφ. Θέισ λα ζπκίζσ εδψ, γηα 

φζνπο ελδερνκέλσο δελ ην παξαθνινχζεζαλ, φηη ζηελ 5ε κεγαιχηεξε ρψξα 

ηνπ θφζκνπ ζηε Βξαδηιία ηνπ Λνχια, ε θπβέξλεζε Λνχια, παξά ην γεγνλφο 

φηη βξίζθεηαη ζε δχζθνιεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, επηδνηεί απηή ηε ζηηγκή ηηο 

ιατθέο νηθνγέλεηεο, έηζη ψζηε λα θξαηήζνπλ ηα παηδηά κέρξη ηα 14 ρξφληα ζην 

ζρνιείν, ρηππψληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ παηδηθή εγθιεκαηηθφηεηα.  

 

  Σν αίηεκα γηα 6ρξνλν θαη αξγφηεξα 9ρξνλν ζρνιείν, 

ελζσκάησλε ηφζν ηηο απαηηήζεηο ηνπ ιανχ θαη ηεο αξηζηεξάο γηα πεξηζζφηεξν 

κφξθσζε φζν θαη ηηο πξνζέζεηο ηεο άξρνπζαο ηάμεο γηα δηεχξπλζε ησλ 

κεραληζκψλ θνηλσληθήο αλαπαξαγσγήο.  

 

  Δθηηκνχκε πσο ζήκεξα, ε αλάπηπμε ησλ παξαγσγηθψλ 

δπλάκεσλ ζε εζληθή θαη πιαλεηηθή θιίκαθα, κε ηελ ηαπηφρξνλε δσή ηνπ μέλνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, νη νπνίνη απνηεινχλ ην 1/5 πεξίπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ 

ελεξγνχ πιεζπζκνχ, επηβάιινπλ ηελ ειηθηαθή εθηαηηθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ 

κέρξη ηα 18 θαη ηελ ηαπηφρξνλε ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο λα ζηεξίμεη ηνπο 

καζεηέο ησλ θησρψλ ιατθψλ ζηξσκάησλ ζε ηξεηο θαηεπζχλζεηο.  

 

  Πξψηνλ. Με ηελ νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ηνπ ιατθνχ εηζνδήκαηνο, 

έηζη ψζηε λα κεησζεί ην πνζνζηφ ηεο καζεηηθήο δηαξξνήο, δεχηεξνλ, κε 

αληηζηαζκηζηηθά πξνγξάκκαηα εληφο ζρνιείνπ, έρνπλ έλα νξηαθφ ραξαθηήξα, 

δελ ηνλ ππνηηκάκε αιιά δελ πξέπεη επίζεο λα ηνλ ζενπνηήζνπκε ψζηε λα 

ζπγθξαηεζεί ην καζεηηθφ δπλακηθφ θαη ηξίην κε κείσζε ησλ αιιεπάιιεισλ 

εμεηαζηηθψλ πιεγκάησλ θαη κε πνιχπιεπξε ππνζηήξημε ηνπ δεκφζηνπ 

ζρνιείνπ, κείσζε ησλ καζεηψλ ζην ηκήκα θιπ.  

 

  Σέηαξηνλ, ην ζρνιείν απηφ νθείιεη λα είλαη δεκφζην θαη δσξεάλ. 

Σν δεκφζην ζρνιείν ζήκεξα βάιιεηαη ηφζν απφ ηηο άλαξζξεο θξαπγέο ησλ 

λενθηιειεχζεξσλ κηθξναζηψλ, γηαηί εθεί εθηηκάκε, κέρξη εθεί θηάζεη, έρεη 

εκθηινρσξήζεη ε θξαπγή ηνπ Φνπθνπγηάκα γηα ην ηέινο ηεο ηζηνξίαο, πνπ 

βιέπνπλ εμηζσηηζκφ ζηε δεκφζηα πγεία θαη παηδεία, φζν θαη θπξίσο απφ ην 
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θεθάιαην πνπ επηρεηξεί λα ζεκειηψζεη ην ζρνιείν ησλ πειαηψλ, ησλ 

επηρεηξεκαηηψλ κε δηεπζπληέο κάλαηδεξ, ζηελ αθξαία ηνπ ζχιιεςε ν πειάηεο 

γνληφο αγνξάδεη κφξθσζε.  

 

  Ζ αθξαία απηή ζέζε πνπ δηαηππψζεθε θίιεο θαη θίινη ζηε 

Βνπιή, θπξηφηαηα απφ ηνλ αξρεγφ ηεο Αμησκαηηθήο αληηπνιίηεπζεο, 

αλειιήληζηα θαη κε αληζηφξεην ηξφπν λνκίδσ, θξχβεηαη πίζσ απφ θχιια 

ζπθήο γηα απνθέληξσζε θαη επειημία, ε νπνία βξίζθεη επήθνα ψηα, ηφζν ζην 

ΠΑΟΚ φζν θαη ζηελ Νέα Γεκνθξαηία, εθηηκνχκε φηη είλαη κηα κεζαησληθή, 

ζθνηαδηζηηθνχ ραξαθηήξα πξφηαζε, ε νπνία έιθεη ηελ θαηαγσγή ηεο απφ ηηο 

κεζαησληθέο ζπληερλίεο θαη ηελ απφιπηε αθχξσζε θάζε θνηλσληθήο 

θηλεηηθφηεηαο.  

 

  Σν εθπαηδεπηηθφ θίλεκα, πξέπεη λα επαλαθέξεη ζην πξνζθήλην 

ηελ απαίηεζε γηα θαηάξγεζε ηεο ηδησηηθήο παηδείαο, θαζψο θαη ηνλ δσξεάλ 

ραξαθηήξα ηεο εθπαίδεπζεο.  

 

  Σν δεχηεξν κεγάιν ζηνηρείν θίινη θαη θίιεο είλαη ηα γλσζηηθά 

πεδία θαη ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα. Δθηηκνχκε φηη έρνπκε κείλεη πίζσ ζε φηη 

αθνξά ηε δηεξεχλεζε ζε απηφ ην κεγάιν ηνκέα. Αζθνχκε θξηηηθή ζηα ζεκεξηλά 

επηκεξηζκέλα ηπράξπαζηα θαη εμεηδηθεπκέλα πξνγξάκκαηα, πνπ ζεκειηψλνπλ 

ηελ ακάζεηα, ηε ζχγρπζε. 

 

  Σα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ραξαθηεξίδνληαη ζήκεξα απφ ηελ 

πεξηγξαθή, ηνλ θνξκαιηζκφ θαη ηελ εμεηδίθεπζε. Γεχηεξνλ, θπξηφηαηα απφ ηνλ 

θαηαθεξκαηηζκφ ησλ γλψζεσλ θαη ηελ ππνλφκεπζε ηεο γλψζεο θαη ηνλ 

απφιπην δηαρσξηζκφ ηνπο. Ηδηαίηεξα ην δε ΚΠ αλ θαη ζηα ιφγηα αλαθέξεηαη 

ζηε δηαζεκαηηθφηεηα, εληνχηνηο αξλείηαη ην δηεπηζηεκνληθφ ραξαθηήξα ησλ 

γλψζεσλ ζηελ νιφηεηά ηνπο. 

 

  Σξίηνλ, ε πιήξεο απνζχλζεζε ηνπ ζρνιείνπ απφ ηε ξένπζα 

πξαγκαηηθφηεηα, φηαλ απηφ επηρεηξείηαη λα γίλεη, ζεκειηψλεηαη πάλσ ζηελ 

θπξηαξρία ηεο ηδενινγίαο πσο ην άηνκν δεη γηα λα θαηαλαιψλεη, εληάζζεηαη 

ζηαηηθά ζην ζεκεξηλφ status kwo.  

 

  Σέηαξηνλ, ν κεραληζηηθφο απνκλεκνλεπηηθφο ραξαθηήξαο 
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κάζεζεο, παζεηηθφο, ν νπνίνο έθηαζε ζην απφγεηφ ηνπ κε ην ζχζηεκα 

εμεηάζεσλ, ζηελ πεξίνδν ηνπ ζηξαηεγνχ Αξζέλε.  

 

  Πέκπηνλ, ε ζπλέρηζε δίπια ζηνλ πξαγκαηηζκφ, ζεηηθηζκφ, 

αλαρξνληζηηθψλ, αλνξζνινγηθψλ αληηιήςεσλ, φπσο γίλεηαη ζήκεξα ζην 

κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθψλ. Ζ ζπλχπαξμε ελφο αζηηθνχ νξζνινγηζκνχ κε ηνλ 

κπζηηθηζκφ, θαζφινπ δελ απνηειεί έθπιεμε.  

 

  Δίλαη νξγαληθφ ζηνηρείν ηνπ ζεκεξηλνχ εθκεηαιιεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο πνπ δηαθεξχζζεη απφ ηελ κηα πιεπξά έλα ιηκπεξαιηζκφ, έλα 

δηαθεξπθηηθφ ιηκπεξαιηζκφ θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά, επηκέλεη λα αμηνπνηεί ην 

θφβν ηνπ επέθεηλα, ην θφβν ηεο άιιεο δσήο ελ πάζε πεξηπηψζεη θαη λα 

ζπληεξεί ην θφβν ησλ καδψλ.  

 

  Τπνζηεξίδνπκε ηελ αλαδηνξγάλσζε, νινθιεξψλσ κε απηφ θαη 

δχν αθφκα ηίηινπο ζα ζαο πσ, αθνχ έηζη θαη αιιηψο ζα ζαο ηελ κνηξάζνπκε 

ηελ εηζήγεζε, ηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ γλσζηηθψλ πεδίσλ ζην ζρνιείν ζηνπο 

βαζηθνχο ηνκείο, γισζζηθά καζήκαηα, ζεηηθέο επηζηήκεο θαη ηερλνινγία, 

θνηλσληθέο επηζηήκεο, αηζζεηηθή θπζηθή αγσγή θαη θνηλσληθέο 

δξαζηεξηφηεηεο.  

 

  Έλα άιιν κεγάιν θεθάιαην θίινη θαη θίιεο είλαη ην θνκκάηη πνπ 

αθνξά ην ζρνιείν κε ηε θνηλσλία, κε πνην ηξφπν κπνξνχκε λα ζπλδέζνπκε ην 

ζρνιείν κε ηελ θνηλσλία. Δθηηκνχκε φηη ζήκεξα ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε έρεη 

θηάζεη, γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ Παιακά ελ πάζε πεξηπηψζεη, ζηελ 

θαηψηαηε ζθάια ηνπ θαθνχ. Γελ κπνξνχκε λα ζπλδεζνχκε κε ηελ ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε, πνιχ πεξηζζφηεξν δελ κπνξνχκε λα δερηνχκε ε ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε λα θαζνξίδεη ηα ζρνιηθά πξνγξάκκαηα θαη βεβαίσο ην κεγάιν 

θνκκάηη αθνξά ηε ζρνιηθή δσή.  

 

  Σειεηψλσ, ιέγνληαο ην εμήο. ην ηη λα θάλνπκε. Τπνζηεξίδνπκε 

ζπλάδειθνη θαη θίινη, φηη πξέπεη λα αμηνπνηήζνπκε δεκηνπξγηθά, βαζηά θαη 

επηζηεκνληθά φιεο ηηο ζεηηθέο πιεπξέο ησλ παηδαγσγηθψλ ζρνιψλ, ηδηαίηεξα 

ζηε νβηεηηθή Δλσζε ηα πξψηα ηεο ρξφληα, ζηελ πνιηηηζηηθή επαλάζηαζε 

ζηελ Κίλα θαη ησλ κεγάισλ επηζηεκνληθψλ πεηξακαηηζκψλ ζηε Λαηηληθή 

Ακεξηθή θαη ζηε Γπηηθή Δπξψπε. Έλα.  
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  Γχν. Γελ κπνξεί λα ππάξμεη θακηά αιιαγή ζην ρψξν ηνπ 

ζρνιείνπ, αλ δελ έρνπκε θιεηδί ην παλεθπαηδεπηηθφ κέησπν, κε άιια ιφγηα αλ 

δελ ρηίζνπκε εθείλε ηελ θνηλσληθή ζπκκαρία εξγαδφκελσλ γνλέσλ, καζεηψλ 

θαη εθπαηδεπηηθψλ, πνπ βεβαίσο ζα βαζίδεηαη εθηφο απφ ηα πιηθά γηα έλα άιιν 

ζρνιείν θαη ζηα πιηθά γηα κηα άιιε θνηλσλία.  Καη απφ απηή ηελ άπνςε, ν 

δξφκνο είλαη αλνηθηφο.       

 

  Σειεηψλσ ιέγνληαο ην εμήο. Δρνπκε κπξνζηά καο έλα θνπβάξη. 

Απηφ ην θνπβάξη έρεη θαη αλζξψπηλν πφλν, έρεη αλζξψπηλν αίκα, ζε φιν ηνλ 

θφζκν. Δρεη ηηο ζπκβνιέο ηεο Παιαηζηίλεο θαη ηνπ Ηξάθ. Δπεηδή βξίζθνκαη ζηε 

Θεζζαινλίθε Γηψξγν, ζέισ λα ζθεθηψ ηνλ κχζν ηνπ Μεγαιέμαλδξνπ. Δρνπκε 

δχν δξφκνπο, ή απηφ ην θνπβάξη ζα ην ιχζνπκε ή απηφ ην θνπβάξη ζα ην 

θφςνπκε. Σξίηνο δξφκνο δελ ππάξρεη.  

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Δπραξηζηνχκε Θαλάζε. Δρνπκε δχν εξσηήζεηο. Θα 

αθνινπζήζνπλ ακέζσο νη παξεκβάζεηο. Να ζπκίζσ φηη ν ρξφλνο γηα 

ζπδήηεζε ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ήηαλ 2 πεξίπνπ ψξεο. Λφγσ ησλ 

ππεξβάζεσλ πνπ έγηλε θαη απφ ηνπο νκηιεηέο, θπξίσο απφ ηνπο νκηιεηέο έρεη 

πεξηνξηζηεί ζην κηζφ πεξίπνπ απηφο ν ρξφλνο. ηε βάζε ηεο ηζεγνξίαο νη 18 

πνπ έρνπλ δεηήζεη λα παξέκβνπλ, αληηιακβάλεζηε φηη ζα έρνπλ ζηε δηάζεζή 

ηνπο ρξφλν πνπ δελ ζα ππεξβαίλεη ηα ηξία ιεπηά. Πξέπεη λα ζεβαζηνχκε απηφ 

ηνλ θαλφλα θαη απηή ηε ζπλζήθε, γηα λα κπνξέζνπκε λα νινθιεξψζνπκε 

ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα.  

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Θ. ΚΟΣΗΦΑΚΖ): Να ππελζπκίζνπκε φηη πξέπεη λα 

δειψζνπκε φινη ζηα δηαιείκκαηα, ηη νκάδεο εξγαζίαο πξνηηκνχλ λα 

ζπκκεηέρνπλ αχξην, γηαηί πξέπεη λα θάλνπκε έλαλ πξνγξακκαηηζκφ, νη ρψξνη 

δελ είλαη αθξηβψο νη ίδηνη. Μαο βνεζάεη λα ην μέξνπκε απφςε. Καη ην δεχηεξν 

φηη ζα μεθηλήζνπκε 9.30 γηα ηηο νκάδεο θαη πξέπεη λα είκαζηε εδψ γηα λα 

ιεηηνπξγήζνπλ αιιηψο πάλε φια πίζσ. Καη ην ηξίην, ην βξάδπ 9.30 ε ψξα ηα 

πνχικαλ ππελζπκίδνπκε ζα θχγνπλ απφ ηελ έμνδν ηεο έθζεζεο απφ ηελ 

Δγλαηία. Πξέπεη λα είκαζηε εθεί φινη 9.30 ε ψξα, λα θχγνπλ ηα πνχικαλ γηα 

ηελ εθδήισζε, φπνπ ζα ππάξρεη θαη κνπζηθφ πξφγξακκα απφ ζπλαδέιθνπο, 

απφ ζπγθξφηεκα.  
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ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Κ. ΜΠΟΗΚΟ): πλάδειθνη έξρνληαη εδψ εξσηήζεηο ή θάπνηεο 

ηέινο πάλησλ απφ ηηο εξσηήζεηο πνπ έρνπλ έξζεη, ηηο ιίγεο εξσηήζεηο. Γελ 

δηεπθξηλίδνπλ ζε πνηνλ εηζεγεηή απεπζχλνληαη. Θα παξαθαιέζσ λα 

δηεπθξηλίδεηε ζε πνηνλ απφ ηνπο εηζεγεηέο απεπζχλεζηε.  

Ν. ΑΓΑΘΑΓΓΔΛΟΤ: Τπάξρεη κηα εξψηεζε εδψ πνπ απεπζχλεηαη ζε εκέλα θαη 

ιέεη, γηαηί δελ ιέηε ηίπνηε γηα έλα εληαίν ιχθεην αιιά κέλεηε κφλν ζην 12ρξνλν 

ππνρξεσηηθφ ζηηο ελεκεξψζεηο πνπ θάλεηε ζηνπο πιιφγνπο ησλ ΣΔΔ.  

 

  πλάδειθνη, ιέκε ην εμήο θαη ίζσο επεηδή ππήξραλ θαη 

δηαθνπέο, φηη εκείο ιέκε γηα εληαίν ζρνιείν θαη φρη εληαίν ιχθεην θαη ζα ην 

μαλαεπαλαιάβσ φηη δελ βιέπνπκε απηνηειψο ην ιχθεην έμσ απφ ηε βαζηθή 

εθπαίδεπζε.  

 

  Αλέπηπμα πξνεγνχκελα πσο βιέπνπκε απηφ ην εληαίν ζρνιείν, 

ην 12ρξνλν, φπνπ ζα παξέρνληαη φια ηα εθφδηα γεληθήο εθπαίδεπζεο, αιιά 

ζπλ φια ηα ππφινηπα γηα λα κπνξεί ην παηδί ην νπνίν ζα ηειεηψλεη ηε βαζηθή 

12ρξνλε εθπαίδεπζε, λα είλαη έηνηκν θαη λα κπνξέζεη λα πξνζαξκνζηεί ζηηο 

αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο. Ηζσο ζην ηέινο, δελ πξφιαβα λα νινθιεξψζσ, ην 

μαλαιέσ, φηη ην πνιπηερληθφ γεληθφ ζρνιείν, είλαη ην δεηνχκελν δεκηνπξγηθφ 

ζρνιείν.  

 

  ηε δεχηεξε εξψηεζε έρνπκε εμαζθαιίζεη 100% ηελ 9ρξνλε 

ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε θαη απαηηνχκε 12ρξνλε; Απηφ αθξηβψο είπα ζηελ 

εηζήγεζε. ηη αθφκα θαη απηή ηελ 9ρξνλε βαζηθή εθπαίδεπζε ακθηζβεηείηαη. 

Γειαδή φηη πνιιά παηδηά δπζηπρψο δελ ηειεηψλνπλ απφ ηα ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία πνπ έρνπκε, νχηε ηε βαζηθή 9ρξνλε εθπαίδεπζε.  

 

  Απηφ φκσο δελ ζεκαίλεη, απηή ε αηηία απηνχ ηνπ γεγνλφηνο, 

νθείιεηαη αθξηβψο ζην ζεκεξηλφ ζχζηεκα ζρνιείσλ πνπ ππάξρεη. Γεκνηηθφ, 

γπκλάζην θαη κεηά ιχθεην. Γη΄ απηφ αθξηβψο πξνηείλνπκε ην 12ρξνλν εληαίν 

βαζηθφ ζρνιείν, γηα φια ηα παηδηά.  

 

  Ννκίδσ φηη δφζεθε ε απάληεζε ζηελ θεληξηθή κνπ εηζήγεζε. 

Απηά, δελ έρσ εγψ άιιε εξψηεζε.  

 

ΤΝΔΓΡΟ: Δπί ηεο δηαδηθαζίαο κηα ζηηγκή παξαθαιψ. Θα παξαθαιέζσ ζηηο 
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εξσηήζεηο πνπ απαληψληαη, λα ιέλε ην φλνκα ηνπ εξσηψληνο θαη απφ πνηα 

ΔΛΜΔ είλαη.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Γελ ππάξρεη ζην ραξηί εδψ πέξα νχηε ην φλνκα ηνπ 

εξσηψληνο… 

ΤΝΔΓΡΟ: Να πνχκε λα ην βάινπλ.  

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Α. ΚΑΛΓΖ): Δίλαη εξσηήζεηο πνπ απαληήζεθαλ, είλαη απφ ηελ 

Καξαθχιε Μαξηάλζε ηε δηεπζχληξηα 9νπ ΣΔΔ Θεζζαινλίθεο.  

Θ. ΣΗΡΗΓΧΣΖ: Ζ εξψηεζε είλαη θνηλή ζπλάδειθνη. Να πξνζζέζσ νξηζκέλα 

πξάγκαηα μεθηλψληαο απφ εθεί πνπ ηέιεησζε ην πξσί ν ζπλάδειθνο θαη θίινο 

ν Μπάκπεο ν Ννχηζνο. Ρσηήζεθε ν Μπάκπεο ην πξσί, πνηα αθξηβψο 

πξφηαζε έρεη θαη απάληεζε φηη ε πξφηαζε κπνξεί λα πξνθχςεη κνλάρα, αλ 

θαηάιαβα θαιά Μπάκπε, φηη κπνξεί λα πξνθχςεη κνλάρα απφ κηα ζπιινγηθή 

δηεξγαζία, δελ ππάξρεη ζην θεθάιη θαλελφο.  

   

  Δρσ ηελ εληχπσζε φηη είρε δίθην. Γειαδή, κηα πξφηαζε πνπ δελ 

δέλεηαη ζήκεξα κε κηα κεγάιε θίλεζε αλζξψπσλ, πνπ δελ έρεη έλα νξακαηηθφ 

ραξαθηήξα θαη ηαπηφρξνλα δελ γεηψλεηαη ζηηο πξαγκαηηθέο θνηλσληθέο 

αλάγθεο, δειαδή δελ απνηειεί έλα αίηεκα, έλα ζχλζεκα, κηα πεξπαηεζηά λα 

ην πσ έηζη, ρσξίο ηψξα ην ζπλδηθαιηζηηθφ φξν εδψ, ησλ εξγαδφκελσλ, ησλ 

γνλέσλ, ησλ καζεηψλ, ησλ κεγάισλ θνκκαηηψλ ηεο θνηλσλίαο, ην ιηγφηεξν 

είλαη κηα πξφηαζε πνπ έρεη αθαδεκατθφ ραξαθηήξα ή έλα ζηελφ παξαηαμηαθφ 

ραξαθηήξα.  

 

  Δηζη φπνηα πξφηαζε θάλνπκε γηα ην εληαίν 12ρξνλν, γηα ηελ 

κείσζε ηεο καζεηηθήο δηαξξνήο, πνπ ζα πσ δχν θνπβέληεο γηα ηελ καζεηηθή 

δηαξξνή, πξέπεη νπσζδήπνηε λα έρεη απηά ηα θνηλσληθά θαξδηά ηεο 

ραξαθηεξηζηηθά.  

 

  κσο ε εξψηεζε ήηαλ πσο κπνξεί λα κεησζεί ε καζεηηθή 

δηαξξνή. Δρνπλ γίλεη ζπνπδαίεο έξεπλεο ζπλάδειθνη θαη απφ εθπαηδεπηηθνχο 

εξεπλεηέο γχξσ απφ ην ραξαθηήξα ηεο καζεηηθήο δηαξξνήο.  

 

  Γηα λα ρηππήζεη θαλείο ηελ καζεηηθή δηαξξνή, πξέπεη λα πάεη 

αθξηβψο ζηηο ξίδεο θαη ζηηο αηηίεο ηεο καζεηηθήο δηαξξνήο. Ζ θχξηα αηηία ηεο 

καζεηηθήο δηαξξνήο θαηά ηελ ηαπεηλή κνπ άπνςε, είλαη ε δηαθνξά 
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κνξθσηηθνχ, νηθνλνκηθνχ θαη θνηλσληθνχ επηπέδνπ, αλάκεζα ζε δηάθνξεο 

θνηλσληθέο νκάδεο θαη θαηεγνξίεο. Γειαδή, έλα παηδί πνπ πξνέξρεηαη απφ 

θησρά ιατθά ζηξψκαηα θαη βξίζθεηαη ζηα νξεηλά ηεο Πίλδνπ, αλ δελ ζηεξηρηεί 

ε νηθνγέλεηα, κε πνην ηξφπν ζα κπνξέζεη λα ηειεηψζεη, φρη ην 12ρξνλν, ην 

6ρξνλν ζρνιείν.  

 

  Αλ πάξεηε ηνλ άμνλα ηεο Πεηξαηψο γηα φζνπο είλαη ζηελ κεγάιε 

αλζξσπνβφξα, αλζξσπνθάγα πφιε, έρνπκε εθαηνληάδεο παηδηά ζηνλ άμνλα 

ηεο Πεηξαηψο, πεγαίλνληαο απφ ηελ Αζήλα πξνο Πεηξαηά, πνπ βξίζθνληαη ζηα 

θαλάξηα. Κάλακε κηα πξνζπάζεηα πέξζη ή πξφπεξζη λα θάλνπκε κηα 

θακπάληα, αλ ζπκάκαη θαιά, γηα ηα παηδηά ησλ θαλαξηψλ, γηα ηα παηδηά ηνπ 

δξφκνπ, λα ηα εληάμνπκε ζην ζρνιείν.  

 

  Σν πξψην πξέπεη λα κηιήζνπκε γηα κηα ηέηνηα νηθνλνκηθή 

πνιηηηθή, πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε φιεο ηηο νηθνγέλεηεο θπξίσο ηηο θησρέο, 

ιατθέο νηθνγέλεηεο, λα θξαηνχλ ηα παηδηά ηνπο ζην ζρνιείν.  

 

  Σν δεχηεξν πνπ πξέπεη λα κηιήζνπκε γηα ηέηνηα αληηζηαζκηζηηθά 

πξνγξάκκαηα, επαλαιακβάλσ πάληνηε έρνπλ έλα νξηαθφ ραξαθηήξα. Αλ 

ζέιεηε εδψ θάλσ κηα ξεθνξκηζηηθή πξφηαζε ελ πάζε πεξηπηψζεη, γηα 

αληηζηαζκηζηηθά πξνγξάκκαηα ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, πξαγκαηηθά φκσο θαη 

φρη ζην θαληαζηαθφ πεδίν. Αληηιακβάλεζηε νη πεξηζζφηεξνη ηη ελλνψ. 

Πξαγκαηηθά πξνγξάκκαηα αληηζηαζκηζηηθήο αγσγήο γηα εππαζείο θαηεγνξίεο, 

γηα θνηλσληθέο θαηεγνξίεο γηα απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο, έηζη ψζηε λα 

κπνξέζνπκε λα κεηψζνπκε ηελ καζεηηθή δηαξξνή.  

 

  Καη ην ηξίην ην πην ζεκαληηθφ, φηη νθείινπκε λα κηιήζνπκε γηα 

έλα άιιν ζρνιείν. Να κηιήζσ κε φξνπο πνηεηηθνχο ελ πάζε πεξηπηψζεη γηα λα 

ειαθξχλσ ην θιίκα, κε ηνπο φξνπο ηνπ Παιακά; Να πνχκε γηα έλα ζρνιείν 

πνπ ζα είλαη αλνηθηφ θαη ηα βηβιία ζα είλαη ζαλ ηα θξίλα. Έλα ζρνιείν, ην 

νπνίν λα είλαη ειθπζηηθφ ζηα παηδηά.  

 

  Αλ δελ κηιήζνπκε γηα έλα ηέηνην ζρνιείν, αιιά ζεκειηψλνπκε θαη 

ππεξεηνχκε έλα δησθηηθφ ζρνιείν ζε φηη αθνξά ηνλ εθεβηθφ θαη καζεηηθφ 

πιεζπζκφ, είλαη θαλεξφ φηη πνιιαπιαζηάδεηαη ε καζεηηθή δηαξξνή.  
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  Βεβαίσο, εκείο δελ είκαζηε θπβέξλεζε, εκείο είκαζηε έλα 

εθπαηδεπηηθφ θαη ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα αιιά πξέπεη λα πάξνπκε ην κεξηηθφ 

πνπ καο αλαινγεί ζε απηφ. Να κηιήζνπκε κε ηνπο φξνπο Πξνκεζέα θαη φρη 

Δπηκεζέα. 

 

Σ. ΜΖΣΑΦΗΓΖ: Ηζσο ιφγσ ησλ δξαζηηθψλ πεξηθνπψλ πνπ ήκνπλ 

ππνρξεσκέλνο λα θάλσ ζην θείκελν, λα κελ έγηλα ζαθήο θαη λα 

παξεμεγήζεθα. Πξνθαλψο δελ μεκπεξδεχνπκε κε ην εθπαηδεπηηθφ πξφβιεκα 

κε αθνξηζκνχο. Γειαδή κε κηα δηαθήξπμε φηη είκαζηε ππέξ ηεο 12ρξνλεο 

ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο εκείο ιέκε θαη φρη 12ρξνλνπ εληαίνπ ζρνιείνπ. 

Τπάξρεη κηα δηαθνξά εδψ ζην δήηεκα. Καη επεηδή είκαζηε ζπλδηθαιηζηηθή 

παξάηαμε θαη φρη θπβέξλεζε.  

 

  Απηφ ζεκαίλεη φηη νπνηαδήπνηε ξχζκηζε γίλεη, ζα πξέπεη λα 

πεξάζνπκε απφ έλα κεηαβαηηθφ ζηάδην, πνπ ζα πξέπεη λα δηαζθαιίζνπκε θαη 

ην εξγαζηαθφ θαζεζηψο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνπο καζεηέο θαη νη 

κεηαβηβάζεηο φπσο μέξεηε είλαη ζαλ ηνπο πφλνπο ηεο γέλλαο.  

 

  Απφ απηή ηελ άπνςε, δελ μέξσ ζε πνην ζρνιείν ζηηο 

ελεκεξψζεηο απιψο είπα κφλν γηα 12ρξνλν ππνρξεσηηθφ ζρνιείν θαη φρη γηα 

ην ηη ζα γίλεη κε ηελ ηερληθή επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε.  

 

  Μάιηζηα, θξνληίζακε αλ ζέιεηε σο παξάηαμε θαη σο ρψξνο λα 

έρνπκε κηα εηδηθή απφθαζε, ηελ νπνία κπνξψ λα ηε δψζσ ζε νπνηνλδήπνηε 

ζπλάδειθν ζέιεη. Δδψ απιψο δηάβαζα νξηζκέλα ςήγκαηα απφ απηή ηελ 

απφθαζε, ε νπνία απ‟ φηη μέξσ, έρεη πηνζεηεζεί θαηά 99,9% θαη απφ ην Γ.. 

ηεο ΟΛΜΔ, γηαηί αλ ζέιεηε είλαη θαη θνηλφο ηφπνο φισλ καο.  

 

  Δκείο βιέπνπκε ην ιχθεην κε δχν θιαδηά. Σν ιέσ απφ άπνςε 

πιεηνςεθίαο, ηνπιάρηζηνλ ησλ δπλάκεσλ πνπ ππάξρνπλ, γηα λα είκαζηε 

ζπγθεθξηκέλνη. Ζ ζπλάδειθνο Καξαθχιιε, ιίγν κε έρεη κπεξδέςεη εδψ απφ 

ηνλ ηξφπν πνπ έρεη δηαηππψζεη, δελ μέξσ αθξηβψο ηη ζέιεη λα ξσηήζεη. Λέεη, 

πεξηνξίδεηε ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ζηελ παξνρή απιά θάπνησλ 

καζεκάησλ ζην έλα θαη κνλαδηθφ ιχθεην; Φπζηθά φρη.  

 

  Γελ κπνξνχκε λα έρνπκε κηα εθπαηδεπηηθή άπνςε πνπ λα αγλνεί 



7
ν
 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΟΛΜΔ – ΖΜΔΡΑ 1

ε
 – Α‟ ΤΝΔΓΡΗΑ – Α‟ ΔΝΟΣΖΣΑ - 16/12/2004 

 162 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Γελ αληηθαζηζηνχκε ηελ πξαγκαηηθφηεηα κε ηηο επηζπκίεο 

καο αιιά καρφκαζηε γηα κηα δηαθνξεηηθή πξαγκαηηθφηεηα. Γελ κπνξνχκε λα 

θαληαζηνχκε κηα εθπαίδεπζε πνπ ζα αγλνεί νχηε ηνλ θαηακεξηζκφ, ηνλ 

θνηλσληθφ θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο νχηε απηφ πνπ δνχκε.  

 

  Σα παηδηά πξέπεη λα βγαίλνπλ κέζα απφ ην ζρνιείν γηα λα 

κπνξνχλ λα δψζνπλ ηε κάρε γηα ηε δσή ηνπο. Δδψ βάδνπκε θαη δεηήκαηα 

επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ. Δίκαζηε φκσο αληίζεηνη ζε νπνηαδήπνηε ινγηθή 

πξφσξεο θαηάξηηζεο πνπ ζπκβαίλεη απηή ηε ζηηγκή θαη ζηελ παξαγσγή 

εκηκαζψλ, κηαο ρξήζεσο απνθνίησλ.  

 

  Οζνλ αθνξά ην κπνξείηε λα καο αλαθέξεηε ηηο ρψξεο ηεο 

Δπξσπατθήο Δλσζεο, ρσξίο επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε; Γελ ην θαηαιαβαίλσ 

απηφ. Γελ ππάξρεη θακηά ρψξα πνπ λα κελ έρεη επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε. 

Απηφ πνπ ζπδεηάκε εδψ, δελ είλαη αλ ζα ππάξρεη ή φρη επαγγεικαηηθή 

εθπαίδεπζε αιιά ηη είδνπο επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ζα είλαη απηή. Αλ είλαη 

επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη πσο εμεγείηαη ην γεγνλφο φηη ηειεηψλεη θαλείο 

ζήκεξα ηα ΣΔΔ θαη δελ έρεη ηίπνηε. Πνηα είλαη ηα επαγγεικαηηθά ηνπ 

δηθαηψκαηα; Σνπ ιέλε, πάκε ζην επφκελν ζηάδην.  

 

  Γηα βίνπ θαηάξηηζε, ηελ νπνία ηε βαθηίδσ δηα βίνπ εθπαίδεπζε. 

Δκείο ιέκε φρη, ιέκε λα ζηακαηήζεη απηφ, γηαηί απηφ αλαπαξάγεη ηνλ θνηλσληθφ 

θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο, έρεη έλα ηξνκαθηηθφ θφζηνο, θαηαζηξέθεη ηε δσή 

ησλ αλζξψπσλ θαη νπζηαζηηθά ηνπο απαγνξεχεη λα δνπιέςνπλ.  

 

  Ξέξεηε απ‟ φιεο ηηο κειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη, γη΄ απηφ ππάξρεη 

εθείλν ην θνβεξφ βηβιίν, ην ηέινο ηεο εξγαζίαο, φηη κεγάιεο κάδεο λέσλ 

αλζξψπσλ, δελ έρνπλ ζηνλ νξίδνληα, δελ πξφθεηηαη λα δνπιέςνπλ.  

 

  Θα ζαο πσ θάηη εθηαιηηθά πξάγκαηα πνπ ζπκβαίλνπλ ζηελ 

Αγγιία, φπνπ ηνπο πεξηγξάθνπλ πσο, αλ θάπνηε δνπιέςνπλ ζα είλαη ε 

δνπιεηά. Απηά.  

 

θ. ΘΔΟΓΟΗΑΓΖ: Γελ μέξσ απφ πνχ είλαη ε εξψηεζε. Ζ εξψηεζε είλαη πσο 

ζπκβηβάδεηαη ε εθπαίδεπζε δηαπλεφκελε απφ ηελ ειιελνξζφδνμε παξάδνζε, 

πσο ζπκβηβάδεηαη απηφ κε ηε δηαπνιηηηζκηθφηεηα θαη ηελ αλεμηζξεζθία πνπ 
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ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Δλσζε.  

 

  πλάδειθνη, εγψ είπα φηη ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία πνπ 

δηακνξθψλνπλ ηελ εζληθή ηαπηφηεηα ελφο ιανχ, είλαη ε γιψζζα, ε ηζηνξία, ε 

ζξεζθεία θαη ε εζληθφηεηα. Γηα ηελ Διιάδα, ζξεζθεία θαη εζληθφηεηα είλαη ε 

ειιελνξζφδνμε παξάδνζε. Ννκίδσ φηη φινη ιανί έρνπλ θαη ζξεζθεία θαη 

εζληθφηεηα θαη φινη νη ιανί φπσο θαη εκείο ζεβφκαζηε ηελ αλεμηζξεζθία θαη 

ζεβφκαζηε θαη ηνπο άιινπο πνιηηηζκνχο.  

 

  Γελ λνκίδσ φηη ε ειιελνξζφδνμε παξάδνζε θαη ην φηη φπσο είπα 

ε παηδεία πξέπεη λα θαηνρπξψλεη απηφ ην ζηνηρείν ηεο εζληθήο καο 

ηαπηφηεηαο, αλαηξεί ηε δηαπνιηηηζκηθφηεηα, ηνλ ζεβαζκφ δειαδή ζε άιινπο 

πνιηηηζκνχο θαη ζε άιιεο ζξεζθείεο.  

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Σειείσζαλ νη εξσηήζεηο. Δίλαη εδψ 19 νλφκαηα πνπ ζέινπλ λα 

θάλνπλ παξέκβαζε. Δρνπκε αθξηβψο 40 ιεπηά, 20 νλφκαηα είλαη 2 ιεπηά. 

 

(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο) 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Γακηαλφο Μπξίδεο. 

Γ. ΜΤΡΗΓΖ: Φίινη ζπλάδειθνη, ηξέρνληαο ζα πσ απφ απηά πνπ ήζεια ηα 

πην ζεκαληηθά. ην 16ν πλέδξην ζηελ Καιακπάθα πήγα κε ηνλ ίδην ζθνπφ, 

φπσο θαη ζήκεξα φπσο ζα δηαπηζηψζεηε κεηά απφ ιίγν. Πέξαζαλ 11 ρξφληα 

απφ ηφηε. Υαίξνκαη πνπ δχν ζπλάδειθνη έζεζαλ ην ζέκα έζησ θαη αθξνζηγψο, 

ζα ην θάλσ ιίγν αλαιπηηθφηεξν, κεηά απφ 11 ρξφληα, γηαηί θάζε ηφζν πεξίπνπ 

γίλνληαη εθπαηδεπηηθά πλέδξηα, 80 δηά 6 καο θάλεη 11 θαη θάηη, ζα γίλεη ην 

επφκελν. Θα παιέςσ ζαλ ζπληαμηνχρνο πηα, λα παξεπξίζθνκαη θαη εθεί, 

αθφκα θαη αλ γίλεη ζην Καζηειφξηδν.  

 

  Εήηεζα θαη ηφηε απφ ηελ ΔΛΜΔ λα είκαη αληηπξφζσπνο. Σφηε ε 

ΔΛΜΔ ζπκθψλεζε λα ζηαιψ αληηπξφζσπνο. ε απηφ ην πλέδξην δελ 

ζπκθψλεζε θαη έηζη έρσ έξζεη επηπρψο πνπ ήηαλ δχν νη εξγάζηκεο εκέξεο 

απφ απηέο ηηο ηξεηο ηνπ πλεδξίνπ, παίξλνληαο άδεηα αηκνδνζίαο δχν εκεξψλ. 

Με ζπγρσξείηε έηζη γηα ην πξψην πξφζσπν, ηα ιέσ γηα λα θαηαλνεζεί θαη ε 

ζεκαζία ησλ ζεκάησλ πνπ ζα βάισ παξαθάησ.  

 

  Θα δηαβάζσ θαηεπζείαλ ηελ πξφηαζε πνπ ζέισ λα θαηαζέζσ 
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ζην πλέδξην, κεηά βίαο κε παίξλεη. Δίλαη πξφηαζε γηα ην 7ν εθπαηδεπηηθφ 

πλέδξην.  

 

  Έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο, πνπ ν 

θιάδνο καο δείρλεη απξφζπκνο λα ην αγγίμεη, είλαη ε παξερφκελε απφ ην 

ζρνιείν, ζξεζθεπηηθή θαηερεηηθή αγσγή. Με ηηο αξλεηηθέο ηεο ζπλέπεηεο, 

ηδηαίηεξα ελφςεη ηεο παγθνζκηνπνίεζεο πνπ αλεμάξηεηα αλ ην ζέινπκε ή φρη, 

επέξρεηαη.  

 

  πγθεθξηκέλα, ε θαηερεηηθνχ ραξαθηήξα ζξεζθεπηηθή αγσγή 

πνπ παξέρεηαη απφ ην ζρνιείν, πεξηβιεκέλε κε ην θχξνο ηεο πνιηηείαο θαη φρη 

κε ηελ αμία ησλ δνγκάησλ ηεο, εθηφο ηεο κφληκεο παξαβίαζεο, ηεο 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα νπνηεζδήπνηε ζξεζθεπηηθήο επηινγήο, ζπκβάιιεη 

ζηε δηακφξθσζε ελφο ηχπνπ αλζξψπνπ, αλαζθαινχο θαη αδηάθνξνπ ή κε 

θηιηθνχ πξνο ηελ επηζηεκνληθή γλψζε, πνπ είλαη απφιπηα αλαγθαία γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ ελφςεη ηεο νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηζκηθήο 

παγθνζκηνπνίεζεο πνπ επέξρεηαη.  

 

  Απηφ δηαθαίλεηαη. Πρ. απφ ηελ άξλεζε κεγάινπ ηκήκαηνο ησλ 

καζεηψλ λα απνδερηνχλ ηελ επηζηεκνληθή ζεσξία ηεο εμέιημεο, απνδερφκελνη 

δνγκαηηθνχο κχζνπο, απηνδηαςεπδφκελνπο κάιηζηα ή απφ ηελ απξνζπκία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αθφκε θαη λα ηελ ππεξαζπηζηνχλ. Απφ ην ζεκαληηθφ αξηζκφ 

ησλ καζεηψλ πνπ εκθαλίδνληαη ζην ζρνιείν κε θνκπνζθνίλη ζην ρέξη. 

 

  Δπίζεο ζπλερείο είλαη νη δηψμεηο θαζεγεηψλ θαη καζεηψλ πνπ 

απνξξένπλ απφ ην αξλεηηθφ απηφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο εθπαίδεπζεο. Θέισ λα 

είκαη ζπγθεθξηκέλνο. Απφδεημε απηψλ ησλ δηψμεσλ, είλαη νη ζπλερηδφκελεο 

πηέζεηο ζε καζεηέο, λα θάλνπλ πξνζεπρή, λα πάλε εθθιεζηαζκφ.  

 

  Ζ πξφζθαηε δίσμε ζπλάδειθνπ καζεκαηηθνχ ζην Γπκλάζην 

Αξδέαο, επεηδή άζθεζε θξηηηθή ζηελ Παιαηά Γηαζήθε, παξφκνηα κε απηή πνπ 

αζθνχλ δεκφζηα θαη αμηφπηζηα πνιινί κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ζενιφγνη, αθφκα 

θαη θιεξηθνί θαη πνπ ν θιάδνο δελ έδεημε ηελ απαηηνχκελε επαηζζεζία 

απέλαληί ηνπ.  

 

  Ση αθνξνχζε ε δίσμή ηνπ; ρνιίαζε κε ηνπο καζεηέο ηελ ηέηαξηε 
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απφ ηηο 10 εληνιέο, πνπ ακθηβάιισ αλ θάπνηνο εδψ κέζα ηελ μέξεη. Οζνπο 

ζενιφγνπο ξψηεζα δελ ηελ μέξνπλ. Λέεη ε ηέηαξηε εληνιή, κηιάεη ν Θεφο 

ιέγνληαο είκαη δειηάξεο θαη εθδηθεηηθφο, εθδηθνχκαη φζνπο κε κηζνχλ κέρξη 

ηέηαξηε γεληά.  

 

  Απηφ ην ζρνιίαζε θαη μεζεθψζεθαλ νη θχθινη νη ζξεζθεπηηθνί ηεο 

πεξηνρήο ηνπ, δήηεζαλ λα επηβιεζεί πνηλή. Δπηβιήζεθε κηα πνηλή απφ ην 

ΠΗΓΔ Δδεζζαο. Αζάθεηεο; Σελ μέξσ ηελ ππφζεζε πνιχ θαιά, κε ζπγρσξείο.  

 

  Οη γνλείο ζηέιλνληαο έγγξαθν ζηνλ Τθππνπξγφ Παηδείαο θαη 

ζπγρξφλσο ζην γξαθείν Θξεζθεπκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ, δεηνχλ ηελ θεθαιή 

επί πίλαθη. Ο απειζψλ πεξηθεξεηάξρεο, εηζεγείηαη θαη απνδέρηεθε Τπνπξγφο 

ηελ εηζήγεζή ηνπ, γηα κεγαιχηεξε πνηλή, λα αζθήζεη έθεζε ππέξ ηνπ 

δεκνζίνπ, ππέξ δειαδή ηνπ ηεξαηείνπ.  

 

  Άιιεο πεξηπηψζεηο δηψμεσλ. Πξηλ απφ ρξφληα ζηα Γηάλλελα κηα 

ζπλαδέιθηζζά καο έμη κήλεο θαζπζηέξεζε ν δηνξηζκφο ηεο, γηαηί αξλνχληαλ 

λα δψζεη ζξεζθεπηηθνχ ηχπνπ φξθν γηα ηελ αλάιεςε. Μαζεκαηηθφο, δηψθεηαη 

κε θαηεγνξία, ειπίδσ ζπλάδειθε λα κελ πεηο φηη αλαθξηβψ, γηαηί ζα ζνπ 

δψζσ θαη ην θαηεγνξεηήξην, κε θαηεγνξία θαηεγνξείζηε γηαηί δελ θάλεηε ηνλ 

ζηαπξφ ζαο.  

 

  Απηφ είλαη ην θιίκα πνπ θαιιηεξγεί απηή ε ζξεζθνιεςία ζηελ 

Διιάδα. Καη θάζε κέξα ηε ζπλαληάκε θαη ζθνληάθηνπκε πάλσ ηεο θαη 

πεξλάκε αδηάθνξνη. ηελ πνιηηηθή επίζεο ζπκπεξηθνξά ησλ κειινληηθψλ 

πνιηηψλ, αζθεί αξλεηηθή επίδξαζε αθνχ αλαγθαζηηθά ζπκβάιιεη ζηε 

δηακφξθσζε κηαο πνιηηηθήο ζπλείδεζεο ππνηαγήο θαη ηελ είδακε θαη ζην ζέκα 

ησλ ηαπηνηήησλ. 

 

  Μηα απιή παξαηήξεζε ζηηο ρψξεο ηδίσο ηεο Δπξψπεο πνπ 

ζπρλά πξνβάιιεηαη θαη ζαλ φξακα θαη γηα ηελ Διιάδα, δείρλεη φπνπ ε 

ζξεζθνιεςία είλαη εληνλφηεξε, εθείλεο είλαη θαη νη πην θαζπζηεξεκέλεο 

νηθνλνκηθά, θνηλσληθά πνιηηηθά, πνιηηηζκηθά. Καη ην ίδην ηζρχεη θαη απφ 

πεξηνρή ζε πεξηνρή ζηελ ίδηα ρψξα.  

 

  Ζ κε ζεκειηψδεο δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 16.2 ηνπ πληάγκαηνο, 
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δειαδή ε παηδεία απνηειεί βαζηθή απνζηνιή ηνπ θξάηνπο θαη έρεη ζθνπφ ηελ 

εζηθή, πλεπκαηηθή, επαγγεικαηηθή θαη θπζηθή αγσγή ησλ Διιήλσλ, ηελ 

αλάπηπμε ηεο εζληθήο θαη ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο θαη ηε δηάπιαζή ηνπ ζε 

ειεχζεξνπο θαη ππεχζπλνπο πνιίηεο, βξίζθεηαη φζν αθνξά ηε ζξεζθεπηηθή 

ζπλείδεζε ζε αληίζεζε… 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: πλάδειθε, παξάθιεζε λα νινθιεξψζεηο. Γελ κπνξνχκε λα 

θάλνπκε παξαβίαζε ρξφλνπ.  

Γ. ΜΤΡΗΓΖ: Ηδηα αληίδξαζε είρα ζπλαληήζεη θαη πξηλ 11 ρξφληα.    

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: πλάδειθε ηειεηψζηε. 

Γ. ΜΤΡΗΓΖ: χληνκα λα κπσ ζην δηα ηαχηα. Απφ ηα παξαθάησ ζπλεπάγεηαη 

φηη επηβάιιεηαη κηα ξηδηθή αιιαγή ζην πεξηερφκελν ηεο εθπαίδεπζεο φζνλ 

αθνξά ηα δεηήκαηα απηά, πνπ ζαλ εθπαηδεπηηθνί επηζηήκνλεο θαη ζαλ 

δεκνθξαηηθνί πνιίηεο έρνπκε ππνρξέσζε λα ππνζηεξίμνπκε.  

 

  Δπηβάιιεηαη ην εθπαηδεπηηθφ ζπλέδξην ηψξα θαη αξγφηεξα ην 

ζπλέδξην ηεο ΟΛΜΔ, γηα λα επηηαρχλεη ηελ πξφνδν ηεο Διιάδνο, λα πξνηείλεη 

ζηελ πνιηηεία θαη ηελ ειιεληθή θνηλσλία, ηε ζρεηηθή ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 

16, παξάγξαθνο 2 ηνπ πληάγκαηνο, καδί κε ηνλ πιήξε δηαρσξηζκφ θξάηνπο 

θαη εθθιεζίαο.  

 

  Αθφκε απφ ηψξα λα πξνηείλεη ηελ εμάιεηςε θάζε θαηαγξαθήο 

άκεζα ή έκκεζα κέζσ ηνπ βαζκνχ ζην κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθψλ ηεο 

νπνηαζδήπνηε ζξεζθεπηηθήο επηινγήο ησλ καζεηψλ, ζαλ άκεζε εθαξκνγή θαη 

ζην ζρνιείν ησλ πεξί επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαζψο θαη ηε 

δηαθνπή ηεο πξνζεπρήο ζηελ πξσηλή ζπγθέληξσζε ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπ 

εθθιεζηαζκνχ. Σελ απφζπξζε απφ ηηο αίζνπζεο ηνπ ζρνιείνπ ζξεζθεπηηθψλ 

ζπκβφισλ.  

 

  Γηα ηα δεηήκαηα απηά, λα δεηήζνπκε ζαλ θιάδνο θαη ηε 

ζπλδξνκή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ άιισλ βαζκίδσλ, ησλ γνλέσλ, ησλ 

θεδεκφλσλ θαη άιισλ θνηλσληθψλ θνξέσλ. Πνιχηηκε, θαη ηειεηψλσ, ζα είλαη ε 

βνήζεηα ησλ ζπληαγκαηνιφγσλ, πνπ απφ θαηξφ ζέηνπλ απηά ηα δεηήκαηα θαη 

είλαη θαη επεηγφλησο πξέπεη λα ηελ επηδηψμνπκε.   

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Ο ζπλάδειθνο Παπαραηδήο. Παξάθιεζε ζπλάδειθε. Πξηλ 



7
ν
 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΟΛΜΔ – ΖΜΔΡΑ 1

ε
 – Α‟ ΤΝΔΓΡΗΑ – Α‟ ΔΝΟΣΖΣΑ - 16/12/2004 

 167 

μεθηλήζνπκε, γηα λα έρνπκε κηα ζπλελλφεζε, επεηδή ε ψξα πεξλάεη θαη λα 

κηιήζνπλ φινη, έζησ κε θάπνηα παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ, ζηα 2-3 ιεπηά λα 

θιείλνπκε. Δπηγξακκαηηθά. Οινη θαηαιαβαίλνπκε.  

 

Ζ. ΠΑΠΑΥΑΣΕΖ: πλάδειθνη βέβαηα απηφ πνπ γίλεηαη εδψ,  αλ ην έβιεπαλ 

απέμσ αθφκα θαη νη καζεηέο καο ζα κηινχζαλ γηα παξσδία δηαιφγνπ θαη 

ζπδήηεζεο. Καιέο είλαη νη γξακκέο ησλ παξαηάμεσλ, ζε παξάηαμε κεηέρσ θαη 

παλειιαδηθή, έιενο. Γελ είκαζηε ζην πξνδηαθσηηζηηθφ ζηάδην ζπλάδειθνη.  

 

  Πέξα απφ ηε ζπκθσλία κνπ θαη πνιιψλ άιισλ ζην γεγνλφο φηη 

πξέπεη λα δψζνπκε ηνλ θαιχηεξφ καο εαπηφ ζηελ αληίζηαζε ελάληηα ζηα 

φπνηα κέηξα ηεο λενθηιειεχζεξεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ησλ φπνησλ 

αλαδηαξζξψζεσλ εηο βάξνο ησλ εξγαζηαθψλ καο θαη άιισλ δηθαησκάησλ 

ζηελ εθπαίδεπζε, κεηά απφ απηφ θαη επεηδή εδψ ιέγνληαη πξνηάζεηο είηε γηα 

δχκσζε, είηε κεηαβαηηθέο είηε θάπνηνη νλεηξεχνληαη ην ζρνιείν ηεο 

ζνζηαιηζηηθήο θνηλσλίαο, λα πσ φηη ζε πνιιά ζρνιεία, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη 

ζην δηθφ κνπ, αθνχγνληαη κεξηθά αηηήκαηα πνπ βγαίλνπλ απφ κηα παξάδνζε 

αγψλσλ θαη παξάδνζε πεηξακαηηζκψλ πνιχ παιηά.  

 

  Υηεο, απφ καζεηή, γηαηί θχξηε καο βάδνπλ λα θαζφκαζηε κε απηφ 

ηνλ ηξφπν; Δίλαη ζηξαηφο ε ηάμε ή ζε ζηξαηφ ζέινπλ λα καο πάλε; Άιιε 

εξψηεζε. Πνην ξφιν επηηεινχλ θχξηε νη απνπζίεο; Γελ ππνηίζεηαη φηη απηά ηα 

πξάγκαηα πνπ καζαίλνπκε καο ελδηαθέξνπλ; Καη έηζη ζπλάδειθνη, ππφγεηα 

αιιά θαη ππέξγεηα γηαηί δπζηπρψο θαη φζν θαη αλ ηα αγλννχλ κεξηθνί, 

ππάξρνπλ θαη ζχγρξνλεο πξνζπάζεηεο ειεπζεξηαθψλ ζρνιείσλ θαη 

πεηξακαηηθήο παξαγσγηθήο έθδνζε «Σν λεζί ηεο αιθαβήηνπ» εδψ θαη πνιιά 

ρξφληα ζηελ Διιάδα πνπ ζπλερίδεηαη ζε εθδφζεηο. 

 

  Δρσ λα πσ, φηη φζν αγλννχκε φηη νη καζεηέο καο ηνπιάρηζηνλ 

ζέινπλ λα καζαίλνπλ απηά πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ, φρη κέζσ ππνινγηζηψλ, λα 

απεπζχλνπλ εξσηήκαηα θαη λα μεθηλνχλ απφ εθεί ή λα μεθηλνχλ λα κάζνπλ 

καζεκαηηθά ή αξηζκεηηθή επεηδή απηφ ζα αληαπνθξίλεηαη ζε έλα ζρέδην πνπ 

ζα εθπνλήζνπλ πηζαλφλ γηα ην ηη ζα θάλνπλ ζηε ρξνληά καδί κε ηνπο 

θαζεγεηέο ηνπο είηε επεηδή ζα ήηαλ θαιχηεξν πηζαλφλ λα ππάξρεη Γεληθή 

πλέιεπζε ηνπ ζρνιείνπ πνπ ζα παίξλεη ζεκαληηθέο απνθάζεηο θαη κηιάσ γηα 

έλα απηφλνκν ζρνιείν φρη ζηα πιαίζηα ηεο αγνξάο θαη ηνπ θαπηηαιηζκνχ φπσο 
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ππαηλίρζεθε ν έλαο εηζεγεηήο εδψ πέξα.  

 

  Δίηε επεηδή ππάξρνπλ πνιιά ζηνηρεία κφξθσζεο θαη επεηδή ην 

λα κπνξνχκε λα θαηαθέξνπκε απηφ πνπ θαηάθεξλαλ θάπνηα ζρνιεία, φπσο 

ζην Οζιν αο πνχκε, νη καζεηέο ιέεη, φηαλ ηειείσλε ε βάξδηα, δελ 

απνδέρνληαλ λα θχγνπλ απφ ην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ.  

 

  Με ιίγα ιφγηα λα αγαπήζνπλ ην ζρνιείν ηα παηδηά θαη εκείο, 

πξέπεη λα αθνπζηνχλ φια. Ηζρπξίδνκαη φηη ζην πεδίν ηεο δχκσζεο πξέπεη λα 

κπαίλνπλ θαη φια απηά θαη επεηδή κηιάκε γηα ηηο εμεηάζεηο ηηο παλειιαδηθέο, 

πξνπαληφο αθπδαηψλνπλ ηα πάληα, ππάξρνπλ θαη νη άιιεο εμεηάζεηο 

ζπλάδειθνη, ππάξρνπλ θαη νη άιινη βαζκνί, ππάξρνπλ θαη νη άιιεο απνπζίεο, 

ππάξρνπκε θαη εκείο πνπ αζθπθηηνχκε κεξηθνί απφ καο.  

 

  Αιινη, παξφιν πνπ ην παίδνπλ ζνζηαιηζηέο θνκκνπληζηέο, 

είκαζηε πνιχ αξλεηηθνί θαη αληηδξαζηηθνί ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ θαη ηέινο 

πάλησλ, κέρξη λα αιιάμεη απηή ε θνηλσλία, πξέπεη λα δίλνπκε ςήγκαηα ηνπ ηη 

πηζηεχνπκε γηα ηελ επφκελε θαη πξνθαλψο ν Φξαληδίζθν Φεξέξ, νη δάζθαινη 

ζχληξνθνη ηνπ Ακβνχξγνπ θαη πνιινί άιινη πνπ αγσλίζηεθαλ θαη θάπνηνη 

ζθνηψζεθαλ γηα ηηο ηδέεο θαη ηελ πξαθηηθή ηνπο, εκπλένπλ.  

 

  Δπεηδή κέρξη λα αιιάμεη ε θνηλσλία, πξέπεη λα δηαπιάζνπλ θαη 

ζπλεηδήζεηο, πέξα απφ ηελ πάιε πνπ θάλεη ν θαζέλαο ζην ζρνιείν ηνπ, 

πξέπεη λα έρνπκε ππφςε καο θαη ηηο κεγάιεο πξνζπάζεηεο πνπ έγηλαλ θαη ηηο 

κηθξέο θαη ηνλ πφλν θαη ηνλ πφζν φηη παλεθπαηδεπηηθά κέησπα θηηάρλνληαη κε 

αλζξψπνπο, πνπ ζέινπλ λα είλαη ζαλ θαη εκάο, αθφκα θαη θίινη κε εκάο, 

καζεηέο καο, δελ καο θνζηίδεη ζε ηίπνηε λα είκαζηε θίινη κε ηα παηδηά.  

 

  Γηαηί ηειηθά, αλ δελ παιέςεη θαη ελάληηα ζηελ ηεξαξρία πνπ 

αλαπαξάγεηαη εληφο θαη εθηφο θαπηηαιηζκνχ, γηαηί ε εμνπζία ππήξμε θαη πξηλ 

ηνλ θαπηηαιηζκφ θαη ζπλερίδεηαη κε απηφλ, κε ηη ζα παιέςεηο; Μφλν κε ηηο 

λενθηιειεχζεξεο αλαδηαξζξψζεηο; Θα παιέςνπκε θαη ελάληηα ζε απηέο αιιά 

φρη κφλν. Δπραξηζηψ.  

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Δπραξηζηψ ηνλ ζπλάδειθν. Ζ ζπλάδειθνο παρή Αξεηή. 

Α. ΠΑΥΖ: πλάδειθνη είλαη ζίγνπξν φηη ζε έλα ηξίιεπην ή ηεηξάιεπην, δελ 
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κπνξεί θαλείο λα έρεη ηελ αμίσζε λα πξνζεγγίζεη δεηήκαηα ζεκειηψδνπο αμίαο 

φπσο είλαη ηα ζεκεξηλά, απηά πνπ εηζεγήζεθαλ ην πξσί νη πξνζθεθιεκέλνη 

καο θαη απηά πνπ κπήθαλ ζηε ζπδήηεζε ζηε ζπλέρεηα.  

 

  Θέισ λα μεθηλήζσ κε κηα θεληξηθή ζεκαηηθή ελφηεηα πνπ λνκίδσ 

φηη είλαη θαη ηίηινο ηνπ πλεδξίνπ «Παγθνζκηνπνίεζε θαη εθπαίδεπζε». Ζ 

πξψηε έλλνηα, ε νπνία νξίδεη νπζηαζηηθά ηνλ θνηλσληθφ πνιηηηθφ ράξηε, έλλνηα 

ε νπνία έπξεπε λα είλαη εξσηεκαηηθφ. Καη λα απαληήζνπκε. Ση ζεκαίλεη 

παγθνζκηνπνίεζε; Τπάξρεη θαηαξράο; Δίλαη απνδεθηφο ν φξνο; Με πνηνπο 

φξνπο πξέπεη λα πξνζεγγίζνπκε απηφ ηνλ επηβαιιφκελν φξν ηνπ 

ζπζηήκαηνο; Γηφηη ηέηνηνο είλαη.  

 

  Σψξα, κηα 10εηία παγθνζκηνπνίεζε. Ξεράζακε ηνλ 

ηκπεξηαιηζκφ, μεράζακε ηηο αληηζέζεηο, μεράζακε ηελ αληζφκεηξε αλάπηπμε 

πνπ είλαη λφκνο ηεο ζπγθεληξνπνίεζεο ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ θέξδνπο θαη ιέκε 

έρνπκε μαθληθά έλα παγθφζκην ζχλνιν, ην νπνίν δελ έρεη ράξηε, δελ έρεη 

εζληθά ζχλνξα.  

 

  Σα πξάγκαηα δελ είλαη έηζη ζίγνπξα. Μαο ελδηαθέξεη φκσο ζε 

επίπεδν εθπαίδεπζεο. Ζ εθπαίδεπζε πνπ έρνπκε λα αληηκεησπίζνπκε, λα 

δψζνπκε απάληεζε, ζε εζληθφ επίπεδν, είλαη έθθξαζε θαζαξφαηκε ηνπ 

αηηήκαηνο ηεο αζηηθήο ηάμεο, ηελ νπνία ππεξεηεί σο ηδενινγηθφο ζεζκφο ην 

ζρνιεηφ; ρη βέβαηα.  

 

  Απφ πφηε άιιαμε; Να δνχκε ηνλ ράξηε. Απφ ην ‟92 κε ην 

Μάαζηξηρη, φηαλ πηα κπαίλνπλ ηα ζεκέιηα ηεο ζπγθξφηεζεο ελφο πνιπεζληθνχ 

κνξθψκαηνο αληηζεηηθνχ απφ ηε θχζε ηνπ νχησο ή άιισο αιιά 

ηκπεξηαιηζηηθνχ ζε κηα ππξακηδσηή αλάπηπμε, αλαηξέπνληαη ζεκειηψδε 

δηθαηψκαηα εξγαζηαθά θαη κνξθσηηθά.  

 

  Γειαδή, ηη ιέεη; Ζ ιεπθή βίβινο. Δλα εξγαζηαθφ κεζαίσλα ηνλ 

αλαζθάιηζην, ηνλ ππναπαζρνινχκελν, ηνλ νπνίν ζα πάξσ απφ πνχ; Απφ 

έλα ζρνιείν, ην νπνίν δελ ζα είλαη ζρνιείν. Ση ζα είλαη; Θα είλαη έλα 

εθπαηδεπηήξην θαηαξηηζηκφηεηαο. Σν νξίδεη ε πξάζηλε βίβινο γηα ηελ 

εθπαίδεπζε θαη νξίδεη επίζεο ην ‟92, γηαηί κηιάκε γηα απνθέληξσζε θαη έγηλε 

νιφθιεξε ζπδήηεζε ην πξσί.  
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  Ο πξψηνο δειαδή εηζεγεηήο, λνκίδσ φηη πξνθάιεζε θαηά 

θάπνηνλ ηξφπν θαη ηε λνεκνζχλε καο, πξνθάιεζε θαη ηα δεκνθξαηηθά καο 

αηζζήκαηα. Γελ κπνξεί λα έρεηε εδψ έλα ζεζκφ, πνπ ζηεξίρζεθε ζην θίλεκα 

ηνπ ‟60, πνπ ιέεη δεκφζην αγαζφ θαη δσξεάλ ε παηδεία, λα ιέεη λα 

μαλαγπξίζνπκε. Καη ζπκθσλψ κε ηνλ θ. Ννχηζν. Να μαλαγπξίζνπκε πνπ; ην 

νζσκαληθφ ζχζηεκα;  

 

  Να μαλαπάκε ζηελ εμάξηεζε ηνπ ζρνιείνπ απφ ηνλ Γήκν θαη ηελ 

Κνηλφηεηα θαη ζηε βάζε δήζελ κηαο δεκνθξαηηθνθαλνχο δηαδηθαζίαο λα ιέκε, 

ηα ηνπηθά πξνγξάκκαηα πξνζαξκφδνληαη ζηηο ηνπηθέο αλάγθεο. Να ην δνχκε 

ζπλάδειθνη απηφ, ζηε δηαζεκαηηθφηεηα; Ση είλαη ε δηαζεκαηηθφηεηα; Έλα 

ζρνιείν ηεο αγξνηηθήο πεξηνρήο, ζηελ πξψηε βαζκίδα ή ζηε δεχηεξε βαζκίδα 

πνπ έρνπλ έλα καζεηή πνπ δελ κπνξεί λα νξίζεη κηα έλλνηα, απηφο ηάρα ζα 

θάλεη ζε δηεπηζηεκνληθφ επίπεδν έξεπλα. Απηφ είλαη ην ζρνιείν ηεο 

θαηαξηηζηκφηεηαο πνπ ζπάεη ην βαζηθφ ζεκειηαθφ ππξήλα ηεο γλψζεο, γηαηί 

απηφ είλαη ην θεληξηθφ.  

 

  Δίρακε ζεκειηψδεηο θαηαθηήζεηο, νη νπνίεο πνπ πάλε; ηελ 

πιεξνθνξηνπνίεζε. Καη δελ πάλε ζηελ πιεξνθνξηνπνίεζε κφλν ζην ζρνιείν 

ηεο απφξξηςεο, ζην εθπαηδεπηήξην ηεο απφξξηςεο πνπ είλαη ην ΣΔΔ, πάλε θαη 

ζην βαζηθφ ζρνιείν  πνπ αλαπαξάγεη ην ζχζηεκα ηδενινγηθά θαη παξαγσγηθά 

θαη είλαη ην εληαίν. Καη επεηδή είκαη ζην εληαίν θαη νη πεξηζζφηεξνη απφ εδψ, 

αξθεηνί κπνξεί λα είλαη, γλσξίδνπκε πνιχ θαιά φηη έρνπκε 

απνζεσξεηηθνπνίεζε, ζπάζηκν δειαδή απηφ πνπ ιέκε νιηζηηθήο αληίιεςεο 

ηνπ αληηθεηκέλνπ.  

 

  Αο κνπ πεη έλαο θηιφινγνο απφ εδψ πνπ δηδάζθεη ηζηνξία ζηε Β΄ 

ή ζηε Γ΄ φηη κε βάζε ηηο πιεξνθνξίεο, ηε δνκή, ην αληηθείκελν ηνπ βηβιίνπ, 

κπνξεί λα δηδάμεη ην καζεηή ην ηζηνξηθφ γεγνλφο. Καη αθήλσ ζηελ άθξε ηελ 

ηδενινγηθή πηπρή ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ νχησο ή άιισο είλαη πξνθιεηηθή.  

 

  Να πάξνπκε ηελ πεξίνδν ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ην ξφιν 

ηεο νβηεηηθήο Δλσζεο ζηελ αλάπηπμε ηνπ αληηθαζηζηηθνχ αγψλα, λα δνχκε ηη 

γξάθεη. Αιιά ην παξαθάκπησ. Απφ ηελ άπνςε ηεο επηζηεκνληθφηεηαο, είλαη 

δπλαηφλ λα δνχκε απηφ ηνλ κνξθσηηθφ κεζαίσλα θαη λα ιέκε φηη ςάρλνπκε ην 
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ζρνιείν ηεο πνιππνιηηηζκηθήο πξαγκαηηθφηεηαο; Πνηαο πξαγκαηηθφηεηαο; 

ηαλ κνπ ζπξξηθλψλεη ηε ζεσξία ηνπ Ζξάθιεηηνπ ζε κηα παξάγξαθν θαη κνπ 

ιέεη ζε δχν ζειίδεο ην ειίζην παξάδεηγκα ηεο γάηαο ηνπ Παξκελίδε;  

 

  Απηφ είλαη επηζηήκε; Καη φκσο απηφ ην ζρνιείν ζέιεη λα 

παξαγάγεη απηφ ηνλ καζεηή. Σνλ αλίθαλν λα ζπλδέζεη ηελ πιεξνθνξία κε ην 

ζεσξεηηθφ ππφβαζξν. Απηφλ πνπ ζα έρεη ππεξεηήζεη ηδενινγηθά θαη πνιηηηθά 

ην ζχζηεκα, λα κελ έρεη ηε δπλαηφηεηα νιηζηηθήο ζεψξεζεο. Πεξηκέλσ ήδε 

απφ ηελ ειηθία ησλ 15 ρξφλσλ λα είλαη αλίθαλν γηα ηελ απαζρνιεζηκφηεηα 

ησλ δχν σξψλ. 

 

  ε απηή ηε βάζε ζπλάδειθνη, έρνπκε κηα νιφθιεξε εηζήγεζε λα 

ηελ θαηαζέζνπκε, πξέπεη λα πνχκε έλα πξάγκα. ρη ζηε βαξβαξφηεηα ησλ 

ΣΔΔ, δελ ηε ζέινπκε. πλνιηθά, δελ κπνξψ λα θαηαιάβσ ηελ άπνςε ηεο 

ζπλεξγαζίαο πνπ ιέεη κεηαβαηηθά ζηάδηα. Μεηαβαηηθά ζηάδηα είλαη ηα 8 ρξφληα 

πνπ πξνεγήζεθαλ. Μεησπηθά, φρη ζηε βαξβαξφηεηα ησλ ΣΔΔ. Καη λα δνχκε 

ην ππφινηπν πξφγξακκα ελφο πνιπηαζηθνχ ζρνιείνπ, πνπ λα αληαπνθξίλεηαη 

ζηα ακπληηθά θαη φρη επηζεηηθά αηηήκαηα πνπ ζα ζέιακε. Δπραξηζηψ.  

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Ζ Αγγειηθή Φαηνχξνπ. 

Α. ΦΑΣΟΤΡΟΤ: Δγψ είρα γξαθηεί γηα ηελ πξσηλή ζπλεδξία θαη ζέισ λα θάλσ 

δχν παξαηεξήζεηο γηα ηα πξσηλά δεηήκαηα, αιιά πξαγκαηηθά επεηδή έκεηλα 

άλαπδε, φηαλ άθνπζα ηελ εηζήγεζε ηεο ΠΑΚ, ζέισ λα θάλσ κηα 

παξαηήξεζε εηζαγσγηθή.  

 

  Δθιακβάλσ φηη ε ηνπνζέηεζε ηεο ΠΑΚ σο ηξαγηθή απηνθξηηηθή 

γηα ηελ πνιηηηθή ηεο παξάηαμεο απηήο ηα ηειεπηαία 10 ρξφληα. Γελ κέλεη παξά 

λα νξίζεη επίζεο κε έλα ηξφπν θαηεγνξεκαηηθφ ηελ αληίζεζή ηεο θαη λα θάλεη 

ηελ απηνθξηηηθή ηεο γηα ηηο πξνεγνχκελεο ζέζεηο ηεο, γηα φζα κεζνιάβεζαλ 

απφ ηε κεηαξξχζκηζε Αξζέλε κέρξη δψζε θαη βεβαίσο λα πάξεη κηα 

θαηεγνξεκαηηθή άξλεζε, λα δειψζεη ηελ θαηεγνξεκαηηθή άξλεζε γηα ηελ 

θαηαγγειία ηεο, ζηηο απίζηεπηεο απηέο ζέζεηο, ηηο νπνίεο ν θ. Γηψξγνο 

Παπαλδξένπ έθαλε ζηε ζπλεδξία ηεο Βνπιήο γηα ηελ παηδεία, φπνπ 

πξαγκαηηθά λνκίδσ φηη ν πην λενθηιειεχζεξνο εγθέθαινο ζα ηε δήιεπε.  

 

  Κνππφλη, ηνπηθή θνηλσλία, θαηάξγεζε αλαιπηηθνχ 
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πξνγξάκκαηνο, δήκνη θ.ν.θ. Δδψ αγαπεηνί ζπλάδειθνη, φηαλ απηέο νη 

απφςεηο πέθηνπλ ζηελ πηάηζα, ζηελ πνιηηηθή, δελ κπνξνχκε λα 

ζηξνπζνθακειίδνπκε. Πξέπεη φιεο νη παξαηάμεηο λα πάξνπλ ζέζε.  

 

  Λέσ κε δχν θνπβέληεο. Μνπ έθαλε εληχπσζε αγαπεηνί 

ζπλάδειθνη ε έλδεηα ζεσξεηηθψλ αιιά θαη εκπεηξηθψλ επηρεηξεκάησλ ησλ 

εηζεγεηψλ, ησλ δχν παλεπηζηεκηαθψλ, νη νπνίνη εηζεγήζεθαλ απηά ηα 

απίζηεπηα πεξί ηεο απνθέληξσζεο θαη πεξί ηνπ δσζηινγηζκνχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, δελ ην είπαλ έηζη, ην ιέσ εγψ, ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη αλ 

έθαλα ηελ εξψηεζε ζηνλ θ. παλεπηζηεκηαθφ, ν νπνίνο απέθπγε ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα λα απαληήζεη. Γειαδή, αλ απηή ε απνθέληξσζε θηάλεη θαη 

κέρξη ηα φξηα ηεο απνθέληξσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πξφζιεςεο, αλ πξνζέμαηε, 

δελ κνπ απάληεζε φρη. Μνπ είπε λα κελ πξνζιακβάλνπλ νη γνλείο. Τπάξρνπλ 

θαη ηα ππφινηπα ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο.  

 

  Δπί ηεο νπζίαο. Δίλαη ζαθέο, επεηδή ε δσή δείρλεη θαη αλ θάπνηνη 

ζεσξνχζαλ φηη πξηλ απφ 10 ρξφληα φηαλ ιέγακε θαηά ηεο απνθέληξσζεο 

είρακε ηδενιεςίεο, ε δσή απέδεημε, φπνηνο ζέιεη απνθέληξσζε, ζα έξζεη θαη 

ζα καο ηεθκεξηψζεη ζηαηηζηηθά, εκπεηξηθά θαη κε επηρεηξήκαηα, πνχ νδήγεζε ε 

απνθέληξσζε, ζε φζεο ρψξεο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο θαη ηεο Ακεξηθήο 

πηνζεηήζεθε.  

 

  Έλα θαη έλα θάλνπλ δχν. Δρνπκε εκπεηξία. Δγψ ππνζηεξίδσ 

κεηά θαλαηηζκνχ φηη ε απνθέληξσζε, εληφο εηζαγσγηθψλ ή εθηφο, βάιηε ηελ 

φπσο ζέιεηε, είλαη ν θαιχηεξνο κνριφο ηνπ θεθαιαίνπ γηα ηδησηηθνπνίεζε ηεο 

εθπαίδεπζεο ζε φια ηα επίπεδα. 

 

  Βεβαίσο απηφ ζπλεπάγεηαη ηελ πιήξε θαηάξγεζε εξγαζηαθψλ 

δηθαησκάησλ. Γειαδή, ζηελ Αγγιία δελ ππάξρεη εθπαηδεπηηθφο, ν νπνίνο λα 

είλαη ζίγνπξνο φηη κεηά ην ηξίκελν ζα μαλαείλαη εθπαηδεπηηθφο. Σειεία θαη 

παχια. Δδψ πξέπεη φινη λα πάξνπλ ζέζε. Γελ κπνξνχκε λα αθήλνπκε λα 

ζνχξλνληαη ηέηνηεο αληηιήςεηο.   

 

  Ζ δεχηεξε παξαηήξεζε ηελ νπνία ήζεια λα θάλσ, αθνξά ηε 

ζπδήηεζε πεξί ηεο χπαξμεο ή φρη παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηκπεξηαιηζκνχ. Πνιχ 

ζσζηά ν Γηψξγνο Γξφιηνο ην πξσί, είπε φηη ελ ηνηαχηε πεξηπηψζεη, πηζηεχσ 



7
ν
 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΟΛΜΔ – ΖΜΔΡΑ 1

ε
 – Α‟ ΤΝΔΓΡΗΑ – Α‟ ΔΝΟΣΖΣΑ - 16/12/2004 

 173 

θαη εγψ φηη απηή ε ηζηνξία ηεο παγθνζκηνπνίεζεο έρεη αξρίζεη θαη δπζθεκείηαη 

πάξα πνιχ, ζηα πιαηηά ζηξψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ, ζε αληίζεζε κε ηνλ 

πξψην θαηξφ.  

 

   Θα πξέπεη θάπνηνο λα επηρεηξεκαηνινγήζεη ζνβαξά κε ηα 

ζεκεξηλά δεδνκέλα, εάλ έρνπκε απνδπλάκσζε ησλ θξαηψλ. Καη εξσηψ εγψ. 

Τπάξρεη ζνβαξφο αλαιπηήο απηή ηε ζηηγκή, φρη καξμηζηήο θαη‟ αλάγθε, πνιχ 

πεξηζζφηεξν φρη καξμηζηήο – ιεληληζηήο αιιά νπνηνζδήπνηε ζνβαξφο αζηφο 

αλαιπηήο, πνπ λα ππνζηεξίδεη φηη έρνπκε απνδπλάκσζε ησλ θξαηψλ θαη 

βεβαίσο δελ αλαθέξνκαη ζηηο κπαλαλίεο, νχηε ζηα πξνηεθηνξάηα πνπ 

θηηάρλνπλ νη Ακεξηθάλνη πξσηεπφλησο θαη νη Δπξσπαίνη ηκπεξηαιηζηέο 

δεπηεξεπφλησο. Αλαθέξνκαη ζηα κεγάια ηκπεξηαιηζηηθά θξάηε.    

 

  Σν κεγάιν παξάδεηγκα ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο, 

πνπ φρη κφλν ελδπλακψλεη ηελ ππφζηαζή ηνπ, κε πξνζηαηεπηηζκνχο, κε 

θιεηζηά ζχλνξα κε, κε, κε αιιά φια ηα κεγάια ηκπεξηαιηζηηθά θξάηε θαη ηα ελ 

δπλάκεη ηέηνηα ηζρπξνπνηνχλ ζπλερψο ηελ ππφζηαζή ηνπο, δηαθνξνπνηψληαο 

γχξσ ηνπο αζηηθά θξάηε, κπαλαλίεο, πξνηεθηνξάηα. 

 

  Αξα, αγαπεηνί ζπλάδειθνη θαη ηδηαίηεξα νη ζπλάδειθνη πνπ 

έξρνληαη νη παλεπηζηεκηαθνί, ψξεο – ψξεο αλαξσηηέκαη, δελ αλαθέξνκαη 

θπζηθά ζηνλ Ννχηζν θαη ζηνλ Γξφιην, αλαξσηηέκαη πσο νξηζκέλνη ηέηνηνη 

άλζξσπνη ζηέθνπλ ζηα θνηηεηηθά ακθηζέαηξα θαη απαληψ φηη ζηέθνπλ γηαηί 

δπζηπρψο ην θνηηεηηθφ ζψκα, έρεη απνκνξθσζεί. Αλ ζηα δηθά ηνπο ηα ρξφληα, 

έξρνληαλ απηνί νη θχξηνη λα θάλνπλ κάζεκα, ζα είραλ θχγεη απφ ηα 

ακθηζέαηξα. Δπραξηζηψ πνιχ.    

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Ο ζπλάδειθνο Ζξαθιένπο Γεψξγηνο. 

Γ. ΖΡΑΚΛΔΟΤ: Κάηη πξέπεη λα πνχκε γηαηί αθνχζηεθαλ πνιιά εδψ κέζα. 

Δλ αξρή ελ ν ιφγνο θαη ν ιφγνο είλαη πξνο ην Θεφ ηνπ πινχηνπ, ιέμε 

πεξζηθήο πξνέιεπζεο ηνλ «Μακνλά», ην κεγάιν θεθάιαην θαη ππαγφξεπζε 

ζηε ζπγαηέξα ηνπ, ηε ζεά Αγνξά ην ιεπθφ βηβιίν, πνπ πξέπεη νη ιανί, ηηο 

εληνιέο ηνπ, κηα θαη αθνχζηεθαλ εδψ πξάγκαηα γηα ηέηαξηε εληνιή, πέκπηε, 

ελδέθαηε θιπ. νη ιανί λα πιεξψζνπλ κε θφξν αίκαηνο πνιχ ζθιεξφ. Καη εκείο 

θνηκφκαζηε ζπλάδειθνη. Δηζη ζαξξψ. 
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  Βέβαηα, ηη ιέεη απηή ε εληνιή ηνπ ιεπθνχ βηβιίνπ; ια ζηελ 

θαηάξηηζε. Απφ ηελ εθπαίδεπζε ζηελ θαηάξηηζε. Καηάξηηζε απφ ηα ζπάξγαλα 

σο ηα ζάβαλα. Απηά ηα ζπκθέξνληα ηνπ θεθαιαίνπ έηζη εμππεξεηνχληαη θαη 

πξνρσξνχλ ηα κέηξα ζπλάδειθνη θαη ζηε Ληζζαβφλα ηα ηνλίζακε θαη ζηελ 

πξφζθαηε ζχλνδν ησλ Βξπμειιψλ.  

 

  Δθεί, δηαπηζηψζεθε κεηά ηελ έθζεζε Κνρ φηη νη αλαδηαξζξψζεηο 

θαη ε θαηαξηηζηκφηεηα, ε θηλεηηθφηεηα θαζπζηεξνχλ ηξαγηθά θαη φηη ε θπνθνξία 

απηή απφ ηελ εθπαίδεπζε ζηελ θαηάξηηζε, είλαη πνιχ νδπλεξή θαη ππάξρεη ν 

θίλδπλνο λα κελ πηάζνπκε ηα ρξνληθά νξφζεκα γηα ην θεθάιαην, ππάξρεη ν 

θίλδπλνο λα γελλεζεί έθηξσκα.  

 

  Γηαηί εδψ πνιιά αθνχζηεθαλ γηα ηε δηαξξνή. Πνηα είλαη απηή ε 

δηαξξνή απφ θάζε κνξθή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο; Παλζνκνινγνχκελε 

παλεπξσπατθά, 25% απφ θάζε κνξθή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ 

Δπξσπατθή Δλσζε θαηά κέζν φξν. 18% γηα ηελ Διιάδα. Καη αθνχζακε, φηη ε 

επέθηαζε ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο ζα κεηψζεη ηε δηαξξνή.  

 

  Σν πξφβιεκα δελ είλαη ζηε κείσζε ηεο δηαξξνήο. Ζ φπνηα 

εμαλαγθαζηηθή ππνρξεσηηθφηεηα θαη ζηε νπεδία έρνπκε 12ρξνλε 

ππνρξεσηηθή ππνρξέσζε, φκσο είλαη πνιχ κεγάιν ην πνζνζηφ δηαξξνήο. 

Δίλαη έλαο άιινο ηχπνο ζρνιείνπ, έλα άιιν ζρνιείν, κε έλα άιιν πεξηερφκελν 

πνπ ζα είλαη ειθπζηηθφ, πνπ ζα είλαη αλζξψπηλν.  

 

  Δάλ ην ζρνιείν κέζα ζηελ ηαμηθή πνιπηππία θαη 

πνιπδηαβάζκηζε απσζεί ηα παηδηά, ηφηε ζα έρνπκε πάληα πξφβιεκα 

δηαξξνήο θαη εγθαηάιεηςεο θαη ηα πνζνζηά είλαη πάξα πνιχ ηξαγηθά. Γελ είλαη 

πξφβιεκα κφλν ησλ αζίγγαλσλ ή ησλ παηδηψλ ησλ κεηαλαζηψλ ε αληζφηεηα. 

Δίλαη ησλ ίδησλ ησλ ειιελφπνπισλ.  

 

  πλάδειθνη, ν ιεηηνπξγηθφο αλαιθαβεηηζκφο πνζνζηηαία 

θαιπάδεη πξνο ηα πάλσ, έρεη ππεξβεί ην 25%. Δίλαη ζρνιείν απηφ; Ρσηάκε. 

Απηφ δελ είλαη αληζφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε; Καη εδψ, αληί λα ζνβαξεπηνχκε, 

αληί λα δνχκε ηη είπε ε Γηαλλάθνπ ζηηο Βξπμέιιεο θαη ην είπε μεθάζαξα, φηη 

πξέπεη λα πξνρσξήζνπλ ηα πξνγξάκκαηα Erasmus, Komenius γηα ηελ  

επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε, ην Γθξνχληβηρ γηα ηνπο ελήιηθνπο, ηνλ Λενλάξλην 
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Νηαβίληζη θαη πξέπεη απηφ πνπ είπαλ θαη πνιινί εηζεγεηέο, ε επξσπατθή 

δηάζηαζε λα είλαη πξσηαγσλίζηξηα ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα.  

 

  Ση ζεκαίλεη επξσπατθή δηάζηαζε; Ζ θαιιηέξγεηα κηαο 

επξσπατθήο ζπλείδεζεο. Πνηαο επξσπατθήο ζπλείδεζεο; Δθείλε πνπ ζέιεη ηα 

παηδηά καο αχξην έξκαηα, θνπάδηα ζηελ απαζρνιεζηκφηεηα, ζηε δηα βίνπ 

πεξηπιάλεζε, ηελ αλεξγία, ρσξίο θαλέλα θνηλσληθφ, κνξθσηηθφ, εξγαζηαθφ 

δηθαίσκα. Απηή είλαη ε ζθιεξή πξαγκαηηθφηεηα. Πψο απαληάκε ζηνπο κχζνπο 

ηεο…  

 

  Οη θνηλσληθέο αληζφηεηεο γηα καο ζπλάδειθνη, μεθηλνχλ απφ κηα 

κήηξα, ηνλ θνηλσληθφ πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ ζχζηεκα, ηνλ θαπηηαιηζκφ. Γελ 

αξθεί λα ηνλ θαηαγγέιιεηο, δελ έξρεηαη απηφ ην ζχζηεκα απφ ην κέιινλ. Μέζα 

ζε απηή ηε ζθνηεηλή κήηξα ησλ αληζνηήησλ ππάξρεη θαη ην βξέθνο 

εθπαίδεπζε θαη ην βξέθνο παηδεία θαη φζν ππάξρεη ε κήηξα ζα ππάξρεη θαη ε 

αληζφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε.  

 

  Καηαιήγνληαο, πξνηάζεηο φπσο, εληαίν ιχθεην θαη ηψξα εληαία 

12ρξνλε εθπαίδεπζε, βνεζήζακε ηνπο θπβεξλεηηθνχο λα ιέλε ζέζε ηνπ 

θιάδνπ ε 12ρξνλε ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε. Απφ ηελ άιιε λα ιέκε, 6ρξνλε 

δεπηεξνβάζκηα εληαία ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε. Ση θάλνπκε κε φια απηά πνπ 

αθνχζηεθαλ ζπλάδειθνη; Έλα πξάγκα θάλνπκε, θαιιηεξγνχκε ηε ζχγρπζε, 

ηνλ απνπξνζαλαηνιηζκφ θαη απνδεθαηηδφκαζηε κφλνη καο, ηξψκε ηηο ζάξθεο 

καο.  

 

  Αο ζπδεηήζνπκε πάλσ ζηε κπζνινγία ηεο αληηζηάζκηζεο φηη κηα 

είλαη ε ιχζε, ην εληαίν 12ρξνλν, βαζηθφ ζρνιείν, ππνρξεσηηθήο κφξθσζεο θαη 

ζην γλσζηηθφ θαη ζην δηαπαηδαγσγηθφ ραξαθηήξα. Να αλνίμεη δηάινγνο πάλσ 

ζε απηφ. Οη φπνηεο άιιεο πξνηάζεηο απνπξνζαλαηνιίδνπλ θαη λα αιιάμνπκε 

ζηάζε απέλαληη ζηα πξάγκαηα. Να κελ είκαζηε φπσο ιέεη ν Οδπζζέαο 

Διχηεο, παλέηνηκνη γηα ηε βιαθεία. Να κελ ζεσξνχκε, φπσο γξάθεη ν 

εθέξεο, ηελ ηζηνξία, κνίξα. Δκείο πξέπεη λα ηελ γξάςνπκε, ελσκέλνη φκσο 

ζηηο πνιηηηθέο ηδενινγηθέο…. ρη ζε απηφ ηνλ θαηαθεξκαηηζκφ, θάζεηα φρη 

ζπλάδειθνη.  

  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Ο ζπλάδειθνο Σζηψλνο. 
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. ΣΗΧΝΟ: πλάδειθνη, έρσ παξαηεξήζεη κε ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ 

εηζεγεηψλ ησλ παξαηάμεσλ κηα ζχκπιεπζε, φπσο φζνη παξαθνινχζεζαλ ή 

άθνπζαλ ή δηάβαζαλ ην πλέδξην ηεο ΑΓΔΓΤ, πάκε αθξηβψο ζηα ίδηα.  

 

  Δίπε έλαο ζπλάδειθνο απφ ηνπο νκηιεηέο φηη ην 99% ζπκθσλεί 

ζην 12ρξνλν ζρνιείν. Αθξηβψο ην ίδην, είπε ν ζπλάδειθνο Παπαζπχξνπ ζηελ 

ΑΓΔΓΤ, πσο ζα αληηκεησπίζνπκε ηα πξνβιήκαηα ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ.  

 

  Βιέπνπκε δειαδή, ζην 12ρξνλν ζρνιείν ππάξρνπλ δχν απφςεηο 

απ΄ φηη θαίλεηαη. Ζ κηα άπνςε πνπ ζπκθσλνχλ νη παξαηάμεηο γηα ηελ εληαία 

ππνρξεσηηθή 12ρξνλε εθπαίδεπζε θαη ε άιιε άπνςε, πνπ θαηαζέηεη ε ΔΑΚ 

ΓΔΔ γηα ην 12ρξνλν ππνρξεσηηθφ ζρνιείν.  

 

  Δίλαη δχν δηαθνξεηηθέο ινγηθέο. Ζ ηερληθή επαγγεικαηηθή 

εθπαίδεπζε, πνπ πξέπεη λα αλαβαζκηζηεί, πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζηηο γλψζεηο, 

ηε ζθαηξηθή αληίιεςε ησλ καζεηψλ πνπ ζα απνθηήζνπλ κέρξη ηα 18 ηνπο 

ρξφληα. Δρεη εηπσζεί απηφ ην πξάγκα. Γελ κπνξεί λα έρνπκε ηερληθή 

επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε. Πάκε παξαθάησ απφ εθεί πνπ ήκαζηαλ.  

 

  Δρνπκε θαη κηα ηνπνζέηεζε ζπλαδέιθνπ εδψ, πνπ ιέεη φηη κέρξη 

ην 2003, είρακε ζεηηθέο απφςεηο ζηελ Οκνζπνλδία γηα ηα ζέκαηα ηεο παηδείαο 

θαη γηα ην 12ρξνλν, γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ, γηα ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο θιπ. 

Πνηεο ζπλάδειθε ήηαλ νη ζεηηθέο; Δλψ ζηε Λαηηληθή Ακεξηθή έρνπλ απηέο ηηο 

ζέζεηο ηψξα.  

 

  Δκείο ηηο είρακε θαη ηηο θαηεγνξνχζακε, λνκίδσ νη πεξηζζφηεξνη, 

δειαδή ηηο ζηειηηεχακε, γηαηί καο πάλε πίζσ, ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο. Πρ. 

ζηελ πξφζιεςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαηήξγεζε ηελ επεηεξίδα, λφκνο Αξζέλε, 

15.66 ηδησηηθνπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο. Οξηζκέλα ζεηηθά πνπ είρε λα κελ ηα 

πνχκε, αιιά πάκε ζηελ ηδησηηθνπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο.  

 

  Δξρνκαη ηψξα κε ληνθνπκέληα γηαηί θαη κε ηνπο πξνεγνχκελνπο 

νκηιεηέο ην πξσί, ηνπο εηζεγεηέο, ηνπο παλεπηζηεκηαθνχο, έρσ εδψ ηελ 

«ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ», λα ζαο δηαβάζσ δχν πξάγκαηα, απφ ηε ζπλέληεπμε πνπ 

πήξε απφ ηελ Τπνπξγφ Παηδείαο, ε δεκνζηνγξάθνο ηεο «ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ». 

«Ζ θξαηηθή επηρνξήγεζε πξνο ηνπο Γήκνπο, αγγίδεη ην 57%. Απφ εθεί θαη 
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πέξα αλαιακβάλνπλ νη Γήκνη λα θαιχςνπλ ηα ππφινηπα».  

 

  Πνηα είλαη ε δεκφζηα δσξεάλ εθπαίδεπζε πνπ είπαλ νη πξσηλνί 

ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο; Άιιν ζηνηρείν, γηα ηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε ζπλάδειθνη. «Βεβαίσο ζα πξέπεη λα ζαο δηεπθξηλίζσ φηη 

πξνθεηκέλνπ ζηελ ηαηξηθή ή ηελ λνκηθή νη καζεηέο παξαθνινπζνχλ επηπιένλ 

καζήκαηα, πιεξψλνπλ επηπιένλ ρξήκαηα, ελδερνκέλσο γηα δχν ή θαη ηξία 

ρξφληα. Ξέξεηε, παίξλνπλ ρξφλν απηέο νη ζρνιέο θαη ρξήκα καδί». Γη΄ απηφ, 

απηή ηελ πεξίνδν κειεηάκε ζπλνιηθά ην ζχζηεκα, πξνθεηκέλνπ λα 

δηεπθνιχλνπκε ηνπο καζεηέο ζηηο εηζαγσγηθέο ηνπο εμεηάζεηο θαη πνπ ζα 

πεηχρνπκε ζε ζπλεξγαζία κε ηα Παλεπηζηήκηα».  

 

  Πάκε θαη ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζηα ηερλνινγηθά 

εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαη ιέεη ζπλάδειθνη, γηα ηελ ηδησηηθνπνίεζε θαη πάκε 

ζηα ΗΔΚ ε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ηα ΣΔΗ ηα δηθά καο.  

 

  Σέινο λα νινθιεξψζσ, λνκίδσ φηη πξέπεη λα αληηκεησπίζνπκε 

φια απηά ηα δεηήκαηα, είπε έλαο ζπλάδειθνο, γνλείο, εθπαηδεπηηθνί θαη θπξίσο 

νη εξγαδφκελνη, ε εξγαηηθή ηάμε έρεη ηνλ πξψην ιφγν. Καη απηφ ζα γίλεη κέζα 

απφ ην Παλεξγαηηθφ Αγσληζηηθφ Μέησπν πνπ ζπζπεηξψλεη ζπλαδέιθνπο απ‟  

φινπο ηνπο ρψξνπο. Καη εθπαηδεπηηθνχο θαη εξγαδφκελνπο ζηνπο Γήκνπο θαη 

ζηελ πγεία θαη ζηνπο ΟΣΑ, παληνχ. Δπραξηζηψ.  

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Δπραξηζηψ. Ο ζπλάδειθνο κπφληαο. 

Κ. ΜΠΟΝΗΑ: κπφληαο, απφ ηε Β΄ ΔΛΜΔ ηεο Αζήλαο. πλάδειθνη, εγψ 

ζέισ λα βάισ έλα εξψηεκα. Πξαγκαηηθά θαη νη νκηιεηέο νη πξνεγνχκελνη ή 

ηνπιάρηζηνλ έλα θνκκάηη ησλ νκηιεηψλ θαη ησλ παλεπηζηεκηαθψλ βάδνπλ ην 

δήηεκα ηεο παηδείαο θαη ην βάδνπλ απφ κηα άπνςε φηη πξέπεη λα θάλνπκε, λα 

βειηηψζνπκε θιπ. ρσξίο λα βάδνπλ ηειηθά ην δήηεκα ζε πνην ζχζηεκα δνχκε, 

πνχ βξηζθφκαζηε. Καη αλ ηειηθά ην εθπαηδεπηηθφ θαη ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα, 

θπξίσο απηφ, ην εξγαηηθφ θίλεκα αθφκα πεξηζζφηεξν, κπνξεί λα έρεη πξφηαζε 

γηα ην δήηεκα ηεο παηδείαο, ην δήηεκα δειαδή πνπ αθνξά ηα παηδηά ηνπ, ηα 

παηδηά ηεο εξγαηηθήο ηάμεο. Καη αλ απηφ ηνπο ηθαλνπνηεί.  

 

  Τπάξρεη έλα θνκκάηη εδψ πέξα νιφθιεξν ζπλαδέιθσλ, 

πξαγκαηηθά πνπ έρνπλ θάλεη θαη νιφθιεξεο κειέηεο, πνπ ζηελ 
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πξαγκαηηθφηεηα, κε ηνλ άιθα ή κε ηνλ βήηα ηξφπν, πξνηείλνπλ φηη πξνηείλνπλ 

ζεσξψληαο δεδνκέλν φηη απηή ε παηδεία, είλαη κέζα ζε απηφ ην θαπηηαιηζηηθφ 

ζχζηεκα, ε παηδεία απηή ηε ζηηγκή αλαγλσξίδεηαη ζαλ εκπφξεπκα θαη εκείο 

πξέπεη λα θάλνπκε πξνηάζεηο ηέηνηαο κνξθήο, πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Με 

ιίγν πεξηζζφηεξν ή ιίγν ιηγφηεξν κνξθσηηθφ αγαζφ πνπ ζα έιεγαλ θάπνηνη.  

 

  Δίλαη κεγάιν ιάζνο θαηά ηε γλψκε καο. Γελ κπνξεί απηή ηε 

ζηηγκή λα ηελ αληηκεησπίδεηο ηελ εθπαίδεπζε θαη εηδηθφηεξα ηελ παηδεία ζαλ 

απηφ πνπ ζέινπλ νη πνιπεζληθέο, γηαηί παίδεηο βαζηθά ζην παηρλίδη ηνπο.  

 

  Δκείο, αλ ζεσξνχκαζηε νη εθπαηδεπηηθνί, αλ θάπνηνη απφ καο θαη 

δελ ηνπο έρεη θάεη πηα ην ζαξάθη ηνπ ζπληερληαζκνχ, αλ ζεσξνχκαζηε φηη 

είκαζηε ηκήκα ηεο εξγαηηθήο ηάμεο πνπ είκαζηε, είκαζηε  εξγαηηθή ηάμε, 

πξέπεη λα ην βιέπνπκε απφ ηε ζθνπηά ην ηη αθξηβψο ζέινπκε λα αιιάμνπκε. 

Καη ζέισ λα πηζηεχσ φηη θαη ζην θίλεκα, γηαηί θάπνηνη ιέλε πνηαλνχ είλαη 

αίηεκα ην 12ρξνλν; Μα 15.000 ηελ πξνεγνχκελε εβδνκάδα θάησ θαη 

έζπαζαλ ηα πιαθάθηα ηεο Αζήλαο, δελ ην άθνπζε θαλέλαο απηφ φηη ην αίηεκά 

ηνπο ήηαλ ην 12ρξνλν ζρνιείν; Καλέλαο δελ ην άθνπζε ή κφλν ηελ ηειεφξαζε 

αθνχκε;  

 

  Γελ βιέπνπκε ηα ηαμηθά ζπλδηθάηα φηη έρνπλ απηφ ην αίηεκα; ηη 

κηινχλ γηα 15% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, φηη δελ αλαγλσξίδνπλ θακηά GATT θαη 

νηηδήπνηε άιιν; Γελ ηα βιέπνπλ απηά; Πψο μαθληθά εδψ πέξα 

αλαθαιχπηνπκε φηη ε παηδεία ηειηθά δελ είλαη ηαμηθή ππφζεζε θαη είλαη εζληθή 

ππφζεζε; Λνγηθφ είλαη. Αλ κπαίλνπλ θαη ζε καο ηέηνηα δηιήκκαηα, ινγηθφ είλαη 

λα πάκε κεηά ζε κηα ζπλαίλεζε. Να ηα βξνχκε, ζα ηα βξνπλ. Καη πξνζέμηε ηη 

είπαλ πξνρηέο.  

 

  Δίπαλ, ην δήηεκα ηεο παηδείαο θαη ηεο πγείαο είλαη ελφςεη. Σα 

βξήθακε νπνπδήπνηε αιινχ, ηα βξήθακε ζηελ νηθνλνκία. Δδψ ζα έρνπκε θαη 

αγψλεο. Δδψ ζα πξνθχςνπλ θαηλνχξηα δεηήκαηα θαη εδψ θαη ζήκεξα θαη 

αχξην, πξέπεη λα θαηεπζπλζνχκε πξνο κηα ηέηνηα θαηεχζπλζε. ε κηα 

θαηεχζπλζε ηελ νπνία επεηδή αθξηβψο αγσληνχκε γηα ην κέιινλ ησλ παηδηψλ 

ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, πξέπεη λα δψζνπκε ηελ απάληεζε θαη ζα είλαη κφλν απφ 

ηελ πιεπξά ησλ ηαμηθψλ δπλάκεσλ. ηη ε παηδεία δελ είλαη αγνξά, δελ ζα ζαο 

θάλνπκε ην ραηίξη, ε παηδεία είλαη δηθαίσκα θαη έηζη εκείο θαη καδί κε ηνπο 
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ππφινηπνπο εξγαδφκελνπο, ζα ην παιέςνπκε κέρξη εθεί πνπ θηάλνπλ ηα 

πφδηα καο θαη ηα ρέξηα καο. Δπραξηζηψ.    

  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Δπραξηζηψ Κψζηα. Ο ζπλάδειθνο άββαο. 

. ΑΒΒΑ: πλάδειθνη εγψ ζα αλαθεξζψ ζηε ζπλνιηθή πξφηαζε πνπ είρε 

απφ ην 1997, πνπ έρεη κέρξη θαη ηψξα, ε πιεηνςεθία ηεο ΟΛΜΔ, φιεο νη άιιεο 

παξαηάμεηο πιελ ηεο ΔΑΚ ΓΔΔ, κηα πξφηαζε πνπ έρεη ηξία ζηνηρεία. 

Γσδεθάρξνλε εθπαίδεπζε, αλαβάζκηζεο ΣΔΔ θαη απηνλνκία ιπθείνπ. 

Σειεγξαθηθά, κηα θαη ν ρξφλνο πηέδεη, ζα αλαθεξζψ ζε απηά.  

 

  Γσδεθάρξνλε ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε θαη κάιηζηα θάπνηνη 

θακαξψλνπλ ηψξα, γηαηί ην πηνζέηεζε ιέεη ε Νέα Γεκνθξαηία. Μα, δελ ιέεη 

ηίπνηε, είλαη θελνχ πεξηερνκέλνπ. Γηαηί, αλ ζήκεξα ην εληαίν ιχθεην θαη ηα ΣΔΔ 

γίλνπλ ππνρξεσηηθά, αιιάδεη ηίπνηε; Αιιάδεη ηίπνηε απφ ηνλ λφκν ηνλ 25.25; 

Σίπνηε. Αλ γίλεη ππνρξεσηηθή ε εθπαίδεπζε, αθήζηε ζηελ πξάμε ηη ζα γίλεη, 

εγψ ην ιέσ ηππηθά, ην έθαλε ππνρξεσηηθή, ρσξάεη κέρξη ηελ 12ρξνλε 

εθπαίδεπζε. Δίλαη άιιν πξάγκα ην 12ρξνλν ζρνιείν ην εληαίν θαη άιιν ε 

12ρξνλε εθπαίδεπζε. Υσξνχλ πνιπηππία, έλα ζσξφ, φηη ζέιεηε. ρη γεληθφ, 

ηερληθφ  θιαζηθφ, ιχθεην. Να είλαη 8 είδε ιπθείνπ θαη αχμεζε θαη ηελ 

ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε.  

 

  Δίλαη έλα αίηεκα πνπ ην πήξε ε Νέα Γεκνθξαηία, ην έβαιε ζην 

πξφγξακκά ηεο θαη αχξην κπνξεί λα θάλεη πξαγκαηηθά φηη ζέιεη. Κάπνηνη ην 

ζεσξνχλ ζεηηθφ, ην φηη ην πηνζέηεζε ε Νέα Γεκνθξαηία απηφ ην αίηεκα απφ 

ηελ ΟΛΜΔ, θάπνηνη απφ ην Γ..  

 

  Απηνλνκία Λπθείνπ. Κνηηάμηε λα δείηε, ςάρλνληαο λα βξνχκε ηη 

ζεκαίλεη απηνλνκία, ηειηθά ηελ πξνζδηνξίδνπλ θαη ιέεη κνξθσηηθή απηνλνκία. 

Ζ δε Τπνπξγφο Παηδείαο, ζηελ ηειεπηαία ζπλέληεπμε ζε έλα πεξηνδηθφ, ην 

πεξηνδηθφ «ΓΤΝΑΗΚΑ» είπε ην εμήο. «ην Λχθεην, ιέεη, νινθιεξψλεηαη ε 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ λένπ», θάλνληαο κηα θξηηηθή γηα ην εμεηαζηηθφ θιπ. Καη 

ιέκε εκείο. Αθνχ νινθιεξψλεηαη ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ λένπ, αθνχ 

ζπλερίδεηαη ε γεληθή κφξθσζε ζην ιχθεην, γηαηί λα είλαη απηφλνκν απφ ηε 

βαζηθή εθπαίδεπζε; Απαληήζηε καο. Οη άιινη πνπ ιέηε κεηαβαηηθά,  

θνπξαθέμαια, λα  ππάξρνπλ δχν ηχπνη πεξηζζφηεξνη ιπθείνπ. Πείηε καο.  
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  Αθνχ ιέκε ην ιχθεην κνξθψλεη, ην ιχθεην δηαπαηδαγσγεί, ην 

ιχθεην νινθιεξψλεη ηελ πξνζσπηθφηεηα ν λένο, γηαηί λα απηνλνκείηαη απφ ηε 

βαζηθή θαη γηαηί λα έρνπκε δχν θαη ηξηψλ ηχπσλ ιπθείνπ; Σν έλα ζα κνξθψλεη 

θαη ζα νινθιεξψλεη ηελ πξνζσπηθφηεηα, ην άιιν ηη ζα θάλεη; Θα εηνηκάδεη 

καζηνξάληδεο; Γηαηί αλ θαη ηα δχν θάλνπλ ην ίδην πξάγκα, έρνπλ ηνλ ίδην 

ζθνπφ, επηηέινπο λα πάκε θαη λα ην βάινπκε ζηε βαζηθή θαη λα πάκε ζην 

εληαίν 12ρξνλν. Γελ ππάξρεη άιιε ιχζε.  

 

  Αλαβάζκηζε ΣΔΔ θαη έληαμε ζηε ιπθεηαθή βαζκίδα. Πνιιά 

ρξφληα ξσηνχζα ζηελ ΟΛΜΔ ηελ πιεηνςεθία, φιεο ηηο άιιεο δπλάκεηο, πνπ 

εδψ κπνξεί λα αξαδηάδνπλ δηάθνξα, ηη ζεκαίλεη ιπθεηαθή βαζκίδα, ηη είλαη 

απηφ πνπ θάλεη λα είλαη ιχθεην ην ζρνιείν; Γελ έπαηξλα απάληεζε. 

 

  Ο ηίηινο; Να βάινπκε ΣΔΔ Λχθεην; Απηφ ςπρνινγηθά ίζσο έρεη 

θάπνηα ζεκαζία. Αληίθξηζκα δελ έρεη. Πξνζέμηε. Καη θαηαιήγνπλ λα ιέλε 

αλαβάζκηζε ΣΔΔ ζεκαίλεη αχμεζε ησλ καζεκάησλ γεληθήο παηδείαο θαη 

πξφζβαζε πξνο ηα Παλεπηζηήκηα.  

 

  Μα, είλαη αλαβάζκηζε ΣΔΔ λα θάλνπκε ηελ ηερληθή εθπαίδεπζε 

γεληθή ή πξνζάιακν ησλ Παλεπηζηεκίσλ; Δίλαη αλαβάζκηζε; Οιίγν γεληθφ θαη 

νιίγν ηερληθφ; Αλαβάζκηζε ΣΔΔ, είλαη λα δίλεη πιήξε εηδηθφηεηα θαλνληθά ζηα 

παηδηά αιιά πφηε; Αθνχ νινθιεξψζεη ηε γεληθή ηνπ κφξθσζε θαη ηε γεληθή 

ηνπ παηδεία, νινθιεξψζεη ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ ζηα 18. Οιεο νη άιιεο 

ιχζεηο αλαθπθιψλνπλ ηα αδηέμνδα. Καη απηνί πνπ ιέλε πεξί κεηαβαηηθψλ, αλ 

δείηε θαη ε ηειηθή ηνπο πξφηαζε δελ δηαθέξεη. Ζ ηειηθή πξφηαζε είλαη αληί λα 

είλαη ρσξηζηά ηα δχν ιχθεηα, λα είλαη ηα δχν ιχθεηα κέζα ζε έλα.  

 

  πλάδειθνη, απηά ηα κεηαβαηηθά, απηά ηα ξεθνξκηζηηθά ηεξηίπηα 

ελ πάζε πεξηπηψζεη…    

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Δπραξηζηψ. Ο ζπλάδειθνο Πξνβφπνπινο.  

θ. ΠΡΟΒΟΠΟΤΛΟ: Μηα ππελζχκηζε ππνγξάκκηζε. Ζ ζεκεξηλή εκέξα είλαη 

ηζηνξηθή γηα ηνπο αγψλεο θαη ηηο πξνζπάζεηεο ηεο εθπαίδεπζεο, ηδηαίηεξα 

φκσο ηεο δεκφζηαο ηερληθήο εθπαίδεπζεο. αλ ζήκεξα 16 Γεθεκβξίνπ 1960, 

θνηηεηέο ηεο ζρνιήο ππνκεραληθψλ μεθίλεζαλ κε ηα πφδηα θαη πήγαλ ζηελ 

Αζήλα κέζα ζηελ θαξδηά ηνπ ρεηκψλα, δηαλχνληαο 550 ρηιηφκεηξα γηα λα 

αλαβαζκίζνπλ ηελ αλσηέξα ηερληθή εθπαίδεπζε.  
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  πκθσλψ κε ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ΣΔΔ. Γεκνθξαηηθφ, 

δεκηνπξγηθφ, δεκέλν κε ηελ αγνξά ηεο εξγαζίαο. Γηαηί δελ είλαη θαηαμησκέλα 

νπνηνζδήπνηε ηίηινο ή νπνηνδήπνηε ΣΔΛ φπσο ηα νλνκάδεηε κε ηελ θνηλσλία; 

Γηαηί δελ ηνπο απνξξνθά; Γηαηί δελ ηνπο απνθαζηζηά επαγγεικαηηθά. Γηαηί δελ 

ππάξρνπλ επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα. Γηαηί δελ ππάξρνπλ ζαθείο 

μεθαζαξηζκέλνη δηαγσληζκνί πξνζιήςεσλ ψζηε λα θάλνπλ ηε δηάθξηζε κε 

ηνπο έρνληεο απνιπηήξην γεληθνχ ιπθείνπ; Καη απηφ ζα ήηαλ απνηειεζκαηηθφ, 

κφλν φηαλ γίλνληαλ πξνθεξχμεηο.  

 

  Ση ζέινπκε γηα ην Ννζνθνκείν Παπαγεσξγίνπ έηνο 1997; 

Θέινπκε ινγηζηέο κε πηπρίν ΣΔΛ ηνπ Σνκέα Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο. 

Δπαλαιακβάλεηαη ν δηαγσληζκφο κεηά απφ δχν ρξφληα. Αληηθαηαζηάζεθε ην 

πηπρίν ΣΔΛ ηνπ Σνκέα Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο γηα ηηο ίδηεο ζέζεηο κε 

απνιπηήξην Γεληθνχ Λπθείνπ.  

 

  Καη ην κεγάιν ζθάλδαιν ησλ δηαγσληζκψλ πνπ δνχκε απηέο ηηο 

κέξεο θαη ην άββαην έρνπκε κέζσ ΑΔΠ γηα ηελ Δζληθή Σξάπεδα 450 ζέζεηο, 

112 θαη θαη‟ άιινπο 122.000 νη ππνςήθηνη. Σίηινο θαη‟ ειάρηζηνλ απνιπηήξην 

Λπθείνπ ή κέζεο ζρνιήο. Με ηειέθσλν πνπ έθαλα ρηεο ζηνλ ΑΔΠ λα 

δηεπθξηλίζσ ην απνιπηήξην κέζεο ζρνιήο ηη ζα είλαη απνιπηήξην ή πηπρίν; Γελ 

κπνξνχζε ν αξκφδηνο ππάιιεινο λα κνπ δψζεη απάληεζε. Γηαηί μέξεηε ιέσ, 

ην πνιπθιαδηθφ ιχθεην θαη ην ΣΔΛ έδηλε θαη απνιπηήξηα θαη πηπρία.  ήκεξα ηα 

ΣΔΔ δίλνπλ κφλν πηπρία. Γελ κπνξνχζε λα κνπ απαληήζεη. 

 

  Σν ηξίην θαη ην βαζηθφ. Δάλ ζέινπκε αθνχ ππάξρνπλ 

επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα αθνχ γίλνληαη δηαγσληζκνί γηα ηηο εηδηθφηεηεο φπσο 

αλέθεξα, ην ηξίην ην βαζηθφ είλαη νξγαλνγξάκκαηα, θαλνληζκνί εξγαζίαο, πνπ 

ζα εγθξίλνληαη απφ ην αξκφδην Τπνπξγείν θαη γηα ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ψζηε ε 

ππξακίδα ησλ βαζκίδσλ, ησλ επαγγεικάησλ λα θαηνρπξψλεηαη.  

 

  Γηαγσληζκφο πνπ ηζρχεη ηψξα γηα ην Γήκν Θεζζαινλίθεο θαη 

Γήκν Δπφζκνπ. Πηπρηνχρνη αλσηάησλ ζρνιψλ 8. Πηπρηνχρνη γηα ηελ 

Αζηπλνκία , ΣΔΗ 25, κε απνιπηήξην ή πηπρίν κέζεο ζρνιήο 67. Σεξείηαη ε 

ππξακίδα.  
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  Πξέπεη ηνπιάρηζηνλ θαη γηα ηελ εθπαίδεπζε λα εθαξκνζηεί ε 

επηζηεκνληθή έξεπλα ζε φινπο ηνπο ηνκείο ψζηε λα πξνβιέπνληαη νη ζέζεηο 

θαη ην θαηλνχξην ζρνιείν φπσο θαη λα νλνκαζηεί λα ζπκπιεξψλεη ηηο 

ειιείςεηο, λα ιχλεη ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ, λα αληηκεησπίδεη ηελ 

ππάξρνπζα θαηάζηαζε θαη λα πξνζβιέπεη ζηηο εμειίμεηο ηεο ηερλνινγίαο θαη 

ηεο θνηλσλίαο. Δπραξηζηψ πάξα πνιχ.  

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Δπραξηζηψ. Ο ζπλάδειθνο Κφηηαο Θεφδσξνο.  

Θ. ΚΟΣΣΑ: πλάδειθνη θαιεζπέξα. Διπίδσ λα κπνξέζνπκε κε θάπνηνλ 

ηξφπν θάπνηα ζηηγκή, λα κπνξέζνπκε λα ζπδεηήζνπκε φπσο ζα έπξεπε. 

Ννκίδσ φηη είλαη θαηαλνεηφ απηφ πνπ ιέσ απφ δηαθνξεηηθέο πιεπξέο, γηα ηνλ 

ηξφπν δηαιφγνπ πνπ ζα πξέπεη λα βξεζεί θάπνηα ζηηγκή θαη κεηαμχ καο.  

 

  Θα κνπ επηηξέςεηε, ζπκθσλψληαο κε ηηο πξνηάζεηο γηα ην άιιν 

ζρνιείν αιιά ιέγνληαο φηη είκαζηε αλεπαξθείο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην 

ζπδεηάκε. Οη παλεπηζηεκηαθνί έρνπλ θάλεη θάπνηεο ηνκέο. Δκείο δπζηπρψο 

ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε αλ ζέιεηε ζε έλα ζεκείν επεηδή ήκαζηαλ 

ππνρξεσκέλνη ηε 10εηία ηνπ ‟90 λα δψζνπκε φιεο ηηο κάρεο ελάληηα ζηελ 

λενθηιειεχζεξε ιαίιαπα πνπ ζάξσζε ηηο θνηλσληθέο θαηαθηήζεηο θαη ηδηαίηεξα 

ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, δελ είρακε κπνξέζεη λα δεκηνπξγήζνπκε 

θάπνηνπο φξνπο γηα ηε ζπδήηεζε ηνπ άιινπ ζρνιείνπ.  

 

  Απηφ είλαη πηα ην δεδνκέλν ζήκεξα θαη έηζη ζα δερηψ ηελ 

ηνπνζέηεζε απφ ηελ πιεπξά ηεο πξψηεο εηζεγήηξηαο, γηα ηελ αλαγλψξηζε 

πηα ηνπ θφζκνπ ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ, ηεο λενθηιειεχζεξεο 

παγθνζκηνπνίεζεο κε φιεο ηηο θξηηηθέο πνπ έρνπλ κπεη ζηα ελδηάκεζα.  

 

  Θα κνπ επηηξέςεηε λα έρσ κηα κηθξή ζπκβνιή, ζα δηαβάζσ έλα 

θείκελν πνπ έρνπκε βγάιεη ζαλ θνηλσληθφ δίθηπν γηα ηελ εθπαίδεπζε, έηζη 

νλνκαζηήθακε ζηελ άιιε πιεπξά ηεο Διιάδαο ζην λφην, ζην Ζξάθιεην.  

 

  Ζ δεκηνπξγία ηνπ θνηλσληθνχ δηθηχνπ γηα ηελ εθπαίδεπζε. Ση 

κπνξεί λα είλαη ην δίθηπν. Ακεζνδεκνθξαηηθή κνξθή νξηδφληηαο δηαζχλδεζεο 

πξνζψπσλ πνπ επηζπκνχλ ηελ αλάπηπμε πξνβιεκαηηζκνχ ην δηάινγν θαη ηε 

δξάζε.  
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  Δίλαη κηα πξαθηηθή θξηηηθή ησλ ηεξαξρηθνχ ηχπνπ κνξθψλ 

αληηπξνζψπεπζεο, εθπξνζψπεζεο θαη ηειηθά ππνθαηάζηαζεο ησλ 

θνηλσληθψλ ζπιινγηθνηήησλ. Αλαθέξνκαη ζε έλα ζψκα πνπ είλαη αθξηβψο κε 

θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά δπζηπρψο ηέηνηα. Αιιά πηζηεχσ φηη εδψ κέζα 

ππάξρνπλ νη δσληαλέο δπλάκεηο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν.  

 

  Γεχηεξν, γηαηί θνηλσληθφ; Αλαθέξεηαη ζην θνηλσληθφ γίγλεζζαη 

ζπλνιηθά θαη απνηειείηαη απφ ελεξγνχο πνιίηεο, πξφζσπα πνπ αξλνχληαη 

ηνπο θνηλσληθνχο δηαρσξηζκνχο θαη επηζπκνχλ ηελ αλάπηπμε νπζηαζηηθήο 

αληίζεζεο ζην λενθηιειεπζεξηζκφ θαη ζηελ θαηαζηξνθηθή θνηλσληθά θαη 

πεξηβαιινληηθά θπξηαξρία ηνπ θφζκνπ απφ ην θεθάιαην.  

 

  Βέβαηα γηα ηελ εθπαίδεπζε, ζηελ νπνία επηθεληξψλεηαη ε 

ζπιινγηθή δηεξεχλεζε θαη δξάζε, πάληα φκσο ζαλ έλα νξγαληθφ κέξνο ηεο 

φιεο θνηλσλίαο. Αξρηθά δηεπθξηλίδνπκε, φηη αθφκε θαη ζαλ ζπλζήθε εθθίλεζεο 

ζε απηά ηα νπνία βάδνπκε, λνκίδνπκε φηη είλαη θαζαξή θάπνηα δηαρσξηζηηθή 

γξακκή, ε νπνία καο δηαθξίλεη απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζπδεηάκε αιιά θαη 

ζε ζρέζε κε ηελ νπζία ηνπ ζεκεξηλνχ θφζκνπ, ην πψο δειαδή επηηπγράλεηαη 

απηή ε θπξηαξρία ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ πνπ είλαη ν ζεκεξηλφο ππαξθηφο 

θαπηηαιηζκφο.  

 

  Δίλαη ε ζρέζε θεθάιαην ζήκεξα, απηφ είλαη πξνο θάπνηεο 

απφςεηο νη νπνίεο κε θάπνην ηξφπν πεξίεξγν ζέινπλ λα δηαρσξηζηνχλ απφ 

κηα ηέηνηα ζπιινγηζηηθή ε νπνία θαίλεηαη φηη ην επφκελν δηάζηεκα ζα 

εγεκνλεχζεη πηα θαη δελ ζα είλαη κεηνςεθηθή φπσο ήηαλ ηε 10εηία ηνπ ‟90 πνπ 

δίλακε ηηο κάρεο ελάληηα ζηνλ πξψην ΑΔΠ θαη φια ηα ζρεηηθά.  

 

  Ζ πιεηνςεθία είκαζηε θαζεγεηέο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 

κφληκνη αλαπιεξσηέο θαη σξνκίζζηνη. Δλαο αξρηθφο ππξήλαο, έρνπκε αλνίμεη 

έλα δηάινγν θάπνηα ρξφληα αιιά ζπκκεηείρακε πέξζη ζηηο κεγάιεο 

αληηπνιεκηθέο δηαδειψζεηο θαη ζηηο θηλεηνπνηήζεηο, ζπδεηήζεηο αληίζεζεο ζηηο 

λενθηιειεχζεξεο πνιηηηθέο ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο, κε θνξχθσζε ηηο 

δηεζλείο θηλεηνπνηήζεηο Θεζζαινλίθεο – Υαιθηδηθήο.  

 

  Δρνπκε δηαθνξεηηθέο αθεηεξίεο θνηλσληθέο, πνιηηηθέο 



7
ν
 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΟΛΜΔ – ΖΜΔΡΑ 1

ε
 – Α‟ ΤΝΔΓΡΗΑ – Α‟ ΔΝΟΣΖΣΑ - 16/12/2004 

 184 

ζπλδηθαιηζηηθέο αιιά έρνπκε ελζαξξπλζεί απφ ηνλ πνιηηηζκφ δηαιφγνπ πνπ 

έρνπλ αλαπηπρζεί ζηα παγθφζκηα θφξνπκ θαη ζηε δεκνθξαηία ησλ θηλεκάησλ, 

ελάληηα ζηελ θαπηηαιηζηηθή παγθνζκηνπνίεζε ή ηεο ελαιιαθηηθήο 

παγθνζκηνπνίεζεο ησλ ηδεψλ, ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο θαη ηνπ άιινπ 

εθηθηνχ θφζκνπ.  

 

  Ννκίδσ φηη ην ζηίγκα ην έρσ δψζεη θαη είλαη θάιεζκα απιά ζην 

λα βξεζνχκε κε θάπνηνπο ζπλαδέιθνπο γηα ηα επφκελα. Μηα θξηηηθή κφλν. Αλ 

εμαηξέζνπκε ηηο θνκκαηηθά θαηεπζπλφκελεο ζπλδηθαιηζηηθέο αληηιήςεηο ηεο 

λενθηιειεχζεξεο ζπλαίλεζεο, νη νπνίεο εδψ κέζα δελ εγεκνλεχνπλ λνκίδσ, 

απιά πξέπεη θαη νη παξαηάμεηο λα ιεηηνπξγήζνπλ σο νθείινπλ ζηα ζρνιεία, 

φρη απεκπνιψληαο ηνλ ηδηαίηεξν ηδενινγηθνπνιηηηθφ ηνπο ιφγν αιιά 

αλαιακβάλνληαο επηηέινπο ηελ επζχλε ηεο ζπιινγηθήο ζηήξημεο ησλ αγψλσλ, 

φπσο βέβαηα θαη ηεο ζπδήηεζεο κέζα ζηα ζρνιεία θαη ζηνπο ρψξνπο φπνπ 

κπνξνχκε λα βξηζθφκαζηε.  

 

  Ζ δσή δελ είλαη άιιν απφ απηφ. Να αιιάδνπκε ηνλ θφζκν, λα 

ηνλ κεηαζρεκαηίδνπκε, λα ηνλ επηλννχκε. Καη απηφ κπνξεί λα πεξάζεη ζε 

ρψξνπο ζαλ θαη απηφλ εδψ, κφλν κέζα απφ ηνλ πνιηηηζκφ ηνπ δηαιφγνπ. 

Δπραξηζηψ ζπλάδειθνη.  

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Ζ ζπλαδέιθηζζα Υαηδή.  

Ε. ΥΑΣΕΖ: Καιεζπέξα ζαο. Δθπξνζσπψ ηνπο θαζεγεηέο ησλ θαιιηηερληθψλ 

κέζεο εθπαίδεπζεο, πνπ κπνξεί λα είδαηε ιίγν ηελ έθζεζε πνπ έρνπκε θάλεη 

απφ 20 ζρνιεία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε Βφξεηα Διιάδα θαη κπνξεί λα είδαηε 

θαη ηηο εθδφζεηο πνπ έρνπκε έμσ, ην πιηθφ πνπ παξνπζηάδνπκε.  

 

  Πξέπεη λα ζαο πνχκε φηη εδψ θαη ρξφληα παιεχνπκε γηα ηελ 

θαιιηηερληθή παηδεία, ε Δλσζε Καζεγεηψλ Καιιηηερληθψλ Μαζεκάησλ θαη ην 

ζέκα πνπ ήζεια λα ζαο κηιήζσ ζήκεξα είλαη γηα ηε ξεηνξηθή θαη ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα γηα ηελ θαιιηηερληθή εθπαίδεπζε.  

 

  Σηο αιιεπάιιειεο κεηαξξπζκίζεηο, ζηελ εθπαίδεπζε, ζηηο 

ηειεπηαίεο ηνπιάρηζηνλ 10εηίεο αλ θαη απφ πιεπξάο ησλ ηζπλφλησλ πνπ ηηο 

επέβαιιαλ, ε ξεηνξηθή πεξί θαιιηηερληθήο παηδείαο γλψξηζε γεληθά έμαξζε, ε 

ζέζε ησλ ζπλαθψλ κε ηελ ηέρλε καζεκάησλ ζην ζρνιείν, γλψξηζε ζηελ 
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πξάμε πην έληνλε ππνβάζκηζε θαη απαμίσζε.  

   

  Ζ ηέρλε ελζσκαηψλεη ζε κηα εληαία δηαδηθαζία δηαλνεηηθή θαη 

ρεηξνλαθηηθή εξγαζία. Σν πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο ηεο θαιχπηεη 

αλεμάξηεηα απφ ζπκβαηηθέο ηαμηλνκήζεηο, έλα εηδηθφ πεδίν ηεο αλζξψπηλεο 

γλψζεο θαη εκπεηξίαο. Αλ θαη είλαη πξνθαλέο φηη ην πεξηερφκελν ηεο 

δηδαζθαιίαο ηεο ηέρλεο, δελ κπνξεί θαη δελ είλαη δπλαηφλ λα ηαπηηζηεί ή 

ζπγρσλεπηεί κε εθείλν ησλ ζπνπδψλ νπνηνλδήπνηε επηζηεκψλ είηε ησλ 

νλνκαδφκελσλ αλζξσπηζηηθψλ είηε ησλ θνηλσληθψλ είηε ησλ ζεηηθψλ, 

ιεηηνπξγεί σζηφζν ζαλ έλαο ηδηφκνξθνο ελνπνηεηηθφο θξίθνο αλάκεζά ηνπο. 

Αγγίδνληαο θαη επαλαπξνζδηνξίδνληαο ζεκειηαθά ζηνηρεία θαη πιεπξέο ηνπο κε 

ηνπο ηξφπνπο, ηα κέζα θαη ηηο κεζφδνπο ηεο ηέρλεο.  

 

  Απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ηδηφηεηέο ηεο απηέο, ε δηδαζθαιία 

ηεο ηέρλεο, νθείιεη λα απνηειεί αλαπφζπαζην φζν θαη νπζηαζηηθφ ζπζηαηηθφ 

ζηνηρείν ηεο γεληθήο παηδείαο. Απφ ηελ άπνςε απηή, είλαη απαξαίηεην ε 

δηδαζθαιία ηεο ηέρλεο λα πεξηιακβάλεηαη ζηα καζήκαηα γεληθήο παηδείαο 

φιεο ηεο εθπαίδεπζεο, εηδηθά ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο φισλ ησλ 

ηχπσλ θαη φισλ ησλ βαζκίδσλ ηεο.  

 

  Ζ ηέρλε ελψ ιεηηνπξγεί απηεμνχζηα αιιά θαη ελνπνηεηηθά γηα 

πνηθίια γλσζηηθά αληηθείκελα ζην επίπεδν ηεο γεληθήο δηδαζθαιίαο ηεο, 

ηαπηφρξνλα ην ππνβνεζά απνθαζηζηηθά αιιά θαη πξνυπνζέηεη ηελ 

εμεηδίθεπζε θαη ηελ ηερληθή θαηάξηηζε ζε πνιιά επίζεο επηκέξνπο γλσζηηθά 

αληηθείκελα.  

 

  πλεπψο ε δηδαζθαιία ηεο νθείιεη επίζεο λα πεξηιακβάλεηαη 

ζαλ αλαληηθαηάζηαην ζπζηαηηθφ ζηνηρείν θαη φισλ εθείλσλ ησλ εηδηθψλ 

ζπνπδψλ, πνπ ζπλαξηψληαη θαη ζπλδένληαη φπσο ηα βαγφληα κε ηελ 

αηκνκεραλή, κε ην θαζ‟ εαπηφ θαηλφκελν ηεο ηέρλεο.  

 

  Με δχν ιφγηα θαη κεηαθέξνληαο ηα πξάγκαηα ζηελ εθπαηδεπηηθή 

καο πξαγκαηηθφηεηα, ε δηδαζθαιία ηεο ηέρλεο είλαη απαξαίηεηε ηφζν σο 

κάζεκα γεληθήο παηδείαο φζν θαη σο κάζεκα επηινγήο. ε αλαληηζηνηρία πξνο 

ηηο αλάγθεο ηεο εθπαίδεπζεο ηεο θνηλσλίαο θαη ησλ λέσλ αλζξψπσλ θαη ζε 

αλαληηζηνηρία πξνο ηηο ίδηεο ηηο δηαθεξχμεηο ησλ ηζπλφλησλ ζηε δεπηεξνβάζκηα 
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εθπαίδεπζε πνπ απνηειεί ζην ζρνιηθφ επίπεδν θαη ηελ θπξηφηεξε εζηία 

θαιιηηερληθήο δηδαζθαιίαο, ε θαιιηηερληθή εθπαίδεπζε θπηνδσεί.  

 

  Αληί γηα γεληθή θαη ππνρξεσηηθή έρνπκε πξναηξεηηθή 

θαιιηηερληθή εθπαίδεπζε ζην Λχθεην. Αληί γηα ζπλεθηηθφ θαη γεληθά 

εμειηζζφκελν απφ ηε κία ζηελ επφκελε ηάμε πξφγξακκα θαιιηηερληθήο 

δηδαζθαιίαο, έρνπκε έιιεηςε ζπλέρεηαο, αλαθνινπζίεο θαη αθαηαλφεηα 

ράζκαηα.  

 

  Αληί γηα ζπζηεκαηηθή θάιπςε θαη δηεχξπλζε ησλ ζέζεσλ ηεο 

θαιιηηερληθήο δηδαζθαιίαο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, έρνπκε κεγάια θαη 

αλαπαξαγφκελα θελά θαη αλαξίζκεηεο ζέζεηο αλαπιήξσηεο. Αληί γηα 

εξγαζηεξηαθφ κάζεκα έρνπκε ζηελ πξάμε αλαγφξεπζε ησλ θαιιηηερληθψλ ζε 

κάζεκα πεξίπνπ ζεσξεηηθφ.  

 

  Ο ραξαθηήξαο ησλ θαιιηηερληθψλ, είλαη εξγαζηεξηαθφο θαη απηφ 

ην νθζαικνθαλέο γεγνλφο αλαγθάδνληαη λα ην παξαδερηνχλ ρσξίο φκσο θαη 

λα πξνρσξνχλ ζηηο επηβαιιφκελεο γη΄ απηφ ξπζκίζεηο θαη νη νδεγίεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ γηα ηε δηδαθηέα χιε θαη ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ζην 

Γπκλάζην θαη ην εληαίν Λχθεην, πξάγκα πνπ πηζηνπνηεί ηνλ ραξαθηήξα ηνπ 

καζήκαηνο σο εξγαζηεξηαθνχ, πέξαλ πάζεο ακθηβνιίαο.  

 

  Παξά ηαχηα ελψ νη ηζχλνληεο απφ κηα αλαγλσξίδνπλ ην 

νθζαικνθαλέο, αξλνχληαη λα θαηαηάμνπλ φπσο ζα φθεηιαλ ην κάζεκα ησλ 

θαιιηηερληθψλ ζηελ θαηεγνξία ησλ εξγαζηεξηαθψλ καζεκάησλ, πνπ νη ίδηνη 

θαζνξίδνπλ σο ηέηνηα.  

 

  ε φιεο ηηο βαζκίδεο, ηηο ηάμεηο, ηηο θαηεπζχλζεηο, ζε γπκλάζηα 

ιχθεηα θαζψο θαη ζε ΣΔΔ, ηα πξνβιήκαηα θαιιηηερληθήο εθπαίδεπζεο 

επηηείλνληαη. Ξερσξηζηή έληαζε απνθηνχλ κάιηζηα ζην Λχθεην, εθεί αθξηβψο 

πνπ ζα έπξεπε θαη ζα κπνξνχζε λα αλπςψλεηαη πην πιήξεο, πην ζηεξεή θαη 

πην ζπζηεκαηηθή ε θαιιηηερληθή δηδαζθαιία.  

 

  Δίλαη επηηαθηηθή αλάγθε λα απνθαηαζηαζεί ε θαιιηηερληθή 

δηδαζθαιία ζε φιεο ηηο ηάμεηο ηνπ Λπθείνπ. Τπελζπκίδνπκε παξελζεηηθά πσο 

ηα ζπλαθή κε ηελ ηέρλε καζήκαηα, έρνπλ απνβιεζεί ζην Λχθεην απφ ηα 
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καζήκαηα γεληθήο παηδείαο ελψ ην ειεχζεξν ζρέδην πνπ απνηειεί ηνλ ππξήλα 

ηεο δηδαζθαιίαο, θάζε είδνπο ζπνπδψλ κε θαιιηηερληθή δηάζηαζε, 

πξνβιέπεηαη ππφ πνιχπινθεο πξνυπνζέζεηο κφλν ζαλ επηινγή. Καη απηή, φρη 

ζε φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο ησλ δχν πξψησλ ηάμεσλ ηνπ Λπθείνπ ελψ 

απνπζηάδεη εληειψο απφ ηελ ηξίηε Λπθείνπ.  

 

  ην Λχθεην εθδειψλνληαη ζνβαξέο παξαιείςεηο, αληηθάζεηο θαη 

αλαθνινπζίεο ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία ηνπ ειεχζεξνπ γξακκηθνχ ζρεδίνπ θαη 

επηβάιιεηαη θαηά ζπλέπεηα λα γίλεη άκεζε αλαπξνζαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ κε 

ηα καζήκαηα απηά ξπζκίζεσλ ησλ πξνγξακκάησλ.  

 

  Θα θαηαζέζσ εδψ ζην Πξνεδξείν απηέο ηηο ζέζεηο θαη 

θιείλνληαο, επεηδή εθπξνζσπψ Δλσζε παλειιαδηθή, ζα ζαο πσ φηη εκείο σο 

αιεζηλά θαηλνηφκα παξέκβαζε πνπ ζα κπνξνχζε λα επηθέξεη αλαδσνγφλεζε 

θαη εκπινπηηζκφ ζηε ζπλνιηθή νξγάλσζε ησλ ζπνπδψλ θαη ζε φιν ην 

πεξηερφκελν ηνπ ζρνιείνπ ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζεσξνχκε ηελ 

αλαγσγή ηεο θαιιηηερληθήο παηδείαο, ζαλ έλαλ απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο άμνλεο 

ηεο φιεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.  

 

  Χζηφζν πξνζδηνξίδνπκε ηηο πξνηάζεηο καο, φρη κε βάζε ηέηνηεο 

πςειέο πξνζδνθίεο αιιά κε βάζε ηηο πην επείγνπζεο αλάγθεο εμαζθάιηζεο 

εθείλσλ ησλ πξνυπνζέζεσλ ρσξίο ηελ εθπιήξσζε ησλ νπνίσλ, ε 

θαιιηηερληθή εθπαίδεπζε, αλεμάξηεηα απφ ηηο φπνηεο επηκέξνπο ξπζκίζεηο, ζα 

παξακείλεη ζην πεξηζψξην εμνζηξαθηζκέλε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θνξκφ, 

ηππηθφ ζπκπιήξσκα θαη ζηελ νπζία δηάηξεην κπάισκα ηεο εθπαηδεπηηθήο καο 

πξαγκαηηθφηεηαο.  

 

  Οη πξνυπνζέζεηο πνπ θαηά ηε γλψκε καο ρξεηάδεηαη άκεζα λα 

εμαζθαιηζηνχλ ζπλνςίδνληαη ζηα παξαθάησ. Πξψηνλ, θαιιηηερληθή 

εθπαίδεπζε φρη κφλν σο κάζεκα επηινγήο αιιά σο αλαπφζπαζην ζπζηαηηθφ 

ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο, σο κάζεκα γεληθήο παηδείαο.  

 

  Γεχηεξνλ, θαιιηηερληθή εθπαίδεπζε φρη κνλνδηάζηαηα θαη 

επηθαλεηαθά σο ζεσξεηηθφ, πνιηηηζηηθφ θξνληηζηήξην αιιά πξσηίζησο θαη 

θαηά θχξην ιφγν σο έκπξαθηε εξγαζηεξηαθή εμάζθεζε, ζπλεπψο σο 

εθπαίδεπζε κε ραξαθηήξα θαη‟ εμνρήλ εξγαζηεξηαθφ.  
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  Σξίηνλ. Καιιηηερληθή εθπαίδεπζε, πνπ ππνβνεζά ζηελ εηδίθεπζε 

αιιά αληηηίζεηαη ζηελ απνζπαζκαηηθφηεηα θαη ηελ κνλνκέξεηα εθπαίδεπζε φρη 

ηππνπνίεζεο θαη αλαπαξαγσγήο θιηζέ αιιά δεκηνπξγηθήο αλαδήηεζεο θαη 

δηαλνεηηθήο πνιπκέξεηαο.  

 

  Δπηδηψθνληαο λα επηθεληξψζνπκε ηελ πξνζνρή ζαο ζηα πην 

νπζηψδε θαη θξίλνληαο απφ απηή ηε ζθνπηά ηα πξνβιήκαηα, εθηηκνχκε φηη 

είλαη απαξαίηεην λα ππάξμνπλ επξχηεξεο ζεκαζίαο θαη βαξχηεηαο επηινγέο 

ζηήξημεο ηεο θαιιηηερληθήο εθπαίδεπζεο.  

 

  Απηά θαηά ζπλέπεηα δεηάκε απφ ηελ πνιηηεία θαη απηά είλαη πνπ 

ν θιάδνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαιιηηερλψλ ζπλνιηθά ρξεηάδεηαη λα δηεθδηθήζεη 

γηα ηελ θαιιηηερληθή εθπαίδεπζε. Δπραξηζηψ.  

  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Δπραξηζηψ. Ο ζπλάδειθνο Ναμάθεο.  

Α. ΝΑΞΑΚΖ: πλάδειθνη είκαη απφ ηελ Α΄ ΟΛΜΔ Αραταο θαη απφ ην ρψξν 

ησλ Παξεκβάζεσλ. Μηα ιέμε κφλν, επεηδή δελ αληέρσ λα κνπ θάλεη ν 

Πξφεδξνο απηφ πνπ έθαλε ζηελ πξνεγνχκελε αιιά νχηε λα θάλσ απηφ πνπ 

έθαλε ε πξνεγνχκελε, δελ ζα πσ απνιχησο ηίπνηε.  

 

  Θα ζαο πσ κφλν φηη αχξην ζηε Θεκαηηθή δνκή θαη πεξηερφκελν 

ηεο εθπαίδεπζεο, έρσ κηα εηζήγεζε, ηελ νπνία ζα απαηηήζσ λα δηαβαζηεί 

νιφθιεξε. Θέισ λα θάλσ φκσο κηα παξαηήξεζε γηα φιε ηελ θνπβέληα απφ ην 

πξσί κέρξη ζήκεξα.  

 

  Μνπ έθαλε θνβεξή εληχπσζε φηη δελ έθαλε θαλείο απηνθξηηηθή. 

Γειαδή, πσο είλαη δπλαηφλ ν θαπηηαιηζκφο λα θάλεη κηα ηέηνηα γεληθεπκέλε 

επίζεζε θαη λα έρεη δεκηνπξγήζεη ηέηνηεο πξνυπνζέζεηο επίζεζεο απφ κφλνο 

ηνπ, δελ κπνξψ λα ην θαηαιάβσ. Ζ δηθή καο ζπκβνιή ζε απηφ, πνπ ππάξρεη; 

Καη θπξίσο απφ ηελ Αξηζηεξά.  

 

  πλάδειθνη, νη θαζαξνί είλαη κφλν ζηε ζθαίξα ηεο θαληαζίαο 

καο. Οη αλακάξηεηνη δελ ππάξρνπλ, δηφηη αλ ππήξραλ αλακάξηεηνη ζα είραλ 

δψζεη ιχζεηο. Δπηηέινπο, έιενο. Καλείο νκηιεηήο εδψ κέζα δελ έθαλε 

απηνθξηηηθή. Καλείο δελ είπε π.ρ. πνπ είλαη απηνί πνπ θψλαδαλ πξψηνη ζηα 
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καζήκαηα, πξψηνη ζηνλ αγψλα, ηξηάληα ρξφληα πξηλ. Καη πνπ είλαη απηνί πνπ 

θψλαδαλ, ζπλδέζηε ηψξα ηελ παηδεία κε ηελ παξαγσγή θαη ηψξα ηνπο κπξίδεη 

πνπ ν θαπηηαιηζκφο ζπλδέεη ηελ παηδεία κε ηελ αγνξά. Απηφ θαη ηειεηψλσ, 

αχξην ηα ππφινηπα.  

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Δπραξηζηψ ζπλάδειθε. Ο Υξήζηνο Ρνπκπάλεο.  

ΥΡ. ΡΟΤΜΠΑΝΖ: πλάδειθνη, ην φηη έρεη πεξηνξηζηεί ηφζν πνιχ ν ρξφλνο 

νκηιίαο αο καο πξνβιεκαηίζεη, γηαηί έρεη θησρχλεη απηφ ην πλέδξην κε απηφ 

ηνλ ηξφπν, λα δνχκε ηη θηαίεη. Σνπιάρηζηνλ ηα φξγαλα πξέπεη λα αζρνιεζνχλ. 

Απηφ ζαλ εηζαγσγή γηα λα πσ φηη μεθηλψληαο παξαγσγηθά ηε ζθέςε κνπ γηα 

λα είκαη επηγξακκαηηθφο, ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή δελ κπνξεί νπνηαδήπνηε λα 

είλαη ζηνλ αέξα.  

 

  Δίλαη απνηέιεζκα άιισλ πνιηηηθψλ, πνπ ζε επίπεδν 

ηνπιάρηζηνλ Δπξσπατθήο Δλσζεο, πνπ ζα έπξεπε λα αζρνιεζνχκε θαηά ηε 

γλψκε κνπ πνιχ πην βαζηά γηα ην πεξηερφκελν απηήο ηεο πνιηηηθήο, είλαη ε 

απνξχζκηζε ηεο εξγαζίαο, νη ηδησηηθνπνηήζεηο, είλαη κηα ζεηξά απφ κέηξα ηα 

νπνία θαηαξγνχλ ηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα, αθφκα θαη ηα αηνκηθά δηθαηψκαηα.  

 

  Θα κπνξνχζε θαλείο λα αληηπαξαζέζεη, λα δνχκε πσο απηφ ζα 

κεηαθξαζηεί ζην ζρνιείν θαη ηη πξέπεη εκείο λα θάλνπκε. πλάδειθνη, ζην 

ζρνιείν ππάξρεη πξψηα απ‟ φια φρη κφλν ζηελ Διιάδα, παληνχ, κηα 

πξνζπάζεηα ηδησηηθνπνίεζεο, θαζνιηθή. Τπάξρνπλ παξαδείγκαηα. Γελ 

ππάξρεη ρξφλνο ηψξα λα ηα αλαθέξσ. Καη ζηε Βξεηαλία θαη ζηελ Οιιαλδία 

θαη ζηε  Γεξκαλία θαη παληνχ.  

 

  Τπάξρεη ην δήηεκα ηεο απνζπαζκαηηθήο παηδείαο θαη πσο απηφ 

ην πξάγκα ζα αιιάμεη. Τπάξρεη ην δήηεκα, ην κεγάιν δήηεκα ηεο 

ρεηξαγψγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηέινο ππάξρεη ην δήηεκα ηνπ λα δηψμνπλ 

ηα παηδηά απφ ην ζρνιείν, κε πνην ηξφπν ηα παηδηά απφ ην ζρνιείν ζα ηα 

θξαηήζνπκε, είλαη έλα κεγάιν ζέκα.  

 

  Απηή ηε ρξνληά, ε νπνία είλαη ηζηνξηθή, εηνηκάδνληαη λα 

θαηαξγήζνπλ εηδηθφηεηεο, λα πεηάμνπλ ρηιηάδεο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζα 

ράζνπλ ηηο νξγαληθέο ηνπο ζέζεηο, ζηξαηεγηθά πσο ζα ην αληηκεησπίζνπκε 

απηφ κε ηδενινγήκαηα; Πξέπεη λα αληηζηαζνχκε.  



7
ν
 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΟΛΜΔ – ΖΜΔΡΑ 1

ε
 – Α‟ ΤΝΔΓΡΗΑ – Α‟ ΔΝΟΣΖΣΑ - 16/12/2004 

 190 

 

  Δηνηκάδνληαη λα θέξνπλ θαηλνχξηα βηβιία. Μαο είρε ππνζρεζεί ην 

Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην θαη ην πξνεγνχκελν θαη ην ηψξα φηη ζα καο δείμεη 

απηά ηα βηβιία θαη δελ είκαη ηθαλνπνηεκέλνο ζην βαζκφ πνπ έρνπκε 

δηεθδηθήζεη εκείο ην δηθαίσκα λα έρνπκε άπνςε γηα ην πεξηερφκελν.  

 

  Σελ πεξζηλή ρξνληά ζπλάδειθνη έγηλε εθδήισζε ηνπ ΚΔΜΔΣΔ 

γηα ηε δηαζεκαηηθφηεηα θαη εθεί ην απνθαιχςακε απηφ ην πξάγκα, ππάξρεη θαη 

ζρεηηθφ ζεκείσκα ζην πεξηνδηθφ ηεο ΟΛΜΔ φηη ηα βηβιία ηα νπνία έγηλαλ ζην 

φλνκα ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο, ηδενινγηθά θαη επηζηεκνληθά είλαη επηεηθψο 

απαξάδεθηα θαη ζα κπνξνχζα λα είκαη πην βαξχο ζηνπο ραξαθηεξηζκνχο κνπ.  

 

  Παξφια απηά, ηα βηβιία απηά ππάξρνπλ ζήκεξα θαη δελ έρνπκε 

απαηηήζεη σο θίλεκα λα απνζπξζνχλ. Δηνηκάδνληαη ηα θαηλνχξηα, λα καο ηα 

παξνπζηάζνπλ ζαλ ηεηειεζκέλν γεγνλφο, ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην θάιεζε 

ην ΚΔΜΔΣΔ γηα λα κηιήζεη γηα ηα θαηλνχξηα βηβιία, ρσξίο λα μέξνπκε ην 

πεξηερφκελφ ηνπο ζπλάδειθνη.  

 

  Δλψ καζαίλνπκε φηη ηα βηβιία απηά είλαη έηνηκα θαη ζα έρνπλ 

απηά πνπ είπακε πξνεγνπκέλσο, γηα ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, γηα ηηο 

απνθάζεηο απηέο πνπ έξρνληαη λα πινπνηήζνπλ ζπγθεθξηκέλεο θαηεπζχλζεηο 

θαη ελψ μέξνπκε πνπ ην πάλε, ην αθήλνπκε απηφ ην πξάγκα λα πεξλάεη. ρη. 

Θα πξέπεη πξάγκαηη ην ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε λα 

δηεθδηθήζεη θαη φηαλ ιέσ λα δηεθδηθήζεη, ζα δηεθδηθήζεη αγσληζηηθά ηα 

απηνλφεηα. Καη γηα ην πεξηερφκελν ηεο εθπαίδεπζεο θαη γηα ηηο εξγαζηαθέο 

ζρέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη γηα ηηο νξγαληθέο καο ζρέζεηο θαη γηα λα κελ 

θχγεη ην καζεηηθφ δπλακηθφ απφ ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Να δνχκε 

θάησ ηηο δηαθνξέο καο, λα ηηο ζπδεηήζνπκε. 

 

   Θα ήζεια λα πσ δηάθνξα πξάγκαηα, ηα είπακε θαη ζην 

Ζξάθιεην, πάλσ ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε θαη δπζηπρψο, δηαζηξεβιψζεθαλ θαη 

νξηζκέλεο ζέζεηο, θπξίσο απφ ην ζπλάδειθν Μαξίλε, ζηηο Παξεκβάζεηο πνπ 

έγξαςε έλα ζρεηηθφ αλαθξηβέζηαην θείκελν γηα ην ηη είπα εγψ ηφηε εθεί. Αιιά 

απηά λα έρνπκε ρξφλν λα ηα πνχκε κε ζπληξνθηθφηεηα, κε θαιή δηάζεζε λα ηα 

βξνχκε, κε ελφηεηα.  
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  κσο εδψ κπαίλεη ην δήηεκα φηη ηψξα ηη θάλνπκε ζε απηά πνπ 

ηξέρνπλ. Γελ θάλνπκε απνιχησο ηίπνηε θαη απηφ κε αλεζπρεί ζπλάδειθνη θαη 

απηφ πξέπεη λα καο απαζρνιήζεη. Θα πξέπεη λα ζπγθιεζνχλ νη ΔΛΜΔ έζησ 

θαη νξηδφληηα. Αλ δελ κπνξεί ε ΔΛΜΔ ιφγσ ησλ ζπζρεηηζκψλ πνπ ππάξρνπλ, 

ιφγσ ηεο αδπλακίαο πνπ δείρλνπλ νη θπβεξλεηηθέο παξαηάμεηο λα παίμνπλ ην 

ξφιν ηνπο, ζα πξέπεη λα πάξνπκε πξσηνβνπιίεο εκείο νη ππφινηπνη 

ζπλάδειθνη. Δπραξηζηψ.  

     

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Ζ ζπλαδέιθηζζα Μπάξνπ Γεσξγία.  

Γ. ΜΠΑΡΟΤ: Δγψ ζα πξνζγεηψζσ ιίγν ηελ θαηάζηαζε. Θέισ λα κηιήζσ γηα 

ην παγθφζκην θαηλφκελν, πνπ ππάξρεη ζε φια ηα ζρνιεία θαη αληηκεησπίδεηαη 

ζε θάπνηεο ρψξεο κε κεγαιχηεξε επαηζζεζία, ζηε δηθή καο ρψξα ζεσξψ κε 

κηθξφηεξε.  

 

  Σα παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, είλαη ηα παηδηά πνπ 

θεχγνπλ ζηα ΣΔΔ, ηα παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο είλαη ηα παηδηά πνπ 

θεχγνπλ κέζα απφ ηα ζρνιεία θαη θάπνηνο νκηιεηήο πξνεγνπκέλσο έςαρλε 

λα βξεη γηα πνην ιφγν άξαγε θεχγνπλ ηα παηδηά απφ ην ζρνιείν; Πηζηεχσ 

πάξα πνιχ εδψ κέζα πνπ βξηζθφκαζηε, πξνεξρφκαζηε απφ πνιχ θησρέο θαη 

πνιχ απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο, παξφια απηά αθνινπζήζακε αθαδεκατθή 

πνξεία.  

 

  Αο αλαινγηζηνχκε επνκέλσο, πνηα είλαη ηα παηδηά, ηα νπνία 

πξηνλίδνπλ ηηο ζέζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Μήπσο πξέπεη λα ζθχςνπκε πάλσ 

ζην πξφβιεκα πνπ ιέγεηαη ζρνιείν θαη έρεη ηελ έδξα θαη απηνχο πνπ είλαη 

θάησ απφ ηελ έδξα; Μήπσο πξέπεη λα αλαινγηζηνχκε φηη είκαζηε ε εμνπζία; 

Μήπσο πξέπεη λα αλαινγηζηνχκε φηη ηα παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο είλαη 

ζε φιεο ηηο παξαηάμεηο; 

 

  Οινη εκείο πνπ είκαζηε ζε νπνηαδήπνηε ηδενινγηθή παξάηαμε, 

αο δνχκε φηη απηά ηα παηδηά, έρνπκε πνιχ ιίγεο γλψζεηο λα ηα 

αληηκεησπίζνπκε. Αο δεηήζνπκε ηε βνήζεηα έηζη ψζηε απηά ηα παηδηά λα κελ 

είλαη ζην πεξηζψξην. Αο ξσηήζνπκε απηά ηα παηδηά, πνπ ζα πάλε, φηαλ κέρξη 

ηα 18 ηνπο ρξφληα είλαη ζην πεξηζψξην ηεο ηάμεο, ζην πεξηζψξην απ‟ φινπο 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, απ‟ φινπο ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, απ΄ φινπο ηνπο γνλείο.  
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  Δάλ απηά ηα παηδηά αχξην βξεζνχλ ζην πεξηζψξην ηεο θνηλσλίαο, 

αο αλαινγηζηνχκε φινη πφζν κεγάιε επζχλε έρνπκε. Εήηεζα απφ έλα παηδί κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο λα αλαπαξαζηήζεη ηε δπζθνιία ηνπ. Πψο βηψλεη απηή 

ηε ιέμε πνπ φινη ηε γλσξίδνπκε ζαλ ιέμε. Ο Μπακπηληψηεο, δελ μέξσ πσο 

ηελ εμεγεί. Γπζιεμία. Γελ είλαη κφλν κηα δπζιεμία ζχληξνθνη. Δίλαη έλα 

ζχλδξνκν καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ.  

 

  Σν παηδί απηφ έθαλε ηελ εμήο δσγξαθηά. Θα ζαο ηε δηαβάζσ. 

Δίλαη έλα βηβιίν, απφ ην νπνίν θεχγνπλ γξάκκαηα, γίλεηαη έλαο 

αλεκνζηξφβηινο απφ γξάκκαηα θαη αξηζκνχο πνπ πάλε λα ην πλίμνπλ. Σν έλα 

ρέξη είλαη ςειά θαη δεηάεη βνήζεηα θαη ην άιιν ρέξη θξαηάεη ηα γξάκκαηα λα 

κελ ην πλίμνπλ.  

 

  Αλ απηή ε εηθφλα δελ καο ιέεη ηίπνηε, ζα δηαβάζσ, ζα κνπ 

επηηξέςεηε, δχν ιεπηά είλαη κφλν. «Ση ζθέπηνκαη γηα ηελ θαζεγήηξηά κνπ. Θα 

ήζεια λα ηελ απνθεθαιίζσ θαη ην θεθάιη ηεο λα ην ςήζσ θαη λα ηεο βγάισ ηα 

κάηηα θαη λα ηελ θξεκάζσ απφ ηα πφδηα θαη νπσζδήπνηε λα θφςσ ηα απηηά 

ηεο κεγαιχηεξεο αλψκαιεο ζε φιν ην ζχκπαλ. Καη ζα ήζεια λα ηε 

ζηαχξσλαλ ηελ ηξειή». 

 

  Αλ απηά ηα ιφγηα ελφο παηδηνχ Α΄ Γπκλαζίνπ δελ ζαο ιέλε 

ηίπνηε, εγψ δελ κπνξψ λα πσ ηίπνηε άιιν. Θέισ κνλάρα λα αλαινγηζηνχκε 

φηη είλαη ηα παηδηά πνπ πξηνλίδνπλ ηηο ζέζεηο φισλ καο. Δπραξηζηψ.    

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Δπραξηζηνχκε ηε ζπλάδειθν. Ο ζπλάδειθνο Θενδσξίδεο 

Ζξαθιήο.  

Ζ. ΘΔΟΓΧΡΗΓΖ: Μπνξνχκε λα αξρίζνπκε λα ιεηηνπξγνχκε νη θαζεγεηέο 

βάζεη ηεο απαηηνχκελεο λέαο επηζηεκνληθήο αληίιεςεο θαη απαίηεζεο γηα 

εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο ζε έλα απνθεληξσκέλν, απηφλνκν σο πξνο έλα 

πνζνζηφ απφ ηελ πνιηηηθή εμνπζία, δεκηνπξγηθφ, δεκνθξαηηθφ ζρνιείν πνπ 

ζα παξέρεη γλψζεηο γηα λα δεκηνπξγήζεη νινθιεξσκέλεο δεκνθξαηηθέο, 

δεκηνπξγηθέο πξνζσπηθφηεηεο ζηνπο καζεηέο, ηθαλνχο λα θαηαλννχλ ηνλ 

θφζκν, λα δεκηνπξγνχλ, λα θαηαθηνχλ πξνο φθειφο ηνπο θαη ηνπ ζπλφινπ ηα 

λέα δεδνκέλα ηεο γλψζεο θαη ηερλνινγίαο θαη ησλ πνιηηηθνθνηλσληθψλ 

θαηαζηάζεσλ;  
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  Καηά ηε γλψκε κνπ απηφ ζήκεξα είλαη δχζθνιν, φρη γηαηί 

ιείπνπλ νη γλψζεηο θαη νη εθπαηδεπηηθέο ηθαλφηεηεο απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο 

αιιά θπξίσο εμαηηίαο ηνπ πνιηηηθνχ πνιηηηζκνχ πνπ καο ραξαθηεξίδεη, γεληθά 

σο πνιίηεο, σο άηνκα ηεο εμνπζίαο, σο γνλείο θαη θπζηθά σο θαζεγεηέο θαη 

σο καζεηέο.  

 

  Ζ παηδεία εθπαίδεπζε πξνυπνζέηεη αγάπε, θαηαλφεζε, πλεχκα 

ζπλεξγαζίαο, εκπηζηνζχλεο, αμηνθξαηία, ππεπζπλφηεηα, φξεμε γηα δεκηνπξγία 

θαη πνιιέο άιιεο ηδηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο, πνπ δελ ιείπνπλ απφ πνιινχο 

ζπλαδέιθνπο αιιά δπζηπρψο πνιινί πνπ είλαη άμηνη θαη έρνπλ φξεμε γηα 

δεκηνπξγία, παξακεξίζηεθαλ ή απηνπαξνπιίζηεθαλ απφ ην λα απαηηνχλ 

πξάγκαηα γηα ην αλέβαζκα ηνπ επηπέδνπ ηεο παηδείαο, επεηδή αθξηβψο 

ππεξίζρπζε ζηε ρψξα καο, ν πνιηηηθφο πνιηηηζκφο ηνπ πεηζήληνπ, ηνπ 

εθθνβηζκέλνπ, ηνπ κε αγσληζηηθνχ πνιίηε, ηνπ ζπλεηαίξνπ ηεο εμνπζίαο, ηεο 

απέρζεηαο, ερζξφηεηαο ελαληίνλ ησλ ζπλαδέιθσλ, γηα λα επηηεπρζεί ην 

πξνζσπηθφ ζπκθέξνλ, πνπ δελ είλαη ην ζπκθέξνλ ηνπ ζπλφινπ ηεο παηδείαο.  

 

  κσο επεηδή έλα πιαίζην πνιηηηθφ, θνηλσληθφ ζε κηα ρψξα 

δηακνξθψλεη θαη ηνπο ραξαθηήξεο θαη ην πνιηηηθφ πνιηηηζκφ ησλ πνιηηψλ, 

φηαλ ην πιαίζην απηφ ηζρχεη γηα φινπο ηνπο εηαίξνπο, γη΄ απηφ, γηα λα βειηησζεί 

ην επίπεδν ηεο παηδείαο ηεο δεκνθξαηηθήο, πνπ δηακνξθψλεη νινθιεξσκέλεο 

πξνζσπηθφηεηεο, πξέπεη λα βειηησζνχλ νη φξνη ιεηηνπξγίαο ηεο δεκνθξαηίαο, 

γηα φιε ηελ θνηλσλία. 

 

  Καη γηα ηνπο αλζξψπνπο ηεο εμνπζίαο, γηα φιεο ηηο θνηλσληθέο 

νκάδεο θαη λα ηζρχζνπλ νξηζκέλνη εμεηδηθεπκέλνη φξνη γηα ηελ παηδεία, φπσο ν 

κηθξφο αξηζκφο παηδηψλ ζηελ ηάμε, ε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ κφξθσζεο θαη 

παηδαγσγηθήο ηθαλφηεηαο ησλ θαζεγεηψλ, ην μεπέξαζκα ηνπ ιατθηζκνχ ζηελ 

παηδεία, ηνπ θνκκαηηζκνχ θαη ηεο αλαμηνθξαηίαο.  

    

  Δπηπιένλ, ε βειηίσζε ησλ φξσλ δεκνθξαηηθήο ιεηηνπξγίαο ζηε 

Γηνίθεζε απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ θαη ζε φια ηα επίπεδα δηνίθεζεο 

ζην ζχζηεκα ηεο παηδείαο. Σν νινήκεξν ζρνιείν, κεηά απφ κηα ζπδήηεζε 

θπζηθά, έλα δηάινγν, ε θαζνιηθή εθαξκνγή ηνπ ζρνιείνπ ησλ γνλέσλ, ε 

ζπκβνιή εηδηθψλ επηζηεκφλσλ ζηα ζρνιεία θαη ε ζπλεξγαζία ηνπο κε 

θαζεγεηέο, καζεηέο θαη γνλείο θιπ.  
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  Μπνξνχκε σο θιάδνο, σο θαζεγεηέο λα μεπεξάζνπκε ηνλ εαπηφ 

καο, ηνλ πνιηηηθφ πνιηηηζκφ πνπ καο ραξαθηεξίδεη; Να πξνηείλνπκε, λα 

απαηηήζνπκε πξψηα απφ ηνπο εαπηνχο καο θαη κεηά απφ ηνπο άιινπο, λα 

επηβάιινπκε ηέηνηνπο φξνπο, λα δηακνξθψζνπκε έλα δεκνθξαηηθφ πιαίζην γηα 

ηελ παηδεία; 

 

  Μφλν ηφηε ζα κπνξέζνπκε λα πεηχρνπκε θάηη. Να 

αλαπιεξψζνπκε φια απηά πνπ δελ πεηχρακε ζηνλ ηνκέα ηεο παηδείαο κέρξη 

ηψξα αιιά θαη ηαπηφρξνλα αθφκα πην δεκνθξαηηθνί θαη άμηνη, αθφκα πην 

θηινκαζείο, αθφκα πην ελεξγνί, πην ελδηαθεξφκελνη γηα ην κέιινλ ησλ παηδηψλ 

θαη φιεο ηεο θνηλσλίαο ηεο Διιάδαο, ηεο Δπξψπεο θαη φιεο ηεο 

αλζξσπφηεηαο, ζα κπνξέζνπκε λα αλαιχζνπκε, λα θαηαλνήζνπκε ην 

θαηλφκελν ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ησλ επηπηψζεψλ ηεο ζηελ παηδεία, 

εθπαίδεπζε θαη φιε ηελ θνηλσλία θαη ζα βξνχκε δεκηνπξγηθέο ηδέεο θαη ζα 

αλαπηχμνπκε δηάζεζε γηα αγψλα, γηα λα ηηο εθαξκφζνπκε ηηο ηδέεο θαη λα 

αληηκεησπίζνπκε ή λα εθκεηαιιεπηνχκε ηα δεδνκέλα, ηηο πξννπηηθέο ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο πξνο φθεινο ησλ καζεηψλ, ησλ πνιηηψλ θαη φιεο ηεο 

αλζξσπφηεηαο.  

 

  Απηφ γηα κέλα είλαη ε λέα πξφθιεζε, ε λέα απνζηνιή θαη ησλ 

ΟΛΜΔ θαη ηνπ πιιφγνπ Καζεγεηψλ ζηα ζρνιεία. Δπραξηζηψ πνιχ.  

  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Ο ζπλάδειθνο Παηνπρέαο. 

Γ. ΠΑΣΟΤΥΔΑ: πλάδειθνη πηζηεχσ φηη αλ θαη απφ ηνπο πξψηνπο είκαη ν 

ηειεπηαίνο, ζαο δεηψ ζπγλψκε πνπ ζαο ζηεξψ ηελ ψξα. Θα θαηαιάβεηε 

βέβαηα ζην ηέινο, γηαηί θαηέζεζα ηελ θάξηα κνπ θαη αχξην δελ ζα είκαη εδψ, ζα 

πξνηηκήζσ λα είκαη ζηα ζρνιεία κνπ λα θάλσ κάζεκα, ήκνπλ απφ εθείλνπο 

πνπ θψλαδαλ πξψηνη ζηα καζήκαηα, πξψηνη ζηνλ αγψλα αιιά ηαπηφρξνλα 

έιεγαλ θαη παηδεία ζηελ ππεξεζία ηνπ ιανχ, ζα ήζεια λα απνινγεζψ γη΄ απηφ 

αιιά δελ είλαη ν ζπλάδειθνο λα ζπδεηήζνπκε θαη ηα 4 ιεπηά πνπ έρσ ζηε 

δηάζεζή κνπ, δελ θηάλνπλ λα ηεθκεξηψζσ ηη ζα ήζεια λα αλαπηχμσ θαη λα 

θαηαιάβεηε γηαηί πηα δελ ζα κπνξέζσ.  

 

  Ζζεια ζηελ αξρή λα ηεθκεξηψζσ θαηά ηε γλψκε κνπ ηηο έλλνηεο 

εθπαίδεπζε θαη παηδεία θαη παγθνζκηνπνίεζε. Καη ηεθκεξηψλνληαο ηηο έλλνηεο 
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απηέο, λα θαηαιήμσ ζε θάπνηα ζπκπεξάζκαηα, παξάδεηγκα φηη ε έλλνηα ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο είλαη κηα επίπιαζηε έλλνηα, έλα ηδενιφγεκα, έλα θέιπθνο 

θαη πξντφλ κάξθεηηλγθ, έηζη ψζηε λα θάλσ έλα επφκελν βήκα ζηηο επηκέξνπο 

ζεκαηηθέο ελφηεηεο θαη λα απνδείμσ, φηη αλ ε έλλνηα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, 

έρεη απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ζην επίπεδν ηεο νηθνλνκίαο, ηα νπνία βέβαηα ηνλ 

φξν απηφλ ηνλ βξήθαλ γηα λα ηνλ ρξεζηκνπνηνχλ απηνί πνπ αλαιχνπλ ηελ 

πνιηηηθή κε αλεκνιφγηα θαη κε ππμίδεο ή  απηνί πνπ παξαιείπνπλ ή ζέινπλ λα 

θαηαξγήζνπλ ηελ έλλνηα ηεο ηαμηθφηεηαο αλ απηφ ηζρχεη, ήζεια λα απνδείμσ 

φηη ζε επίπεδν πεξηβάιινληνο, πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, ην θέιπθνο 

απηφ, είλαη νη έλλνηεο αεηθνξία, βησζηκφηεηα, έλλνηεο νη νπνίεο απνηεινχλ 

ηδενινγηθφ θέιπθνο θαη φρη πξαγκαηηθφηεηα αθνχ ε έλλνηα ηεο αεηθνξίαο έηζη 

θαη αιιηψο ζεξκνδπλακηθά θαη βηνινγηθά δελ ππάξρεη.  

 

  Υάλνπκε γελεηηθφ πιηθφ, ράλνπκε γελεηηθή πιεξνθνξία, 

παξάγνπκε εληξνπία, δπζηπρψο νχηε απηφ ζα κπνξέζσ λα ην αλαπηχμσ 

αχξην, γηαηί δελ ζα είκαη εδψ θαη βέβαηα ην επφκελν πνπ ζα ήζεια λα πσ, 

είλαη φηη ζηελ παηδεία αληρλεχνπκε παγθφζκηα θαηλφκελα είηε κε ηηο ινγηθέο 

ηεο αμηνιφγεζεο ρεηξαγψγεζεο, είηε κε ινγηθέο ζρνιείσλ δηεπξσπατθψλ, φρη 

δηαπνιηηηζκηθψλ, θάηη πνπ αθφκα δελ έρνπλ θαηαζηαιάμεη θαη γη΄ απηφ ην ιφγν 

δελ ππάξρεη ηδενινγηθά έηνηκε πξφηαζε.  

 

  Γπζηπρψο ήκνπλ επηγξακκαηηθφο ζρεδφλ μχιηλνο θαη 

απνζπαζκαηηθφο, αιιά δελ ζέισ λα ζαο ζηεξήζσ άιινο ην ρξφλν ζαο. 

Δπραξηζηψ.  

    

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: ε επραξηζηνχκε θαη εκείο ζπλάδειθνη. Ο ζπλάδειθνο 

Σδνχιηαο.  

Ν. ΣΟΤΛΗΑ: Αγαπεηνί ζπλάδειθνη θαη ζπλαδέιθηζζεο, θίινη κέιε ηνπ 

Πξνεδξείνπ, επραξηζηψ γηα ηε δπλαηφηεηα λα πσ δχν ιφγηα. Δπεηδή πηζηεχσ 

φηη αλαιχνληαο ηελ εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα, πξέπεη λα ιεο θαη ηα ζεηηθά 

ζηνηρεία αιιηψο είζαη ιεηςφο, ηνπιάρηζηνλ κεζνδνινγηθά.  

 

  Δγψ ζέισ λα θαηαζέζσ ηα ζεηηθά ζηνηρεία πνπ είρε ην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηελ ηειεπηαία 10εηία θαη πνπ είλαη απνηέιεζκα πξψηνλ 

ησλ θνηλσληθψλ αγψλσλ ή θαιχηεξα ζα έιεγα ηεο ειιεληθήο νηθνγέλεηαο, γηαηί 

πεξίπνπ έηζη είλαη θαη ζα ην ηεθκεξηψζσ ζην ηέινο γηαηί πεξίπνπ έηζη είλαη, λα 
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ζέιεη πάξα πνιχ λα κνξθψζεη ηα παηδηά ηεο. Απηφο είλαη ν έλαο παξάγσλ θαη 

ν δεχηεξνο είλαη ν ξηδνζπαζηηζκφο πνπ έρεη ην εθπαηδεπηηθφ θίλεκα, θπξίσο ε 

ΟΛΜΔ.  

 

  Πνηα είλαη απηά ηα ζεηηθά ζηνηρεία; Δίλαη κηα ζεκαληηθή αλάπηπμε 

πνηνηηθή θαη πνζνηηθή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Καηαγξάθσ. Σν 

πνζνζηφ ησλ παηδηψλ πνπ ηειεηψλεη αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, κε 

ην δηπιφ ζχζηεκα ζηε ρψξα καο είλαη 82%. Ο κέζνο φξνο ηεο Δπξσπατθήο 

Δλσζεο είλαη 75,5%.  

 

  Θπκίδεη ηελ έθξεμε ηεο ζνζηαιδεκνθξαηίαο ζηηο ζθαλδηλαβηθέο 

ρψξεο. Σν πνζνζηφ ησλ παηδηψλ πνπ πεξλνχλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

είλαη απφ 40.000 πνπ είραλ πξηλ 10 ρξφληα, είλαη 80.000 θαη ηψξα. 

 

  Οζνλ αθνξά ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Σν ειιεληθφ Λχθεην, 

έρεη πνιχ θαιχηεξν επίπεδν απ‟ φηη ην γεξκαληθφ ή ην αγγιηθφ θαη θπξίσο ην 

αγγιηθφ. Γελ κπνξψ λα ηζρπξηζηψ ην ίδην γηα ηελ ηερληθή επαγγεικαηηθή 

εθπαίδεπζε θπζηθά.  

 

  Ζ θνπιηνχξα ακθηζβήηεζεο πνπ δεκηνπξγείηαη κέζα ζηνπο 

καζεηέο πνπ είλαη ζεκαληηθφ ζηνηρείν. Δίδαηε ζηηο πνξείεο, φηαλ μεθηλνχζε ν 

πφιεκνο θαη ε επίζεζε ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ζην Ηξάθ, πνπ γέκηζαλ νη 

δξφκνη ηεο Αζήλαο απφ καζεηέο θπξίσο θαη φρη απφ άιινπο.  

 

  Δίλαη πνιχ εληππσζηαθά ζηνηρεία θαη είλαη απνηέιεζκα ηεο 

επηξξνήο πνπ αζθεί κηα εθπαηδεπηηθή θνπιηνχξα απηψλ ησλ θαζεγεηψλ κέζα 

ζην ζρνιείν. Τπάξρεη κηα ζεηηθή εμέιημε, πνπ δελ πξέπεη λα ηελ 

απνζησπήζεηο. Καη φηαλ ν ΟΟΑ θάλεη ηελ θαηαγξαθή θαη θαηαηάζζεη ηελ 

Διιάδα ηειεπηαία ή πξνηειεπηαία, κεξηθνί ραίξνληαη αιιά δελ πάλε παξαπέξα 

λα δνπλ φηη νη δείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηεί είλαη θαηαξηηζηαθνί δείθηεο, δελ είλαη 

εθπαηδεπηηθνί. Καη φηη ε ρψξα καο έρεη έλα εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πνπ θάλεη 

ηελ πην άξηηα εμεηδίθεπζε θαη ηελ ιηγφηεξε θαηάξηηζε πνζνηηθά.  

 

  ια απηά είλαη ζηνηρεία κηαο λννηξνπίαο θαη ηεο ΟΛΜΔ αιιά θαη 

ηεο θνηλσλίαο. Καηά ηε γλψκε κνπ, πνπ είλαη ην αγθάζη; Καη ην έρσ πεη θαη 

δπζηπρψο δελ ην έρνπκε αλνίμεη. Δκείο έρνπκε δχν δπζθνιίεο. Έλα, δελ 
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δηεπξχλακε ηνλ παξεκβαηηθφ καο ιφγν ζην νξγαλσκέλν ζπλδηθαιηζηηθφ 

θίλεκα, απιψο εθεπξέζεηο θάλακε. Καη ελλνψ ηα ζεζκηθά φξγαλα ή 

νπνηαδήπνηε άιια.  

 

  Καη ην δεχηεξν, φηη δελ έρνπκε ελεξγνπνηήζεη θνηλσληθέο 

δπλάκεηο ζην δήηεκα ηεο παηδείαο. Καη θπξίσο απηφ νθείιεηαη θαη ζηηο δηθέο 

καο αδπλακίεο αιιά ζην γεγνλφο φηη, ζήκεξα ε νηθνγέλεηα ππνθέξεη θάησ απφ 

έλα θαηλφκελν. Σα θξνληηζηήξηα. Γελ κπνξεί λα αγγίμεη, λα αλνίμεη θνπβέληα 

γηα νηηδήπνηε άιιν, φηαλ ππνθέξεη απφ ηα θξνληηζηήξηα. Γπζηπρψο έρνπκε 

γίλεη, ελφςεη ηνπ πξνβιήκαηνο. 

 

  Δδψ, απφ φηη θάλεθε έρνπκε πνιιέο δηαθνξέο κεηαμχ καο θαη 

κέζα ζην εζσηεξηθφ ησλ παξαηάμεσλ έρνπκε πνιπηεκαρηζκφ. Γχζθνιεο ζα 

είλαη νη ζπλζέζεηο γηα ηελ επφκελε πεξίνδν. Ο θαζέλαο ππνζηεξίδεη έλα 

ζρνιείν θαη αλ δελ παξνπζηαζηεί βνχιεζε λα θάλνπκε ηηο ζπλζέζεηο απιψο 

ζα θαηαγξάθνπκε ηηο δηαθνξέο καο φηη θάζε παξάηαμε ζα ζέιεη λα δηεπξχλεη 

ηνλ παξεκβαηηθφ ηεο ιφγν. Απηφ εληάμεη, ζεκηηφ είλαη αιιά δελ θηάλεη γηα ηελ 

παξέκβαζε ζην ζπλδηθάην.  

 

  Δηζη ιέσ ην εμήο. ηη εθηφο απφ ηηο δηαθνξέο καο ηηο πνιηηηθέο 

κέζα ζην ζρνιείν, είλαη άιιεο πην ζεκαληηθέο δηαθνξέο, ζηε ζηάζε δσήο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Καη έλαο  εθπαηδεπηηθφο πνπ είλαη κπιεγκέλνο κε ην 

θξνληηζηήξην, δελ ηνλ ελδηαθέξεη νχηε ην θίλεκα νχηε ε ΟΛΜΔ. Κακηά ΟΛΜΔ 

δελ κπνξεί λα ηνπ δψζεη πνηέ ηηο απμήζεηο πνπ παίξλεη γηα κηα ή δχν ψξεο 

θξνληηζηήξην. Δρεη ηειεηψζεη, έρνπκε πξφβιεκα.  

 

  Υσξίο λα είκαζηε αίηηνη ηνπ πξνβιήκαηνο, νη γνλείο ζεσξνχλ φηη 

είκαζηε κηα απφ ηηο αηηίεο ηνπο. Καη απηφ, εάλ δελ ην ιχζνπκε αγαπεηνί θίινη, 

δπζηπρψο έηζη ζα πάλε ηα πξάγκαηα. Τπνθέξνπλ νη νηθνγέλεηεο. Σψξα είλαη 

πην έληνλν. ηαλ βιέπεηε ηελ θαηαγξαθή ζην θξνληηζηήξην… 

 

ΤΝΔΓΡΟ: Με ηε ηδησηηθή εθπαίδεπζε… 

Ν. ΣΟΤΛΗΑ: ηαλ βιέπεηο φηη απηή ε αλάγθε, ε ηδησηηθή εθπαίδεπζε δελ 

έξρεηαη φπσο ηα άιια. Δγψ βιέπσ φηη εθείλν πνπ θπξίσο είλαη αγαπεηέ θίιε, 

είλαη πνπ ην θξνληηζηήξην δεκηνπξγεί έλα πξφβιεκα αλαζηαιηηθνχ παξάγνληα 

θαη κέζα ζηε δηθή καο δξάζε. Καη αλ δελ ην αλνίμνπκε απηφ, αλαθέξνκαη θαη 
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ζηελ λννηξνπία, δελ αλαθέξσ ζηηο ζεζκηθέο γηαηί ππάξρεη ην ζεζκηθφ πιαίζην. 

Αιιά ιέσ, αλ δελ ην αλνίμνπκε απηφ θαη κε ζπγθξνχζεηο ζην εζσηεξηθφ καο, 

ζα παίδνπκε ελ λνπ παηθηνίο, νη θνηλσλίεο ζα είλαη δπλάκεηο απέμσ.  

 

  Καη έλα δήηεκα πνπ αθνξά ηελ θνηλσλία, λα ην αλνίμνπκε, φζν 

επψδπλν θαη λα είλαη. Απιψο κηα θαηαγξαθή φζνλ αθνξά ην θαηλφκελν ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο, εγψ δελ ζπκκεξίδνκαη νχηε ηηο απφςεηο πνπ ιέλε φηη είλαη 

κηα θπζηθή λνκνηέιεηα θαη πξέπεη λα ην αληηκεησπίζνπκε σο πεξίπνπ ηέηνην 

θαηλφκελν ή ην φηη δελ ππάξρεη ή φηη αλ ην εμνξθίζεηο, έρεηο ηειεηψζεη καδί ηνπ.  

 

  Δάλ θάπνηνο ζέιεη λα πεη, πνηα είλαη ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο, ζα πηνζεηνχζα κάιινλ ηηο απφςεηο ηεο «ΔΣΗΟΤ» ε 

νπνία δελ είλαη ηφζν ξηδνζπαζηηθή φζν ελδερφκελα ην ζψκα ηεο ΟΛΜΔ αιιά 

δελ είλαη θαη ζπληεξεηηθή ε «ΔΣΗΟΤ» θαη ιέεη πξψηνλ φηη γίλεηαη κε ηελ 

θαζνδήγεζε θαη σο φθεινο ησλ θαπηηαιηζηηθψλ δπλάκεσλ, έλα είλαη απηφ.  

 

  Σν δεχηεξν είλαη φηη δηεπξχλεη ηηο αληζφηεηεο ζε φια ηα επίπεδα, 

ζηνπο κηζζνχο, ζηηο γλψζεηο θαη ηξίηνλ εκπνξεπκαηνπνίεζε. Δίλαη ζεκαληηθφ 

φηη γηα πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία ησλ Παλεπηζηεκίσλ, βάδνπλ φξν ηα 

Παλεπηζηήκηα λα είλαη αληαγσληζηηθά ζε πνην ραξαθηεξηζηηθφ; Να πνπινχλ 

πξνγξάκκαηα. Οζν πην πνιιά πξνγξάκκαηα πνπιάο, ηφζν πην 

αληαγσληζηηθφο είζαη. Απηφο είλαη φξνο αληαγσληζκνχ ζήκεξα ζηα 

Παλεπηζηήκηα. 

 

  Μάιηζηα, φηη ηε γλψζε ζηα Παλεπηζηήκηα ζα ηε δίλνπκε κε 

κνξθή παηέληαο, ζε απηφλ πνπ ρξεκαηνδνηεί. Γελ ζα θάλνπλ δηάρπζε ηεο 

γλψζεο φπσο ήηαλ κέρξη ηψξα. Θέισ λα πσ φηη εκείο κπνξνχκε λα 

αλνίμνπκε ζην ζέκα ηεο δηεζλνπνίεζεο, γηαηί θαη ε γλψζε ζε κεγάιν βαζκφ 

είλαη δηεζλνπνηεκέλε. Σα καζεκαηηθά ζε κεγάιν βαζκφ είλαη, ζηε Λαηηληθή 

Ακεξηθή ην ίδην, ζηε Ννξβεγία ην ίδην, ζηελ Διιάδα ην ίδην θαη ην πην 

επράξηζην είλαη ην πην πνιπδηαβαζκέλν βηβιίν ζηελ ηζηνξία ηνπ αλζξψπνπ 

δελ είλαη ε Αγία Γξαθή φπσο λνκίδνπλ νη πεξηζζφηεξνη, φρη, είλαη ηα ζηνηρεία 

ηνπ Δπθιείδε. Απφ ηφηε ππάξρεη νξγαλσκέλν θαη εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα.  

 

  Πέξα ηνχηνπ ζέισ λα πσ, φηη ν φξνο παγθνζκηνπνίεζε έρεη 

αξλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά αιιά δελ ζεκαίλεη φηη αλ εζχ θάηζεηο απφκαθξα θαη 
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ην μνξθίζεηο φηη έρεηο ιχζεη ην πξφβιεκα. Πηζηεχσ φηη νη παξεκβάζεηο πνπ 

αξρίδνπλ ζην επξσπατθφ επίπεδν, θπξίσο εγψ βιέπσ ηε ζεηηθή φςε ηεο 

Δπξσπατθήο Δλσζεο, είλαη έλα ζηνηρείν πνπ πξέπεη λα ην αλαδείμνπκε. 

Δπραξηζηψ πνιχ.  

    

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Δκείο επραξηζηνχκε. Ο ζπλάδειθνο Πηηζηάβαο.  

Γ. ΠΗΣΗΑΒΑ: Ζ πξψηε δηαπίζησζε πνπ ζέισ λα θάλσ, ε κειαγρνιηθή 

δηαπίζησζε θαη ελδεηθηηθή, κάιινλ παξεπξίζθνκαη ζε έλα ζπλδηθαιηζηηθφ 

πλέδξην θαη φρη ζε εθπαηδεπηηθφ, φπνπ ιείπεη ε αγσλία ηεο αιήζεηαο θαη ηεο 

αλαδήηεζεο θαη θπξίσο ζηνηρεία κηαο πην ξηδνζπαζηηθήο ζεσξίαο ηεο 

εθπαίδεπζεο.  

 

  Μεξηθά ξεηνξηθά εξσηήκαηα. Σν πξψην. Σα εθπαηδεπηηθά 

δξψκελα θαζνξίδνληαη κνλνζήκαληα θαη γξακκηθά απφ ηελ νηθνλνκία θαη ηελ 

πνιηηηθή; Σν ζρνιείν έρεη ζρεηηθή απηνλνκία; Οη εθπαηδεπηηθέο ζρέζεηο πνπ 

ζπλάπηνληαη κέζα ζην ζρνιείν, νη αληηζηάζεηο, δελ είλαη θξίζηκα πνιηηηθά 

κεγέζε; 

 

  Ο εθπαηδεπηηθφο είλαη ην ηειηθφ ζεκείν απ΄ φιεο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηεο θπξίαξρεο κφλν ή είλαη θαη ζεκείν άξζξσζήο ηεο; 

Ζ εμνπζία παξάγεη γλψζε, ε γλψζε δελ παξάγεη εμνπζία; Φνβάκαη, πσο κέζα 

απφ έλαλ αζεξάπεπην θνηλσληνινγηζκφ πνπ δηαθξίλσ ζην πλέδξην ηεο 

ΟΛΜΔ, νδεγνχκαζηε  ζε κηα παξφπιηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ηνλ νδεγνχκε ζε 

κηα ιηγφηεξν ελεξγεηηθή ζρέζε, ζηε κηθξνθιίκαθα ηεο ζρνιηθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο, ιέγνληάο ηνπ ηε ζπληερληαθή δηαπίζησζε φηη γηα φια πάληα 

θηαίεη θάπνηνο άιινο.  

 

  Τπάξρεη δσηηθφο πξνζσπηθφο ρψξνο ηεο επζχλεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ, πνπ πξέπεη λα αλαιεθζεί κε γελλαηφηεηα θαη λα δηεθδηθεζεί; 

Γελ κπνξνχκε λα ιέκε ζέινπκε παηδαγσγηθή απηνλνκία θαη λα κελ έρνπκε 

δηεθδηθεηηθφ κέησπν, δηεθδίθεζεο απηήο ηεο παηδαγσγηθήο ειεπζεξίαο άξα θαη 

ηελ επζχλε αλάιεςεο απηήο ηεο παηδαγσγηθήο ειεπζεξίαο. 

 

  Γελ είκαζηε δηαθνζκεηηθέο γιάζηξεο ζηα ζρνιεία. 

Μαθξνθιίκαθα ζηελ θεληξηθή πνιηηηθή ζθελή, δελ κπνξεί λα είλαη 

απνηειεζκαηηθή εθφζνλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα δελ δηακνξθψλνπκε 



7
ν
 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΟΛΜΔ – ΖΜΔΡΑ 1

ε
 – Α‟ ΤΝΔΓΡΗΑ – Α‟ ΔΝΟΣΖΣΑ - 16/12/2004 

 200 

ζηξαηεγηθέο ακθηζβεηηζηαθέο δξάζεηο ζηε κηθξνθιίκαθα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο.  

 

  Φνβάκαη φηη ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνλ σζνχκε ζε κηα δηαρεηξηζηηθή 

αληίιεςε. Δζχ δελ θηαηο γηα ηίπνηε, εζχ δελ έρεηο θακηά επζχλε κε 

απνηέιεζκα λα παξαηηείηαη θαη απφ ηελ παηδαγσγηθή ηνπ παξέκβαζε, λα 

αθήζεη ην δηθφ ηνπ απνηχπσκα ζην ζρνιείν θαη απφ θάζε είδνπο 

ζπιινγηθφηεηα, κε φηη ζεκαίλεη απηφ, κε απνηέιεζκα ν εθπαηδεπηηθφο λα 

ελζσκαηψλεηαη ζηελ θξαηηθή εμνπζηαζηηθή αληίιεςε, ζηελ πην ρπδαία κνξθή 

ελζσκάησζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.  

 

  Τπάξρεη έλα πνιηηηθφ εξψηεκα θαη θιείλσ, δελ ζέισ λα πσ 

ηίπνηε άιιν. Παγθνζκηνπνίεζε αθνχζηεθαλ, πάκε ζηελ πνιηηηθή 

κνξθνπνίεζε, ρίιηεο δχν δηαπηζηψζεηο. Ση θαιείηαη ν εθπαηδεπηηθφο λα θάλεη 

σο παηδαγσγηθφ κνξθσηηθφ ππνθείκελεο ζηε κηθξνθιίκαθα ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο θαη ηη θαινχκαζηε  λα θάλνπκε εκείο σο ζπιινγηθφηεηα. Ση 

θαινχκαζηε λα θάλνπκε;   

 

   Γελ ρξεηάδεηαη ελαιιαθηηθή πξφηαζε; Πνπ ζπλάπηεηο θνηλσληθέο 

θαη πνιηηηθέο ζπκκαρίεο ρσξίο πνιηηηθή πξφηαζε; ηνλ αλαρσξεηηζκφ; Ση 

θάλνπκε, θαηαγγειηηθή δηαπηζησηηθή ζέαζε; Αλάγνπκε ζηα ρεηκεξηλά 

αλάθηνξα ηελ ηειηθή έθνδν ή δηακνξθψλνπκε φξνπο κέζα απφ κηα 

ζπκπεξηθνξά ζπγθεθξηκέλε θαη ζηε κηθξνθιίκαθα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο θαη 

ζηηο ζπιινγηθέο καο δξάζεηο κε θνηλσληθέο πνιηηηθέο ζπκκαρίεο θαη δπλάκεηο 

ζε κηα πξφηαζε.  

 

  Δλζσκάησζε ζεκαίλεη φηαλ δελ έρεηο πξφηαζε, ηφηε 

ελζσκαηψλεζαη. ηαλ έρεηο πνιηηηθή ζηφρεπζε, φηαλ έρεηο πξφηαζε, ζεκαίλεη 

φηη έρεηο θαη δπλακηθή θνηλσληθή θαη πνιηηηθή. Καη εδψ είλαη ε κεγάιε αληίθαζε 

θαη ζα θιείζσ. Δλψ θάλακε ζσζηέο δηαπηζηψζεηο γηα ηνλ λφκν Αξζέλε, 

δηθαησζήθακε ζε φιεο ηηο δηαπηζηψζεηο καο, εηηεζήθακε πνιηηηθά.  

 

  Δθηφο αλ ε Αξηζηεξά, γηαηί πεξί απηνχ πξφθεηηαη ζέιεη λα 

δηθαηψλεηαη επί ησλ εξεηπίσλ. Δγψ ζέισ ην εθπαηδεπηηθφ καρφκελν θίλεκα λα 

αθήζεη ην δηθφ ηνπ απνηχπσκα ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. Δπραξηζηψ.  

  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Δπραξηζηψ ζπλάδειθε. Ο ζπλάδειθνο Βαζηιεηάδεο.  
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θ. ΒΑΗΛΔΗΑΓΖ: Δίκαη θνηλσληνιφγνο θαη ζα κηιήζσ θνηλσληνινγηθά. Πνην 

είλαη ην άθξνλ άσηνλ ηνπ απφιπηα εληαίνπ ζρνιείνπ, ην νπνίν θάπνηνη 

πξνηείλνπλ σο ην παξαγψλη ηεο ηζφηεηαο. Δίλαη ε εληαία βαζκνινγία, 19 – 20 

φινη. Γηαηί λα θάλνπκε δηαθξίζεηο; Αιισζηε, ν βαζκφο νθείιεηαη ζηελ 

νηθνγέλεηα θαη ζηελ πξνέιεπζε ηνπ παηδηνχ. Αξα ηζφηεηα θαη ηζνπέδσζε.  

 

  Αθνχ ην εληαίν ζρνιείν απνδεηθλχεηαη απφ έξεπλεο, δελ 

θαηαθέξλεη λα απνθχγεη ηε δηαθνξνπνίεζε ζρνιηθή επίδνζε πνπ νθείιεηαη 

ζηνλ παξάγνληα θνηλσληθή πξνέιεπζε, νηθνγέλεηα ηνπ παηδηνχ. Γελ κπνξεί. 

Σν ρξήκα κηιάεη, ηδηαίηεξα καζήκαηα, θξνληηζηήξηα, θξνληίδνπλ απηνί πνπ 

είλαη ζε θαιχηεξε ζέζε, πην κνξθσκέλνη, γλσξίδνπλ θιπ. ηα παηδηά ηνπο πάιη 

πάλε ζε θαιχηεξεο ζρνιέο, αλ δνχκε. Αθφκα θαη ζην απφιπηα εληαίν ζρνιείν, 

ην πην δεκνθξαηηθφ, ην πην πνιπθιαδηθφ.  

 

  Αθελφο δελ ιχλνπκε ην πξφβιεκα ηεο ηζφηεηαο,  γηαηί; Γηφηη ε 

θνηλσλία καο είλαη ηφζν δηαθνξνπνηεκέλε, κα ηφζν πνιχ, πνπ είλαη αδχλαηνλ, 

κα αδχλαηνλ λα επηζέζσ κηα θνηλσλία βνπθνιηθή κηθξνθαιιηεξγεηψλ ηεο 

ακεξηθαληθήο δχζεο, φπνπ φινη είραλ ην ίδην ρσξάθη, κηα αγειάδα, έλα άινγν 

θιπ. Γελ είλαη απηή ε θαηάζηαζε, δελ κπνξεί λα γίλεη.  

 

  ήκεξα έρνπκε αλζξψπνπο πνπ ιεηηνπξγνχλ κε θνκπηνχηεξ, θαη 

αλζξψπνπο πνπ ρεηξίδνληαη κεραλήκαηα θιπ. Άιιε λνεκνζχλε απαηηείηαη, φρη 

πνηνηηθά, άιινπ είδνπο λνεκνζχλε. Θπκάζηε ηα επηά είδε λνεκνζχλεο ηνπ 

Γθάξλεξ; Τπάξρεη λνεκνζχλε ζεσξεηηθή, θπζηθή, κεραληθή θιπ. Δάλ ηνπο 

βάιεηο απηνχο ζην ίδην ζρνιείν κέζα, αζθπθηηνχλ.  

 

  Ο καζεηήο ν νπνίνο, έρεη λνεκνζχλε πνπ θάλεη γηα κεραληθφο 

απηνθηλήησλ θαη ζα ήηαλ άθηαζηνο ζην ζέκα απηφ, ηνλ βάδεηο ζεσξεηηθά 

θπζηθή θαη καζεκαηηθά, αζθπθηηά θαη ζνξπβεί. Ο καζεηήο πνπ έρεη ηελ 

λνεκνζχλε λα θαηαιάβεη ηα καζεκαηηθά απηά απφ ηνλ ζφξπβν, αδηαθνξεί θαη 

δελ παξαθνινπζεί θαη πεξηκέλεη λα έξζεη ην θξνληηζηήξην λα ηνλ δηδάμεη ην 

απφγεπκα.  

 

  Αξα, θαηαιήγσ ζην εμήο. ηη θαιφ είλαη λα ππάξρνπλ απφ έλα 

ζεκείν θαη κεηά, δηαθνξνπνηεκέλα ζρνιεία, ηα νπνία έρνπλ φκσο ην εμήο 

ραξαθηεξηζηηθφ, είλαη πξαγκαηηθά θαιά ζρνιεία. Θεο λα βγάιεηο θνκκσηέο, ζα 
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ηνπο βγάιεηο θαινχο θνκκσηέο αθελφο, ηθαλνχο θαη δεχηεξνλ ππεξήθαλνπο 

πνπ είλαη θαινί θνκκσηέο. ρη δπζηπρηζκέλνπο πνπ δελ έγηλαλ γηαηξνί θαη 

δηθεγφξνη θαη κεραληθνί έζησ θαη άλεξγνη.  

 

  Θα είλαη θαιά ζρνιεηά, έρνπλ ηε δηθή ηνπο, θνηλσληνινγηθά ιέκε 

ππνθνπιηνχξα, δελ ζεκαίλεη ππφθνζκνο, ζεκαίλεη ην δηθφ ηνπο θφζκν 

πνιηηηζηηθφ πνπ ζα ιέλε είκαη δαραξνπιάζηεο, είκαη πεξήθαλνο πνπ κπνξψ 

λα βγάδσ σξαία γιπθά θαη ηατδσ ηνλ θφζκν. Ζ ηζφηεηα ζα επέιζεη φρη κέζα 

απφ ηελ ηζφηεηα επθαηξηψλ δήζελ πνπ δελ ππάξρεη, είλαη πιαζηή, λα δίλνπκε 

φινη εμεηάζεηο εηζαγσγηθέο. Γεθαπέληε ρηιηάδεο ππνςήθηνη γηα 700 ζέζεηο θαη 

απηφ ζεσξείηαη ηζφηεηα.  

 

  Ζ ηζφηεηα ζα επέιζεη πψο; ηαλ θαη ν κεραληθφο απηνθηλήησλ 

θαη ν Τπνπξγφο έρνπλ ηελ ίδηα πεξεθάληα φηη θάλνπλ θαιά ηε δνπιεηά ηνπο 

γηαηί είλαη θαιά εθπαηδεπκέλνη θαη έρνπλ κάζεη ηνπο θψδηθεο ηεο δνπιεηάο ηνπο 

θαιά. Απηφ π.ρ. πηζηεχσ γίλεηαη ζηε Γπηηθή Δπξψπε. Πξνζέμηε δελ ρηππψ ην 

εληαίν ζρνιείν φπσο ππάξρεη ζήκεξα, γηαηί ζε φινπο δελ είλαη εληαίν, ρηππψ 

ηελ ηδέα ηνπ απφιπηνπ εληαίνπ ζρνιείνπ, ην νπνίν ε αξηζηεξά, ρσξίο λα ην 

θάλσ απηφ επεηδή είκαη δεμηφο, είκαη θεληξψνο θαηά βάζε θαη κεηξηνπαζήο, 

ζηε ζέζε κνπ, ην θάλσ δηφηη ππάξρεη ε ηάζε λα πηζηεχνπλ φηη αλ έρνπκε έλα 

απφιπηα εληαίν ζρνιείν, ιχζακε ην πξφβιεκα ηεο ηζφηεηαο.  

 

  Απνδεηθλχεηαη φηη δελ ην ιχλνπκε, αθεηέξνπ έρνπκε ην θφζηνο 

ελφο θαθνχ ζρνιείνπ κε ρακειή πνηφηεηα θαη δπζηπρηζκέλνπο δηδάζθνληεο θαη 

καζεηέο. Γηφηη αζθπθηηά θαη ν δηδάζθσλ, γηαηί δηδάζθεη έλα πνηθίιν 

αθξναηήξην, κε δηαθνξεηηθή λνεκνζχλε, ηάζεηο επαγγεικαηηθέο, ηθαλφηεηεο 

αιιά απηνί δελ κπνξνχλ λα θαηαιάβνπλ ηη γίλεηαη, φηαλ ην κάζεκα είλαη 

αξραία. Σν θνξηζάξεη κηα νκάδα, ε άιιε δελ κπνξεί λα θάλεη θαζφινπ θαιά.  

 

  Δηιηθξηλά πηζηεχσ φηη πξέπεη λα ππάξρεη γεξφ ζρνιεηφ, θαιά 

θηηαγκέλν, νξγαλσκέλν κε δηθή ηνπ θνπιηνχξα ζε ηνκέα. Αλ ζέιεηε ηα ΣΔΔ λα 

ππάξρνπλ αιιά λα είλαη κε θαιή επέλδπζε, κε γεξνχο θαζεγεηέο, κε 

ππεξήθαλσλ καζεηψλ, πνπ ζα θάλνπλ αχξην έλα επάγγεικα πνπ έρεη αμία 

ζηελ θνηλσλία θαη αλαγλσξίδεηαη θαη ακείβεηαη.  

 

  Απηφο είλαη ν δξφκνο, δελ μέξσ αλ μέραζα θάηη ζεκαληηθφ. Να 
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ρηππήζσ έλα ηδενιφγεκα πνπ αθνχζηεθε απφ ηνλ Νίθν Αγαζαγγέινπ ηνλ 

παιηφ κνπ ζπκκαζεηή ζην Γπκλάζην. Δίπε, εξγαηηθή ηάμε, άξρνπζα ηάμε. 

Σειεηψλσ κε απηφ. Ζ άξρνπζα ηάμε δελ πάεη ζην δεκφζην ζρνιείν, πάεη ζην 

ειίη δεκνηηθφ ζρνιείν. Γελ ζπλαγσλίδεηαη.  

  

  ην δεκφζην ζρνιείν πάεη ν ιαφο, πνπ ζεκαίλεη φκσο φρη θάηη 

αδηαθνξνπνίεην αιιά θάηη πάξα πνιχ δηαθνξνπνηεκέλν. Αγξνηηθά, εξγαηηθά, 

δεκνζηνυπαιιειηθά, βηνηερληθά, ειεπζεξνεπαγγεικαηηθά ζηξψκαηα, 

ρακειφκηζζα, κεζφκηζζα, πςειφκηζζα. Πνηθηιία, εθαηφ δηαθνξεηηθά ζηξψκαηα 

κπνξψ λα ζαο απαξηζκήζσ θνηλσληνινγηθά.  

 

  Απηνί είλαη πνπ αληαγσλίδνληαη αλ ζα ήηαλ ην παηδί ηνπο, ζε 

πνηα ζρνιή ζην ΑΔΗ θαη ζην ΣΔΗ θαη φρη ε άξρνπζα ηάμε, ε νπνία είλαη 

εμαζθαιηζκέλε έηζη θαη αιιηψο. Γη΄ απηνχο κηιάκε ηη ζα γίλεη θαη ιέκε φηη δελ 

ζέινπκε εκείο λα κπεη ζαλ γηαηξφο αθνχ ηειηθά ηα θαηαθέξλεη λα γίλεη θαιφο 

γηαηξφο. Φνβάκαη ην εμήο. Με ηελ ηάζε ηνπ εληαίνπ, απφιπηα εληαίνπ 

ηδενινγήκαηνο, νχηε θαινχο γηαηξνχο ζα έρνπκε, νχηε θαινχο κεραληθνχο, 

νχηε θαινχο θνκκσηέο νχηε θαινχο θαζεγεηέο, πέθηεη ε πνηφηεηα. Απηή είλαη 

ε ζέζε κνπ.  

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Ο ζπλάδειθνο Βάξηαο Αξηζηείδεο.  

Α. ΒΑΡΡΗΑ: Καιεζπέξα ζπλάδειθνη. Λίγν εηεξνρξνληζκέλα, κηα πνπ είρα 

δεηήζεη λα κηιήζσ ην πξσί, κνηξαία ε ηνπνζέηεζή κνπ ζα θηλείηαη αλάκεζα 

ζηε ζεκαηηθή ηεο πξσηλήο ζπλεδξίαο θαη ηεο ησξηλήο.  

 

  Ξεθηλψ απφ κηα δηαπίζησζε ζε ζρέζε κε ηηο εηζεγήζεηο. Ζ 

πξψηε είλαη φηη αθφκα θαη νη πφιεκνη ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, έηζη φπσο 

παξνπζηάζηεθαλ ζήκεξα, θαίλεηαη λα είλαη απνιχησο εγθισβηζκέλνη ζηε 

ινγηθή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. Δλψ πνιεκνχλ ηελ παγθνζκηνπνίεζε 

αλαδχνπλ ηελ άισζε πνπ έρνπλ ππνζηεί ζηνλ ηξφπν πνπ ηελ παξνπζηάδνπλ.  

 

  Σν δεχηεξν ζηνηρείν, πάιη ζε ζρέζε κε ηηο εηζεγήζεηο, παξά ηα 

ζνθά πνπ αθνχζηεθαλ. Σελ παγθνζκηνπνίεζε, ηελ παξνπζηάδνπλ ζαλ 

ηδενιφγεκα, λεθέισκα, αζαθέο, πνιπδαίδαιν θιπ. Λεζκνλνχκε θάηη πνπ 

είλαη πνιχ – πνιχ ζεκαληηθφ θαη ζεψξεζα απαξαίηεην λα ην ζέζσ έζησ θαη 

επηγξακκαηηθά. Μπνξεί λα είλαη ηδενιφγεκα, κπνξεί λα είλαη λεθειψδεο, αιιά 
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ε βάζε ηνπ, ην ζεκέιηφ ηνπ θαη ε πξννπηηθή ηνπ είλαη απνιχησο ζαθή, γηαηί ε 

παγθνζκηνπνίεζε δελ είλαη ηδενιφγεκα, είλαη πξαθηηθή νκνγελνπνίεζεο.  

 

  Καη σο πξαθηηθή νκνγελνπνίεζεο έρεη ζπγθεθξηκέλν ζηφρν θαη 

ζπγθεθξηκέλν θφβν. Ζ παγθνζκηνπνίεζε πξνζπαζεί λα νκνγελνπνηήζεη ηηο 

δηαθνξεηηθφηεηεο γηαηί ηηο θνβάηαη. Καη ηηο θνβάηαη γηαηί θάλεη έλα κνηξαίν 

ζθάικα, ην ζθάικα πνπ βξίζθεηαη αλ ζέιεηε ζηα ζεκέιηα ηνπ δπηηθνχ 

πνιηηηζκνχ, λα ηαπηίδεη ηε δηαθνξεηηθφηεηα κε ηε δηαίξεζε.  

 

  Αληαλαθιά μέξεηε ηελ πεξίθεκε ζεσξία ηνπ ρσλεπηεξίνπ, ην 

melting pot ηνπ Εαλ Γνπίι θαη ηνπ Παξθ, ζηελ αξρή ηνπ αηψλα καο ζηελ 

Ακεξηθή, έρνπκε κεηαλάζηεο, έρνπκε δηαθνξεηηθφηεηεο, πψο ζα ηηο εληάμνπκε. 

Γειαδή πψο ζα αξλεζνχκε ηελ ππφζηαζή ηνπο, πψο ζα πάςνπλ λα είλαη 

απηνί πνπ είλαη. Να ηνπο θάλνπκε έλα πξάγκα θαη ηέζζεξα ζηάδηα θιπ.  

 

  Σψξα πνπ ε Ακεξηθή έρεη ηε κνλνθξαηνξία, απηφ βνιεχεη. Σα 

ηέζζεξα ζηάδηα αιιά θάζε νκνγελνπνίεζε πξέπεη λα είκαζηε απνιχησο 

ζαθείο θαη εηδηθά εκείο νη δάζθαινη. Μηα πνπ δελ κηιψ γηα ζεσξία, κηιψ γηα ηελ 

ίδηα ηελ πξάμε ηνπ ζρνιείνπ, θάζε νκνγελνπνίεζε ζεκαίλεη άξλεζε ηεο 

ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ άιινπ θαη ην βιέπνπκε ζηελ ηάμε καο.  

 

  Βιέπεηε πφζνη νκηιεηέο κίιεζαλ πξηλ γηα θαθά πξάγκαηα πνπ 

ζπκβαίλνπλ ζην ζρνιείν θαη κίιεζαλ ελαληίνλ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη 

έθεξαλ γηα παξαδείγκαηα ηη; Απφιπηα ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηαο ησλ 

αλζξψπσλ. Γηαηί ε ηαθηηθή απηή είλαη. ηη κε θάλεη δηαθνξεηηθφ απφ ηνλ 

άιινλ, βγάιην ζηελ άθξε.  

 

   Ζ ινγηθή είλαη λα γίλνπκε, επηηξέςηε κνπ ηε θξάζε, 

ζθαηφηνπβια. Να γίλνπκε δειαδή αζπφλδπινη άλζξσπνη, απνιχησο 

αζπφλδπινη άλζξσπνη, ρσξίο ηδηαηηεξφηεηεο, κηα ραξά φινη πνπ λα κνηάδνπκε 

κεηαμχ καο.  

 

  Δηζη ελφριεζε θαη πνιέκηνπο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, ελφριεζε 

ην θνκπνζθνίλη εδψ φπσο ελνριεί ν θεξεηδέο ζηε Γαιιία, φπσο ζε ιίγν ζα ηα 

βγάινπκε φια. ηη ζηνηρείν ηαπηφηεηαο έρνπκε, πξέπεη λα ην αθαηξέζνπκε, 

γηαηί πξέπεη ε ζρέζε καο λα θαηαληήζεη έλαο επηθαλεηαθφο ζπλαγειαζκφο.  
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  Θα κνπ πεηο γίλεηαη; Μα φρη, ίζα – ίζα νη ιανί πνπ ληψζνπλ ζην 

πεηζί ηνπο απηή ηε ιαίιαπα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, κνηξαία θηλεηνπνηνχληαη 

κεραληζκνί ακπληηθνί θαη θηάλνπκε ζηα άιια άθξα, ζηνπο θαλαηηζκνχο θαη 

ζην θνληακεληαιηζκφ θάζε απφρξσζεο, δελ είλαη εθεί ην ζέκα.  

 

  ηελ πξάμε, ζηελ ηάμε λα ην δνχκε. Δάλ μεθηλήζνπκε απφ ηελ 

άπνςε φηη ε δηαθνξεηηθφηεηα είλαη εκπινπηηζκφο, ηφηε ην αιβαλάθη πνπ είλαη 

κέζα ζηελ ηάμε καο, δελ πεξηκέλνπκε λα γίλεη ειιελάθη ή λα ζπκπεξηθεξζεί 

σο ειιελάθη γηα λα κηιάκε γηα ηζφηεηα.  

 

  Ξέξεηε, αλ δελ μεθηλήζνπκε απφ ηελ απνδνρή ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο θαη κάιηζηα λα ην πάσ θαη ιίγν παξαπέξα, φρη λα κε 

απνδερηείηε γηαηί είκαη δηαθνξεηηθφο αιιά γηαηί είκαη εγψ. Δάλ δελ μεθηλήζνπκε 

απφ εθεί, δελ κπνξνχκε λα κηιάκε νχηε γηα ηζφηεηεο νχηε γηα δεκνθξαηίεο. 

ια απηά ζα αθνχγνληαη σο ηξπθεξά θαη ξνκαληηθά.  

 

  Σν κπζηηθφ εθεί είλαη. Αλ ζέινπκε λα πνιεκήζνπκε ηελ 

παγθνζκηνπνίεζε, πξέπεη ζηελ πξάμε, κέζα ζηελ ηάμε, λα δψζνπκε ζηα 

παηδηά αθξηβψο ην αληίζεην απφ απηφ πνπ φινη νη άιινη θνξείο ηεο 

εθπαίδεπζεο πξνζπαζνχλ λα ηνπο δψζνπλ. ηη είζηε απηνί πνπ είζηε. 

Γνπιεχεηε κέζα ζε έλα ζχζηεκα φζν γίλεηαη λα αλαπηχμεηε ηνλ εαπηφ ζαο 

ειεχζεξν, απηφλνκν, γηα λα κπνξείηε σο δηαθνξεηηθφηεηεο λα ζπλππάξρεηε 

θαη λα πινπηίδεη ν έλαο ηνλ άιινλ. Δπραξηζηψ.  

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Καη εκείο επραξηζηνχκε. Ο ζπλάδειθνο Κειεζίδεο. 

Γ. ΚΔΛΔΗΓΖ: πλάδειθνη, κνπ έθαλε εληχπσζε ε ηνπνζέηεζε ηεο 

ζπλαδέιθηζζαο ηεο ΠΑΚΔ θαη αθφκα κεγαιχηεξε εληχπσζε κνπ έθαλε ην φηη 

θαλέλαο δελ αλαθέξζεθε ζε απηφ. Μνπ έθαλε εληχπσζε ην γεγνλφο φηη έρεη 

γίλεη αλαθνξά ζηηο απεηιέο ζηα αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα, έρεη γίλεη αλαθνξά 

ζηελ επίζεζε ελάληηα ζηα ζπλδηθαιηζηηθά καο δηθαηψκαηα, έρεη γίλεη αλαθνξά 

ζηνλ λενθηιειεπζεξηζκφ.  

 

  Δηιηθξηλά ζα ήζεια λα βάισ ην ξεηνξηθφ εξψηεκα. ια απηά 

ζπλέβεζαλ κεηά ηηο εθινγέο ηεο άλνημεο ή ππήξραλ θαη πνιιά ρξφληα πξηλ. 

Δπεηδή απ‟ φηη βιέπσ εδψ κέζα νη πεξηζζφηεξνη απφ καο, είκαζηε πάλσ απφ 
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15 ρξφληα ζηελ εθπαίδεπζε, νη πεξηζζφηεξνη, ζρεδφλ ην ζχλνιν ζα έιεγα, άξα 

μέξνπκε φηη απηή ε πνιηηηθή ήηαλ ε πνιηηηθή ηνπ ΠΑΟΚ, ζπλερίδεη λα είλαη ε 

πνιηηηθή ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο. Ση έθαλε άξαγε ε ΠΑΚΔ ζε φιν απηφ ην 

δηάζηεκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαθπβέξλεζεο ηνπ ΠΑΟΚ; Πνηνπο αγψλεο 

έθαλε ελάληηα ζε απηή ηελ πνιηηηθή γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ 

δηθαησκάησλ;  

 

  Πνηνπο αγψλεο έθαλε, φηαλ θάπνηνη ζπλδηθαιηζηέο δηψθνληαλ 

ζηελ Ζιεία, ν ζπλάδειθνο ν Υξήζηνο Εαγαλίδεο; Ση αγψλεο έθαλε ζηε άκν 

φηαλ δηψθνληαλ ν Πξφεδξνο θαη Γξακκαηέαο ηεο ΔΛΜΔ. ρη κφλν δελ 

ππεξαζπίζηεθε ηα ζπλδηθαιηζηηθά δηθαηψκαηα, αιιά απελαληίαο ζα έιεγα, 

βξέζεθε απφ ηελ άιιε πιεπξά.  

 

  Αο έξζνπκε ζηε ζέζε ηεο ΓΑΚΔ γηα ηελ ηδησηηθή εθπαίδεπζε, γηα 

ηηο ίζεο επθαηξίεο. Δδψ ζα βάισ κφλν έλα εξψηεκα επεηδή ν ρξφλνο είλαη 

πεξηνξηζκέλνο θαη ζέισ λα πηάζσ κεξηθά δεηήκαηα. Δγψ ζα ήζεια λα 

ξσηήζσ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηεο ΓΑΚΔ, πφζν ίζηα κπνξνχλ λα είλαη ηα 

δηθαηψκαηα ελφο παηδηνχ πνπ κέλεη ζηνπο Γξαθαίνπο ζηε άκν θαη γηα λα πάεη 

ζηνλ Μαξαζφθακπν ζέιεη δχν ψξεο, μππλάεη δειαδή ζηηο 5.00 ην πξσί κε ην 

παηδί πνπ κέλεη ζηελ Κεθηζηά θαη έρεη ηνλ πξνζσπηθφ νδεγφ πνπ ηνλ πάεη ζην 

ζρνιείν, κε ηνπο θαζεγεηέο πνπ ηνπ θάλνπλ ηα ηδηαίηεξα θαη γεληθά κε ηε 

θξνληίδα πνπ έρεη θαη κε ην ρξφλν πνπ έρεη. Γηαηί ην παηδί απφ ηνπο 

Γξαθαίνπο επηζηξέθεη ζην ζπίηη ηνπ θαηά ηηο 4.00 κε 5.00 ην απφγεπκα. Λέσ, 

πφζν ίζεο κπνξεί λα είλαη απηέο νη επθαηξίεο; Μηιάκε γηα ίζεο επθαηξίεο.  

 

  ρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε, επεηδή έρεη γίλεη αλαθνξά θαη ζε 

απηφ. Θα αλαθεξζψ αλαιπηηθά ζηε ζπλεδξία πνπ ζα γίλεη ζρεηηθά κε ηελ 

αμηνιφγεζε. Δδψ ζέισ λα πσ κφλν αο δνχκε ην ηη έγηλε ζρεηηθά κε ηηο 

επηινγέο ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο θαη βέβαηα δελ είλαη απηφ θαηλφκελν κφλν 

ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο αιιά είλαη θαηλφκελν θαη ηνπ ΠΑΟΚ, πνπ κε ηνλ ίδην 

ηξφπν αθξηβψο ιεηηνχξγεζε ην 1994 κε έλαλ λφκν, πνπ ήηαλ ίδηνο κε απηφλ 

πνπ έβγαιε ε Νέα Γεκνθξαηία.  

   

  ρεηηθά κε ηελ αλαθνξά ζηηο εθινγέο Μπνπο, ν ζπλάδειθνο ν 

Μεηαθίδεο αλαθέξζεθε ζε απηφ. Θέισ λα πσ ζπλάδειθνη δελ πξέπεη λα 

έρνπκε ςεπδαηζζήζεηο φζνλ αθνξά ηνπο ηκπεξηαιηζηέο, ηα γεξάθηα θαη ηα 
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πεξηζηέξηα. Γελ ππάξρνπλ πεξηζηέξηα. Ξέξνπκε πνιχ θαιά φηη ε πνιηηηθή δελ 

ζα ήηαλ δηαθνξεηηθή αλ εθιεγφηαλ ν Κέξη. Σνλ πφιεκν ζην Βηεηλάκ δελ ηνλ 

μεθίλεζε θαλέλα γεξάθη, έλα «πεξηζηέξη» ηνλ μεθίλεζε. Ζηαλ ν Κέλεληη, ν 

εηξεληζηήο Κέλεληη.  

 

  Μελ μερλάκε φηη ν βνκβαξδηζκφο ζηε Γηνπγθνζιαβία έγηλε απφ 

ηνλ Κιίληνλ, ηνλ δεκνθξαηηθφ Κιίληνλ, ν νπνίνο κάιηζηα θάπληδε θαη 

καξηρνπάλα, έπαηδε θαη ην ζαμφθσλν, δελ πήξε κέξνο ζηνλ πφιεκν ηνπ 

Βηεηλάκ. Γηα λα θαηαιάβνπκε φηη ε ηκπεξηαιηζηηθή πνιηηηθή δελ εμαξηάηαη απφ 

ηα πξφζσπα. Γελ είλαη ην γεγνλφο αλ είλαη ν Μπνπο ή ν Κέξη, ε πνιηηηθή ζα 

είλαη ε ίδηα.  

 

  Ο πφιεκνο ζην Ηξάθ ζα γηλφηαλ θαη κε ηνλ Κιίληνλ θαη κε ηνλ 

Μπνπο, φπσο επίζεο αλ γίλεη ν πφιεκνο ζηελ Πεξζία ζα γίλεη θαη κε ηνλ 

Μπνπο αιιά ζα γηλφηαλ θαη κε ηνλ Κέξη αλ εθιεγφηαλ ν Κέξη. 

 

  Δηιηθξηλά κνπ έθαλαλ εληχπσζε νη αλαθνξέο απφ ηελ πιεπξά 

ηεο ΔΑΚ ΓΔΔ γηα ηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο, γηα ηηο απαηηήζεηο ηεο επνρήο. Ζ 

θνηλσλία είλαη αηαμηθή ζπλάδειθνη ηεο ΔΑΚ ΓΔΔ; Ση ζα πεη αλάγθεο ηεο 

θνηλσλίαο, δειαδή φισλ ησλ ηάμεσλ πνπ απνηεινχλ ηελ θνηλσλία; 

Αλαθεξφκαζηε ζε φιεο ηηο ηάμεηο; 

 

  Ννκίδσ φηη ε πνιηηηθή γηα ηελ εθπαίδεπζε πξέπεη λα είλαη ηαμηθή. 

Δπεηδή γίλεηαη πνιχ αλαθνξά ζηελ ηαμηθή παηδεία απφ ζαο, ζα πξέπεη απηφ 

λα δηεπθξηληζηεί θαη λα κελ κηιάκε γεληθφηεξα. Καη επεηδή αλαθεξζήθαηε ζην 

12ρξνλν ζρνιείν.  

 

  Ζ Νέα Γεκνθξαηία ήξζε θαη είπε ζαο δίλσ 12ρξνλν ζρνιείν. 

Βέβαηα  ηψξα ιέηε φηη 12ρξνλν κελ αιιά λα είλαη εληαίν, λα πάεη ζπλέρεηα θαη 

εγψ ιέσ ηη ζα αιιάμεη αλ απιά νλνκαζηηθά πνχκε αληί λα είλαη Γεκνηηθφ, 

Γπκλάζην, Λχθεην, ηα θαηαξγήζνπκε θαη ην θάλνπκε εληαίν αιιά ηα καζήκαηα 

θαη ηα πάληα παξακέλνπλ φπσο είλαη. Αιιάδεη ηίπνηε;  

 

  Αξα ην ζέκα δελ είλαη αλ ζα είλαη εληαίν, ην ζέκα είλαη ην 

πεξηερφκελν ηεο εθπαίδεπζεο. Έλα. Καη ην δεχηεξν είλαη ην ηη θαηάζηαζε 

επηθξαηεί, ην ηη θνηλσλία έρνπκε. Αλ έρνπκε κηα ηαμηθή ή κηα αηαμηθή θνηλσλία. 
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ίγνπξα ζε κηα ηαμηθή θνηλσλία, απηέο νη αληζφηεηεο πνπ αλέθεξα θαη 

πξνεγνχκελα ζα ππάξρνπλ.  

 

  ίγνπξα πνιιά παηδηά ζα εγθαηαιείπνπλ ηελ εθπαίδεπζε. Πάξα 

πνιιά εγθαηαιείπνπλ ηελ εθπαίδεπζε θαη ζην δεκνηηθφ, δελ πάλε. Γελ 

πηζηεχσ φηη αλ ην θάλνπκε έηζη φπσο ιέηε εζείο, ζα πάλε πεξηζζφηεξα παηδηά 

ζην Λχθεην, αλ παξακείλεη έηζη φπσο είλαη ζήκεξα ην Λχθεην.  

 

  Τζηεξα κπαίλεη ην εξψηεκα. Γηαηί 12ρξνλν; Γηαηί φρη 16ρξνλν; 

Να είλαη κέζα θαη ην Παλεπηζηήκην. Μηιάηε φρη γηα δηαρσξηζκφ ρεηξνλαθηηθήο 

θαη πλεπκαηηθήο εξγαζίαο. Μα ζέινπκε λα κελ ππάξρεη δηαρσξηζκφο, λα δνζεί 

ε δπλαηφηεηα ζε φινπο λα έρνπλ πξφζβαζε ζην Παλεπηζηήκην άξα ην θχξην 

αίηεκα πνην ζα είλαη; Σν 12ρξνλν ή ην φρη ζηνπο ηαμηθνχο θξαγκνχο ζηελ 

εθπαίδεπζε πνπ ζήκεξα κπαίλνπλ θαη απμάλνληαη. Απμάλνληαη γηαηί 

θαηεβαίλνπλ νη εμεηάζεηο ζην Γεκνηηθφ πηα. Πέκπηε, έθηε δεκνηηθνχ. 

 

  Δγψ έρσ  λα ζαο πσ φηη κηα ηαμηθή θνηλσλία, δελ κπνξεί λα έρεη 

αλαηαμηθφ ζρνιείν. Δκείο ζίγνπξα κπνξνχκε λα παιέςνπκε γηα βειηίσζε 

νξηζκέλσλ δεηεκάησλ, κπνξνχκε λα παιέςνπκε γηα λα θχγνπλ νη θξαγκνί νη 

νπνίνη ππάξρνπλ ή λα κεησζνχλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν.  

 

  ίγνπξα νξακαηηδφκαζηε κηα άιιε παηδεία, κηα παηδεία ε νπνία 

ζα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε φινπο αλεμαηξέησο λα ζπλερίδνπλ ηελ εθπαίδεπζε 

φρη κφλν ζην Γπκλάζην – Λχθεην αιιά θαη ζην Παλεπηζηήκην.  

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: πλάδειθε επραξηζηψ. Ο ζπλάδειθνο Υαξακήο. 

Π. ΥΑΡΑΜΖ: Αγαπεηέο θαη αγαπεηνί ζπλάδειθνη θαη ηδίσο εζείο πνπ 

επηκέλεηε λα ζνξπβείηε. Απηφ ην ηειεπηαίν κέξνο έθξπβε πνιιά θαη 

ελδηαθέξνληα ζέκαηα, ίζσο ζα ηνικνχζα λα πσ θαη πην ελδηαθέξνληα απ‟ φζα 

ήξζαλ ζηε ζπδήηεζε ζηελ πξσηλή ζπλεδξία.  

 

  Θα ήζεια θαηαξράο λα ζρνιηάζσ ηελ πνιχ ελδηαθέξνπζα 

άπνςε ελφο ζπλαδέιθνπ ιίγν πξηλ, ν νπνίνο αλαθέξζεθε ζηελ 

νκνγελνπνίεζε πνπ επηρεηξείηαη ζην πιαίζην ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη 

ηαπηφρξνλα ζηελ αλάγθε λα ππεξαζπηζηνχκε ηε δηαθνξεηηθφηεηα.  
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  Ζζεια λα πσ φηη ζπκθσλψ κελ ζηε δεχηεξε απφ απηέο ηηο δχν 

αληηιήςεηο θαη πξέπεη λα πξνβάιινπκε θαη λα ππεξαζπηδφκαζηε ην ζεβαζκφ 

ζηε δηαθνξεηηθφηεηα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο, δελ είλαη απηνλφεην φηη νη 

δπλάκεηο ηεο εμνπζίαο ζε θάζε πεξίπησζε ζέινπλ θαη επηδηψθνπλ ηελ 

νκνγελνπνίεζε.  

 

  Θα έιεγα φηη ε επηθχξσζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, πνιιέο θνξέο 

είλαη αθξηβψο έλαο κεραληζκφο, πάλσ ζηνλ νπνίν νηθνδνκνχληαη νη ζρέζεηο 

ηεο εθκεηάιιεπζεο. Δίλαη πνιχ ραξαθηεξηζηηθφ ην παξάδεηγκα ηνπ ξαηζηζκνχ. 

Ση άιιν είλαη ν ξαηζηζκφο, παξά λα ζεβφκαζηε ηε δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ άιινπ, 

ηνλ νπνίν φκσο ζεσξνχκε θαηψηεξν απφ εκάο.  

 

  Πνπ ζηεξίρζεθαλ νη αληζφηεηεο κεηαμχ ιεπθψλ θαη καχξσλ αλ 

φρη ζηελ παξαδνρή φηη ππάξρεη κηα δηαθνξεηηθφηεηα αιιά απηή ε 

δηαθνξεηηθφηεηα ζπληζηά ηαπηφρξνλα γηα εθείλνπο θαη ηε βάζε ηεο 

εθκεηάιιεπζεο. Αθνχ είλαη θαηψηεξνη αθνχ είλαη δνχινη, κπνξνχκε λα ηνπο 

εθκεηαιιεπφκαζηε. Δπνκέλσο ζέιεη κηα πξνζνρή σο πξνο απηφ ην ζεκείν.  

 

  Γεχηεξνλ. Αθνπζα κε πνιχ ελδηαθέξνλ ηηο πάληνηε πξνθιεηηθέο 

θαη ξεμηθέιεπζεο απφςεηο ηνπ Νίθνπ ηνπ Σδνχιηα. Πξάγκαηη, αμίδεη λα 

πξνβιεκαηηζηνχκε θαη πάλσ ζε δεηήκαηα γηα ηα νπνία πνιιέο θνξέο 

δηζηάδνπκε.  

 

  Απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο, πξέπεη λα νκνινγήζνπκε θάηη φηη 

ηα ίδηα πξάγκαηα, κπνξνχκε λα ηα δνχκε θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά ηνπ 

θαζξέθηε, δειαδή θαηά αληίζηξνθν ηξφπν. Καη πξψηα απ‟ φια.  

 

  Δίλαη γλσζηφ φηη ζηηο δηεζλείο ζηαηηζηηθέο είκαζηε ρακειά θαη 

βέβαηα απηφ κπνξεί λα απνδίδεηαη ζηα πεξίθεκα αγγινζαμνληθά θξηηήξηα, 

πνπ είλαη δηαθνξεηηθά απφ ηα δηθά καο, παξφιν πνπ θαη εκείο σο ΚΔΔ 

ζπκκεηείρακε ζηε δηακφξθσζε ησλ θξηηεξίσλ γηα λα ζπληαρζνχλ νη φξνη 

αμηνιφγεζεο ζε δηεζλή θιίκαθα αιιά απφ ηελ άιιε πιεπξά δελ κπνξνχκε θαη 

λα αγλννχκε φηη δείρλνπλ θάηη απηέο νη έξεπλεο. Έζησ θαη αλ ε ακθηζβήηεζή 

ηνπο ζε επηζηεκνληθφ επίπεδν είλαη πάξα πνιχ λφκηκε.  

 

  Τπάξρεη εδψ έλα δίπνιν. Δγψ απηφ ην δίπνιν, κέζα ζην νπνίν 
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είλαη εγθισβηζκέλε ε εθπαίδεπζή καο, ζα ην νλφκαδα ππεξεθπαίδεπζε θαη 

ακάζεηα. Απφ ηελ κηα πιεπξά, επηδηψθνπκε λα δψζνπκε φιεο ηηο δπλαηφηεηεο 

ηεο εθπαηδεπηηθήο εμέιημεο θαη πξνφδνπ ζε εθείλα ηα παηδηά πνπ έρνπκε 

ραξαθηεξίζεη γηα δηάθνξνπο ιφγνπο θαη εδψ παίδνπλ ξφιν θχξην νη θνηλσληθνί 

εμσζρνιηθνί παξάγνληεο σο θαινχο καζεηέο.  

 

  Απφ ηελ άιιε πιεπξά έρνπκε ηνλ θαθφ καζεηή, ν νπνίνο 

αλαθέξζεθε πξηλ κηα ζπλάδειθνο γηα ηα δεηήκαηα ησλ παηδηψλ κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Δγψ ην γεληθεχσ ιίγν. Δίλαη πνιιά παηδηά, ηα νπνία 

ραξαθηεξίδνληαη αδχλακνη ή θαθνί καζεηέο. Πνπ ζηνρεχεη θπξίσο ην ειιεληθφ 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα; Γελ ζηνρεχεη ζην λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο θαη λα δψζεη 

πξνψζεζε ζηελ πξψηε θαηεγνξία ησλ παηδηψλ;  

 

  Ζ, λα πσ έλα παξάδεηγκα κφλν. Δίλαη ηπραίν φηη απηέο νη 

πεξηβφεηεο κνξθέο εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο ή αληηζηάζκηζεο δφζεθαλ γηα 

πξψηε θνξά πνπ; ην επίπεδν ηνπ Λπθείνπ. Δθεί δειαδή πνπ έρνπλ παγησζεί 

πιένλ νη ζρέζεηο ησλ καζεηψλ κε ηε κάζεζε θαη έρνπλ εηηθεηνπνηεζεί νη 

πεξηζζφηεξνη καζεηέο θαη καζήηξηεο, αδχλαηνη θαη αδχλαηεο θαη θάλνπκε εθεί 

κηα εληζρπηηθνχ ηχπνπ παξέκβαζε, πξφζζεηε ζηήξημε, κε πνην ζθνπφ; Να 

αληηκεησπίζνπλ ηηο απμεκέλεο δπζθνιίεο ησλ εμεηάζεσλ ζηε Β΄ θαη ζηε Γ΄ 

Λπθείνπ.  

 

  Αξα απηφ δελ ζεκαίλεη ζε θακηά πεξίπησζε κηα εθινγηθεπκέλε 

πνιηηηθή αληηκεηψπηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αληζνηήησλ. Καη γηα λα επαλέιζσ 

ζε έλα ζεκείν ζην νπνίν επηθεληξσζήθακε πνιχ πξνεγνπκέλσο κέζσ 

πνιιψλ νκηιεηψλ, πξάγκαηη, ην λα έρεηο δηπιφ δίθηπν, είλαη αξλεηηθφ, απφ ηελ 

άπνςε ησλ ηαμηθψλ θξαγκψλ. Καη έρεη δηαπηζησζεί, παξ΄ φζα είπε έλαο 

ζπλάδειθνο πξηλ, φηη ν εληαίνο ραξαθηήξαο ηνπ ζρνιείνπ θαη ε απάιεηςε ηνπ 

δηπινχ δηθηχνπ, ζπκβάιιεη σο έλα βαζκφ ζηελ άκβιπλζε. πκβάιεη σο έλα 

βαζκφ, ην ηνλίδσ, ζηελ άκβιπλζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αληζνηήησλ. πσο 

εθθξάδνληαη νη θνηλσληθέο αληζφηεηεο.  

 

  Αιιά επίζεο θαη ην λα πεηο φηη εδψ ηειεηψλεη ην δεκνηηθφ θαη 

αξρίδεη ην γπκλάζην, κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ζε πνιινχο καζεηέο θαη 

καζήηξηεο ηελ αίζζεζε, φηη νινθιήξσζαλ κηα βαζκίδα άξα ζηακαηνχλ θαη 

απηφ κπνξεί λα παίμεη έλα ξφιν.  
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  Γελ είλαη φκσο εθεί θπξίσο πνπ παίδεηαη ην παηρλίδη, απηφ ήζεια 

λα πσ θαη λα θαηαξγήζνπκε ηηο δηαθξίζεηο δεκνηηθφ, γπκλάζην, ιχθεην θαη λα 

θαηαξγήζνπκε ηελ θάζεηε δηάθξηζε πνπ είλαη αθφκε πην ζεκαληηθφ απηφ. 

Μεηαμχ ηεο γεληθήο θαη ηεο ηερληθήο εθπαίδεπζεο ηνπιάρηζηνλ γηα ηε δηάξθεηα 

ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο, ηεο 12ρξνλεο. Απηά ζα βνεζήζνπλ αιιά δελ 

ζα ιχζνπλ ην πξφβιεκα. 

 

  Σν πξφβιεκα, ην είπε λνκίδσ ν ζπλάδειθνο ν Πηηζηάβαο, 

παίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ θαη κέζα ζηελ ηάμε θαη φηαλ εκείο κπαίλνπκε ζηελ 

ηάμε θαη αγλννχκε ηε δηαθνξεηηθφηεηα ηεο θνπιηνχξαο, απηφ δελ κπνξνχκε λα 

ην ππνβαζκίζνπκε. Γηαηί, πξνζέμηε αθφκε θαη αλ έρεηε δηαθσλίεο θαη ηηο 

ζέβνκαη, πξνζέμηε φκσο ην εμήο. Ζ ηαμηθφηεηα κέζα ζηελ ηάμε, εθθξάδεηαη ζε 

επίπεδν θνπιηνχξαο.  

 

  ηαλ ν εθπαηδεπηηθφο θαη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζπλνιηθά 

πηνζεηεί κφλν ηα αθαδεκατθά θξηηήξηα θαη δελ βιέπεη φηη ηα παηδηά ησλ 

εξγαηηθψλ ζηξσκάησλ θέξνπλ κηα άιιε θνπιηνχξα πνπ δεκηνπξγήζεθε κέζα 

απφ ηε ιατθή, κέζα απφ ηε γεηηνληά, κέζα απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηελ 

εξγαηηθή, ηφηε ην ίδην ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη κε ηηο θαιχηεξεο πξνζέζεηο 

σζεί ηα παηδηά ζην πεξηζψξην θαη ηα παξαγθσλίδεη.  

 

  Γη΄ απηφ φηαλ κηιάκε γηα δηαθνξεηηθφηεηα ηεο θνπιηνχξαο κέζα 

ζηελ ηάμε, ελλννχκε κηα ζεκαληηθή έθθξαζε ηεο ηαμηθφηεηαο θαη απηφ πξέπεη 

λα ην δνχκε ζπλδπαζκέλα. Σν έλα νδεγεί ζην άιιν θαη αιιειέλδεηα φια καδί 

ζπκβάιινπλ ζηε δηαθνξεηηθφηεηα.  

 

  Μηα ηειεπηαία παξαηήξεζε θαη ηειεηψλσ γηαηί δπζηπρψο δελ 

πξέπεη λα θαζπζηεξήζνπκε. Καη απφ ηηο πξσηλέο εηζεγήζεηο θαη απφ απηέο 

πνπ αθνινχζεζαλ ην απφγεπκα, ζα  δηαπηζηψζαηε φηη πάξα πνιιά ζεκεία 

είλαη θνηλά, πάξα πνιιά ζεκεία. Δπηκέλνπκε βέβαηα ζηηο δηαθνξέο, γηαηί 

πξέπεη λα ηα αλαδείμνπκε θαη λα εθθξάζνπκε θαη ηελ πνιπκνξθία απηή ησλ 

πξνζεγγίζεσλ πνπ είλαη αλαγθαία. 

 

  Αιιά αο κελ μερλάκε φηη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο απφ ηηο πξσηλέο 

εηζεγήζεηο, ζα κπνξνχζαλ λα καο βξνπλ, εκέλα ηνπιάρηζηνλ λα κε βξνπλ 



7
ν
 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΟΛΜΔ – ΖΜΔΡΑ 1

ε
 – Α‟ ΤΝΔΓΡΗΑ – Α‟ ΔΝΟΣΖΣΑ - 16/12/2004 

 212 

απφιπηα ζχκθσλν θαη ζα έιεγα σο πνην βαζκφ κπνξνχκε απηή ηελ ηθαλφηεηα 

ησλ εηζεγεηψλ ηεο πξσηλήο ζπλεδξίαο, λα εθθξάζνπλ έλα θνηλφ πξννδεπηηθφ 

ιφγν, λα ηελ αλαδείμνπκε θαη εδψ κέζα απφ κηα θνηλή πξνζπάζεηα ζε κηα 

πξννδεπηηθή θαηεχζπλζε. Ννκίδσ φηη απηφ είλαη ην αίηεκα πνπ ζα ην βξνχκε 

κπξνζηά καο ζην επφκελν δηάζηεκα. Δπραξηζηψ.  

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Σειεπηαίνο νκηιεηήο ν ζπλάδειθνο Σζνχκαο Γεκήηξεο. 

Γ. ΣΟΤΜΑ: Καιεζπέξα ζαο. Θα είκαη ζχληνκνο. Οη ηξεηο εηζεγήζεηο πνπ 

αθνχζηεθαλ ην πξσί, πνπ μερψξηζαλ θαηά ηε γλψκε κνπ ησλ 

παλεπηζηεκηαθψλ ησλ θ. Ννχηζνπ, Υνπξκνπδηάδε θαη Γξφιηνπ είραλ έλα θνηλφ 

παξνλνκαζηή. Αλαδείθλπαλ ην πξφβιεκα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ζε ζρέζε κε 

ην ζρνιεηφ θαη ηελ θαηαζηξνθηθή ηεο δηάζηαζε.  

 

  Υσξίο έθπιεμε ζηε ζπλέρεηα αιιά παξαθνινπζψληαο κε 

πξνζνρή ηνπο άιινπο νκηιεηέο, δηαπίζησζα φηη ζην πιαίζην απηψλ ησλ ηξηψλ 

εηζεγήζεσλ θηλήζεθαλ, ηα ιέσ κε νλνκαηεπψλπκν θαη έηζη ζέισ λα κνπ 

απαληήζεη εάλ ππάξμεη θάπνηα απάληεζε, θηλήζεθαλ νη ηνπνζεηήζεηο 

εηζεγήζεηο ηνπ Θαλάζε Σζηξηγψηε, ηνπ Μεηαθίδε θαη ηνπ Νίθνπ ηνπ 

Αγαζαγγέινπ.  

 

  Με πξαγκαηηθή έθπιεμε δηαπηζηψλσ φηη ζηελ ίδηα ινγηθή ζε έλα 

ζεκαληηθφ βαζκφ θηλείηαη ε ηνπνζέηεζε ηεο Κιαίξεο Υεηκσλίδνπ απφ ηελ 

ΠΑΚΔ. Με έθπιεμε πξαγκαηηθά βιέπσ φηη αλαθαιχπηεη ε ΠΑΚΔ φηη ε 

παγθνζκηνπνίεζε είλαη θαθφ πξάγκα. Καη απφ ηνλ ζπλάδειθν ηνλ Νίθν ηνλ 

Σδνχιηα ηψξα.  

 

  αο ζπκίδσ ζπλάδειθνη φηη ππξήλαο ηεο κεηαξξχζκηζεο 

Αξζέλε, ήηαλ ε αλάγθε λα πξνζαξκνζηνχκε ζηελ παγθνζκηνπνίεζε. Δθεί 

πέξα, εγψ δελ κπνξψ λα μεράζσ νχηε ηελ Καιακπάθα ηνπ ‟92 πφηε ήηαλ, δελ 

ζπκάκαη αθξηβψο, έρεη θάπνηα ρξφληα νχηε ηα εμεηαζηηθά νχηε κεηέπεηηα ηε 

ζηάζε ππεξάζπηζεο ηεο κεηαξξχζκηζεο, ρσξίο λα αθνχζσ κηζή θνπβέληα 

απηνθξηηηθήο.  

 

  Θα παξαθαινχζα ηελ Κιαίξε λα καο απαληήζεη. Δάλ δελ είλαη 

εδψ ή θάπνηνο άιινο απφ ηελ ΠΑΚΔ. Πιένλ θαηαδηθάδεηαη ε κεηαξξχζκηζε 

Αξζέλε; Ρεηά, λα ην θαηαιάβνπκε θαη λα ηειεηψλνπκε. Δάλ δελ κπνξνχλ λα 
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ην θάλνπλ ή δελ ζέινπλ πξνηείλσ ζηνλ ππφινηπν ρξφλν κνπ λα θξαηήζνπκε 

ελφο ιεπηνχ ζηγή ζηελ κλήκε ηεο αμηνπηζηίαο ηεο ΠΑΚΔ θαη ηεο 

κεηαξξχζκηζεο ηνπ Αξζέλε.  

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Κ. ΜΠΟΗΚΟ): πλάδειθνη, επεηδή είκαη ζην Πξνεδξείν, δελ 

ζα ήζεια λα απαληήζσ, θαιφ είλαη ην ρηνχκνξ, αιιά ζα πξέπεη ηαπηφρξνλα 

λα δηαηεξνχκε θαη ηε ζνβαξφηεηά καο, απηή πνπ αληηζηνηρεί ζε απηέο ηηο 

δηαδηθαζίεο.  

 

  Καη λα θιείζνπκε, λα ππελζπκίζσ φηη ηα ιεσθνξεία πνπ 

πεξηκέλνπλ ήδε έμσ απφ ην πεξίπηεξν 10 είλαη ζην ρψξν ηεο έθζεζεο. 

 

Σ. ΜΑΡΗΝΖ: Δπεηδή απφ ηνλ νκηιεηή Ρνπκπάλε αλαθέξζεθε ην φλνκά κνπ 

γηα κηα δηαζηξέβισζε πνπ έθαλα ζε εηζήγεζή ηνπ, ζέισ λα δηεπθξηλίζσ φηη 

ζην πεξηνδηθφ «ANTIDEDRAVIA» έγηλε κηα θξηηηθή, φρη κφλν ηνπ άξζξνπ ηνπ 

ζπλαδέιθνπ Ρνπκπάλε αιιά φιεο ηεο ηάζεο ησλ εθπξνζψπσλ ηεο 

ζπλεξγαζίαο θαη εληνπίζηεθε ε αληίζεζε αλάκεζα ζηελ κηα άπνςε θαη ζηελ 

άιιε πνπ εθθξάζηεθε. Απηφ ήηαλ φιν, ήηαλ θξηηηθή θαη φρη δηαζηξέβισζε. 

Σίπνηε άιιν.  

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Δληάμεη ηέιην. πλάδειθνη, ηειεηψζακε γηα απφςε. Αχξην 

ζπκίδσ 9.30 ην αξγφηεξν πξέπεη λα είζηε εδψ, ψζηε λα εληαρζείηε ζηηο νκάδεο 

εξγαζίαο γηα ηηο παξάιιειεο ζπλεδξίεο.  

 

ΛΖΞΖ ΔΡΓΑΗΧΝ 1Ζ ΖΜΔΡΑ 

 



 



 

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΧΝ ΜΔΖ 
 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
 

7ν ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ 

 

«Παγκοζμιοποίηζη και εκπαιδεςηική πολιηική. 

Από ηιρ επιλεκηικέρ πολιηικέρ ζηην Παιδεία για όλοςρ» 
 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ 17 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2004 
 

     ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  Μ. ΠΛΗΣΖ 
        Π. ΥΑΡΑΜΖ 
         
 

ΖΜΔΡΑ 2ε  

ΟΜΑΓΑ  ΔΡΓΑΗΑ Α΄ 
 

«Κοινυνικέρ ανιζόηηηερ – Ιδιυηικοποίηζη εκπαίδεςζηρ – 

Επιπηώζειρ» 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Μ. ΠΛΗΣΖ): Να ζαο θαισζνξίζνπκε ζηε ζπλεδξία γηα ηηο 

«Κνηλσληθέο θαη Δθπαηδεπηηθέο Αληζφηεηεο» εθ κέξνπο ησλ ζπληνληζηψλ θαη 

δχν ιφγηα δηαδηθαζηηθά. Ζ Οκάδα απφ ηελ ΔΛΜΔ εξξψλ δελ έρνπλ έξζεη 

αθφκα. Με βάζε ην πξφγξακκα αλ θαη μεθχγακε απφ ην ρξφλν καο, απφ ηηο 

9.30 έσο ηηο 11.00 ζα έπξεπε λα νινθιεξψζνπκε ηε γεληθή εηζήγεζε απφ 

ηνπο ζπληνληζηέο ηνπ ΚΔΜΔΣΔ, λα γίλνπλ νη εηζεγήζεηο απφ ηηο Οκάδεο 

Δξγαζίαο ησλ ΔΛΜΔ, νη νπνίεο ζα πξνεγεζνχλ θαη λα αθνινπζήζνπλ νη 

εηζεγήζεηο κεκνλσκέλσλ ζπλαδέιθσλ, ζπλέδξσλ.  

 

  Πξνβιέπεηαη δηάιεηκκα θαη απφ ηηο 11.30 έσο ηηο 2.00 

Παξεκβάζεηο ζπλέδξσλ, ζπδήηεζε θαη ζχλνςε. Θεσξψ πσο έρνπκε ρξφλν 

αθφκε. Αξα ζα πξνιάβνπκε λα θάλνπκε φιε ηε δηαδηθαζία. Λέσ ηε ζεηξά κε 

ηελ νπνία ζα παξνπζηαζηνχλ νη εηζεγήζεηο. Κεληξηθή Οκάδα ηνπ ΚΔΜΔΣΔ, νη 

ζπληνληζηέο, ζα αθνινπζήζνπλ νη ΔΛΜΔ πνπ έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζηε 

δηαδηθαζία θαη κεηά νη κεκνλσκέλνη ζχλεδξνη. Καη βεβαίσο νη παξεκβάζεηο θαη 

ε ζπδήηεζε.  
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  Θα ήζεια λα θαηαζέζεηε ηψξα εδψ ζε καο πνηεο ΔΛΜΔ είλαη 

εδψ πνπ ζα θάλνπλ ηελ παξνπζίαζε θαη πνηνη κεκνλσκέλνη ζχλεδξνη, γηα λα 

θάλνπκε θαηαλνκή ηνπ ρξφλνπ. πλάδειθνη, κε βάζε ην πξφγξακκα 

πξνεγνχληαη νη εηζεγήζεηο ησλ νκάδσλ ηνπ ΚΔΜΔΣΔ θαη ησλ ΔΛΜΔ.  

 

(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο) 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Γπν ιφγηα γηα ηελ θεληξηθή εηζήγεζε ηνπ ΚΔΜΔΣΔ. 

Απνηεινχληαλ ζπλάδειθνη απφ δψδεθα  ζπλαδέιθνπο θαη ηνπο δχν 

ζπληνληζηέο δεθαηέζζεξηο. Δθαλε έμη ζπλεδξηάζεηο θαη είρακε σο ζθνπφ λα 

θαηαθέξνπκε λα ππάξρεη κηα ζχγθιηζε ησλ απφςεσλ ησλ κειψλ, έηζη ψζηε 

λα βγάινπκε κηα εηζήγεζε, ε νπνία ζα παξνπζηαζηεί εληαία.  

 

  Δθηηκνχκε πσο ην απνηέιεζκα επηηεχρζεθε. Ζηαλ κηα νκάδα 

πνπ δνχιεςε αξκνληθά, δνχιεςε κεζνδηθά, ζα δείηε ηελ εηζήγεζε, ζα ηελ 

έρεηε ζηα ρέξηα ζαο νινθιεξσκέλε. Λέκε φηη ήηαλ κηα πνιχ θαιή δνπιεηά θαη 

ρξήζηκε. Ο Παχινο ν Υαξακήο απφ ηελ Κεληξηθή Οκάδα ηνπ ΚΔΜΔΣΔ ζα 

παξνπζηάζεη ηελ εηζήγεζή καο.  

 

Π. ΥΑΡΑΜΖ: Αγαπεηνί ζπλαδέιθηζζεο θαη ζπλάδειθνη θαιή ζαο κέξα. Θα 

έρνπκε κηα παξαγσγηθή θαη θαξπνθφξα ζπλεξγαζία θαη απηφ ζα επηηεπρζεί 

θαη κε δεδνκέλν ην ελδηαθέξνλ πνπ εθδειψζεθε  απφ ρηεο αιιά θαη θπξίσο 

απφ ηελ πξνζπκία κε ηελ νπνία ζηειερψζεθε θαη απηή ε νκάδα.  

 

  Ξεθηλψληαο εηζεγεηηθά ην δήηεκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ αληζνηήησλ, γηαηί ηηο είδακε ζε έλα πιαίζην αιιειεμάξηεζεο ηηο 

εθπαηδεπηηθέο κε ηηο θνηλσληθέο. Δπηζεκάλακε θαηαξράο φηη ππάξρεη κηα ζεηξά 

απφ πξνζεγγίζεηο, νη νπνίεο έρνπλ θαηαηαρζεί ζε θάπνηεο γεληθφηεξεο 

θαηεγνξίεο. 

 

  Μηα νκάδα είλαη νη ζπληεξεηηθέο ζεσξήζεηο, κηα άιιε νκάδα 

είλαη ην θηιειεχζεξν κεηαξξπζκηζηηθφ πξφηππν θαη κηα άιιε νκάδα ζπληζηά 

ηηο καξμηζηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ αληηιακβάλνληαη κε ηελ εθπαίδεπζε ζε 

ζρέζε κε ηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο θαη ηελ επίδξαζή ηνπο σο ηδενινγηθνχ 

κεραληζκνχ ηνπ θξάηνπο.  
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  ε κηα ηέηαξηε θαηεγνξία εληάμακε ηηο ελαιιαθηηθέο ζεσξήζεηο 

δηεξεπλήζεηο,  νη νπνίεο θηλνχληαη ζε έλαλ αξθεηά πνηθίιν απφ ηδενινγηθή 

άπνςε ρψξν δηαηππψλνληαο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ ζπλδένληαη κε 

ην δηθαίσκα ηνπ αηφκνπ λα αλαπηχμεη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ ζηνλ αλψηεξν δπλαηφ 

βαζκφ, ψζηε λα ζπκκεηέρεη απνηειεζκαηηθά ζηηο θνηλσληθέο δηεξγαζίεο.  

 

  Πην πνιχ φκσο καο απαζρφιεζε πέξα απφ απηή ηελ κειέηε ησλ 

ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ,  πνπ ζα ηελ δείηε θαη ζηελ εηζήγεζε, καο 

απαζρφιεζε ην δήηεκα ηεο δηακφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αληζνηήησλ.  

 

  Θα ήζεια λα πξνζέμεηε ζηε δεχηεξε ζειίδα ηεο εηζήγεζεο θάησ 

– θάησ, ζηε δηαηχπσζή καο, νη εθπαηδεπηηθέο αληζφηεηεο αλαδχνληαη ζην 

ρψξν ηνπ ζρνιείνπ ζε ζπλάξηεζε κε ηνπο εμήο παξάγνληεο. Απηφ δηφηη δελ 

ζειήζακε λα πνχκε φηη νη παξάγνληεο πνπ ζα αλαθέξνπκε ζηε ζπλέρεηα είλαη 

θαη‟ αλάγθε θαη ηα αίηηα πνπ δηακνξθψλνπλ ηηο θνηλσληθέο αληζφηεηεο. Δίλαη νη 

παξάγνληεο, νη νπνίνη κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί ην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα, εθδειψλνληαη ηειηθά ή ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε ησλ 

αληζνηήησλ.  

 

  Δίλαη κηα ιεπηή δηαθνξά δηφηη γηα παξάδεηγκα δελ ζα ιέγακε φηη 

ην λα είλαη θαλείο άληξαο ή γπλαίθα, ην θχιν ηνπ αλζξψπνπ είλαη αηηία 

εθπαηδεπηηθήο αληζφηεηαο αιιά είλαη αηηία κε βάζε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

ιεηηνπξγεί ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ε θνηλσλία γεληθφηεξα, 

αληηκεησπίδνληαο δηαθνξεηηθά ηα δχν θχια.  

 

  Με βάζε απηή ηελ εηζαγσγηθή επηζήκαλζε, ηνλίζακε φηη ν 

θχξηνο παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλεη ηηο εθπαηδεπηηθέο αληζφηεηεο, γη‟  απηφ 

θαη ην αλαθέξνπκε πξψηα, είλαη ε θνηλσληθή αληζφηεηα, ε νπνία δεκηνπξγείηαη 

εμαηηίαο ησλ πνηθίιισλ κνξθψλ νηθνλνκηθήο, πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο 

δηάθξηζεο ζε βάξνο ησλ νηθνλνκηθά αζζελέζηεξσλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ.  

 

  Γεχηεξνο παξάγνληαο είλαη νη δηαθνξέο ζηελ θνπιηνχξα πνπ 

νθείινληαη ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ θαη ζηελ απνηπρία ηνπ ζρνιείνπ απφ 

ηελ άιιε πιεπξά λα νδεγήζεη ζε απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ησλ 

δπλαηνηήησλ φισλ ησλ παηδηψλ.  
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  Ζ γεσγξαθηθή δηαθνξνπνίεζε ε νπνία ζπλδέεηαη ζηελά θαη ίζσο 

είλαη αλαπφζπαζηε κε ηε δηάζηαζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο 

αληζφηεηαο, ε δηάθξηζε ησλ θχισλ, ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηελ θνηλσλία 

ηεο πιεξνθνξίαο κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ε ππεξίζρπζε 

ηνπ νηθνλνκηθνχ θεθαιαίνπ έλαληη ηνπ πνιηηηθνχ, φπσο εθδειψλεηαη θάησ απφ 

ην γεληθφηεξν θιίκα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, ην νπνίν ζπδεηήζεθε πνιχ 

αλαιπηηθά ρηεο ην πξσί θαη ην απφγεπκα.  

 

  Δμεηάδνληαο ηηο κνξθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αληζνηήησλ, ζέιακε 

λα επηζεκάλνπκε σο νκάδα εξγαζίαο θπξίσο ην εμήο, φηη ππάξρνπλ πνιιά 

θξηηήξηα, κε βάζε ηα νπνία κπνξνχκε λα αμηνινγήζνπκε ηηο πνηθίιεο κνξθέο 

ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ.  

 

  ε γεληθέο γξακκέο, απφ ηελ κηα πιεπξά ππάξρνπλ ηα θξηηήξηα 

ηα νπνία βαζίδνληαη ζηηο επίζεκεο εθπαηδεπηηθέο λφξκεο, γηα παξάδεηγκα φηαλ 

ιέκε φηη έκεηλε θάπνηνο ζηελ ίδηα ηάμε ή φηη έρεη απηφ ην βαζκφ, απηφ ζεκαίλεη 

φηη ην λα αμηνινγνχκε κε βάζε ηα επίζεκα εθπαηδεπηηθά θξηηήξηα θαη ιέκε φηη 

απέηπρε θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά ππάξρνπλ άιιεο πξνζεγγίζεηο πην 

εθιεπηπζκέλεο αιιά πνιχ δπζεθάξκνζηεο, νη νπνίεο δίλνπλ έκθαζε θπξίσο 

ζην θαηά πφζν κπνξεί, κέζα απφ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα έλα παηδί, κηα 

πξνζσπηθφηεηα, λα εθπιεξψζεη ζηνλ αλψηεξν δπλαηφ βαζκφ ηηο δπλαηφηεηέο 

ηεο, ην δπλακηθφ ηεο, απηή ε πξνζσπηθφηεηα.  

 

  Με απηφ ην θξηηήξην, δελ ζα ιέγακε φηη ηα επίζεκα ζηνηρεία πνπ 

πεξλνχλ κέζα απφ ηηο θξαηηθέο λφξκεο, είλαη αο ην πνχκε θαη ε πεκπηνπζία 

ηνπ εληνπηζκνχ ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ αιιά φηη ππάξρνπλ θαη άιιεο 

κνξθέο αληζφηεηαο πνπ δελ κπνξεί λα ηηο πξνζκεηξήζεη. Γηα παξάδεηγκα 

έλαο καζεηήο πνπ πξνάγεηαη θαλνληθά θαη κπνξεί λα θηάλεη θαη ζην 

Παλεπηζηήκην, ην γεγνλφο φηη δελ αμηνπνηεί ην κέγηζην ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ, 

είλαη θαη απηφ έλα ζηνηρείν αληζφηεηαο.  

 

  Έλα ηξίην ζηνηρείν πνπ ζα έπξεπε λα καο βνεζήζεη ζε απηή ηε 

ινγηθή, είλαη ην γεγνλφο φηη φηαλ κηιάκε γηα εθπαηδεπηηθέο αληζφηεηεο, πξέπεη 

λα δνχκε φηη θάπνηεο θνξέο ηα θξηηήξηα, δελ κπνξεί λα είλαη ηα επίζεκα 

εθπαηδεπηηθά θξηηήξηα αιιά επξχηεξα θνηλσληθά θξηηήξηα.  
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  Γηα παξάδεηγκα, φηαλ γίλεηαη κηα κειέηε γηα ηνλ αλαιθαβεηηζκφ, 

ην θξηηήξην δελ είλαη αλ εθπιεξψλνπλ αο ην πνχκε βαζκνινγηθά ηηο 

απαηηήζεηο γηα λα πξναρζνχλ ή φρη ψζηε λα ζεσξεζνχλ ζρνιηθά επηηπρφληεο 

ή απνηπρφληεο ή επηηπρνχζεο ή απνηπρνχζεο αιιά απφ ηελ άιιε πιεπξά 

έρνπκε θαη κηα εηθφλα ηνπ αλ νη καζεηέο, νη νπνίνη ζηαδηαθά εληάζζνληαη ζε 

επξχηεξα θνηλσληθά ζχλνια θαη δηαδηθαζίεο, έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα 

αληαπνθξίλνληαη ζε απηά. Καη απηή είλαη κηα ελδηαθέξνπζα δηάζηαζε. Χζηφζν, 

φιεο νη έξεπλεο εληνπίδνληαη ζηα ηππηθά θξηηήξηα ηεο εθπαίδεπζεο, γηαηί είλαη 

ηα κφλα πνπ κπνξνχλ λα πξνζκεηξεζνχλ.  

 

  Δδψ έρνπκε ηέηνηα ηππηθά θξηηήξηα, ηε κε εγγξαθή ζην ζρνιείν 

θαη απηή είλαη κηα δηαθπγνχζα παξάκεηξνο ζην βαζκφ πνπ δελ είρε 

θαηαγξαθεί πνηέ επίζεκα, πφζα παηδηά δελ έρνπλ θαλ εγγξαθεί ζην ζρνιείν, 

νπφηε δελ κπνξνχκε λα ηα ζπκπεξηιάβνπκε θαη ζηελ φπνηα κνξθή δηαξξνήο.  

 

  Ζ πξψηκε εγθαηάιεηςε ηνπ ζρνιείνπ, πξηλ απφ ηελ νινθιήξσζε 

ηεο επίζεκα απνδεθηήο δηάξθεηαο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο, ηα θίλεηξα 

κάζεζεο, ε επίδνζε, ε θνίηεζε ζε δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο ζρνιείνπ, γηα 

παξάδεηγκα ην δηπιφ δίθηπν σο παξάγνληαο εθπαηδεπηηθήο θαη κεηέπεηηα 

θνηλσληθήο αληζφηεηαο, νη ηξηηνβάζκηεο ζπνπδέο, ηα κεηαπηπρηαθά, ε 

πξφζβαζε ζηα αλψηεξα επίπεδα εθπαίδεπζεο, ν δεκφζηνο ραξαθηήξαο ηεο 

εθπαίδεπζεο, ε ακθηζβήηεζή ηνπ θαη νη ηάζεηο ηδησηηθνπνίεζεο, είλαη κηα απφ 

ηηο πην ζεκαληηθέο παξακέηξνπο, πνπ βέβαηα νδεγνχλ ζε επίηαζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αληζνηήησλ, πνπ κεηέπεηηα εθδειψλνληαη θαη ζε θνηλσληθέο.  

 

  ηε ζπλέρεηα παξαζέηνπκε κηα ζεηξά απφ έξεπλεο, νη νπνίεο 

έρνπλ γίλεη θαη ζηελ Διιάδα θαη δηεζλψο, φπνπ ην θχξην πξφηππν είλαη ην 

εμήο. Απφ ηελ κηα πιεπξά ρξεζηκνπνηνχληαη νξηζκέλεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο 

παξάκεηξνη σο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ζηηο έξεπλεο θαη απφ ηελ άιιε 

πιεπξά ρξεζηκνπνηνχληαη σο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο, νη επίζεκεο λφξκεο 

ηεο εθπαίδεπζεο.  

 

  Οιεο απηέο νη έξεπλεο, γηα λα κελ αλαθεξφκαζηε αλαιπηηθά ζε 

θαζεκηά, δηαπηζηψλνπλ φηη ε νηθνλνκηθή παξάκεηξνο, ε παξάκεηξνο ηεο 

θνηλσληθήο ζέζεο ησλ γνλέσλ, ε παξάκεηξνο ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ησλ 

γνλέσλ θαη ν βαζκφο αζηηθνπνίεζεο, δειαδή αλ δνπλ ζε κεγάια θέληξα, ζε 
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θσκνπφιεηο ή ζε ρσξηά, απηά φια επεξεάδνπλ, εκθαλίδνληαη κε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζπζρέηηζε, κε ηηο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο πνπ είλαη ε επίδνζε, ε 

πξφζβαζε ζηα αλψηεξα ηδξχκαηα θ.ν.θ.  

 

  πσο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά κηα πξφζθαηε έξεπλα ηεο θαο 

ηδέξε ζην Πάληεην Παλεπηζηήκην, ηα γξάκκαηα πεγαίλνπλ ζηα γξάκκαηα, γηα 

λα ηνλίζεη φηη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ επεξεάδεη ηε κνξθσηηθή 

εμέιημε ησλ παηδηψλ θαη βέβαηα φπσο δείρλνπλ φιεο νη εθπαηδεπηηθέο έξεπλεο, 

ην νηθνλνκηθφ status, ην νπνίν έρεη έθθξαζε θαη ζην επάγγεικα θαη ζηελ 

θνηλσληθή ζέζε ησλ γνλέσλ, επεξεάδεη ζεηηθά, φζν πην πςειφ είλαη, επεξεάδεη 

ζεηηθά ηηο θαηεπζχλζεηο πνπ αθνινπζνχλ κεηέπεηηα κνξθσηηθά ηα παηδηά.  

 

  Σέινο, ζε φηη αθνξά ηηο πην ζπγθεθξηκέλεο έξεπλεο, ζα έιεγα φηη 

ζηελ Διιάδα θπξίσο γίλνληαη έξεπλεο κε βάζε ηα δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηελ Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ή επηκέξνπο έξεπλεο, νη νπνίεο 

επηρεηξνχλ λα ζπζρεηίζνπλ ηε ξνή ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ ζην Λχθεην ή 

ζην Γπκλάζην, κε βάζε ηα επίζεκα δεδνκέλα.  

 

  Χζηφζν, κηα έξεπλα ηνπιάρηζηνλ έρεη γίλεη κε θξηηήξην, αο πνχκε 

γηα ηνλ αλαιθαβεηηζκφ, ην θαηά πφζν ηα παηδηά ή νη ελήιηθνη πνιίηεο, 

κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ αιθαβεηηζκέλνπ πνιίηε. 

Γειαδή, γξαθή, αλάγλσζε θαη αξηζκεηηθή. Απηή ε έξεπλα πνπ νξγαλψζεθε 

απφ «ΔΚΔΒΗ» θαη Γεληθή Γξακκαηεία Λατθήο Δπηκφξθσζεο ζην ηέινο ηεο 

10εηίαο ηνπ ‟90, έδεημε φηη απφ κελ ηα παηδηά πνπ δελ έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ 

ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε θαη είλαη ην 43% πεξίπνπ ηνπ ειιεληθνχ 

πιεζπζκνχ, ην 83%, δειαδή ζηελ ειιεληθή θνηλσλία ην 37% δελ κπνξνχλ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο γξαθήο ή αλάγλσζεο ή αξηζκεηηθήο.  

 

  Τπάξρεη θαη έλα 10% απφ εθείλνπο πνπ ηέιεησζαλ ηελ 

ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε πεξίπνπ, ην νπνίν επίζεο έρεη ηελ ίδηα δπζθνιία, 

άξα ζπλνιηθά 33 θαη 10 43, γχξσ ζην 45% ησλ ελειίθσλ πνιηηψλ ζηελ 

Διιάδα, εκθαλίδνληαη νξγαληθά ή ιεηηνπξγηθά αλαιθάβεηνη.  

 

  Σειεηψλσ κε ηηο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θνηλσληθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ αληζνηήησλ θαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα, ζηα νπνία θαηέιεμε ε νκάδα εξγαζίαο.  
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  ηελ πεξίπησζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ, εθείλν πνπ 

δηαπηζηψλεη κε έκθαζε ε νκάδα εξγαζίαο, είλαη φηη νη αθνινπζνχκελεο 

εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο, έρνπλ απνζπαζκαηηθφ ραξαθηήξα, θαηά θαλφλα 

πεξηνξίδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ. Γηα 

παξάδεηγκα, πξνγξάκκαηα κεηαλαζηψλ, πξνγξάκκαηα παιηλλνζηνχλησλ, 

πξνγξάκκαηα ηζηγγαλφπαηδσλ θιπ. θαη παξνπζηάδνπλ ζπλνιηθά κεησκέλε 

απνηειεζκαηηθφηεηα.  

 

  Αλαθέξζεθε θαη ρηεο ζηελ Οινκέιεηα ε πεξίπησζε φηη κνξθέο 

ππνζηήξημεο ησλ παηδηψλ, ζηα πιαίζηα ηεο αληηζηάζκηζεο, πνπ ζα έπξεπε λα 

μεθηλνχλ απφ ην δεκνηηθφ ζρνιείν θαη κάιηζηα απφ ηηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ 

δεκνηηθνχ, έρνπλ θαζηεξσζεί απφ ην επίπεδν ηνπ Λπθείνπ θαη φια απηά είλαη 

κηα ζεηξά απφ πξνβιήκαηα, ηα νπνία δείρλνπλ κηα αδηαθνξία, κηα νιηγσξία αλ 

ζέιεηε ηεο πνιηηείαο, λα αληηκεησπίζεη ζνβαξά ην πξφβιεκα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αληζνηήησλ.  

 

  χκθσλα κε φζα αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο, θαηαιήμακε ζε 

νξηζκέλα ζπκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο. Καηαξράο, φηη νη αληζφηεηεο είλαη 

απηνλφεηεο ζηελ εθπαίδεπζε, κε βάζε απηφ ην πιαίζην, ην νπνίν ιεηηνπξγεί ε 

εθπαίδεπζε θαη κε βάζε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν, ε πνιηηεία έρεη αληηκεησπίζεη 

ηηο αληζφηεηεο.  

 

  Σα ζηνηρεία επίζεο δείρλνπλ φηη δηεπξχλνληαη νη αληζφηεηεο θαη 

φηη ελψ γεληθά ε κφξθσζε κπνξεί λα παξέρεηαη ζε πην πνιιά κέιε ηεο 

θνηλσλίαο, λα δηεπξχλεηαη θαη πξνο ηα ιατθά ζηξψκαηα, γεληθά εθείλνη πνπ 

σθεινχληαη απφ ηε δηεχξπλζε ηεο κφξθσζεο είλαη ηα αλψηεξα θνηλσληθά 

ζηξψκαηα.  

 

  ηη ζην εμσηεξηθφ αλαπηχρζεθαλ κνξθέο αληηκεηψπηζεο ή 

αληηζηάζκηζεο ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα νη 

δψλεο εθπαηδεπηηθήο πξνηεξαηφηεηαο αιιά θαη απηέο κε ηνλ ηξφπν πνπ 

εθαξκφζηεθαλ ζε άιιεο ρψξεο είραλ πεξηνξηζκέλα απνηειέζκαηα θαη φηη κηα 

γεληθή δηαπίζησζε, πξηλ θαηαιήμνπκε ζηε ζπγθεθξηκέλε καο πξφηαζε, είλαη 

φηη ρξεηάδεηαη κηα κεηαξξπζκηζηηθή πλνή, έλα πνηνηηθφ άικα ζε φιεο ηηο 

βαζκίδεο θαη ζε φια ηα επίπεδα ηεο εθπαίδεπζεο, αιιαγέο πνπ αθνξνχλ ηα 
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πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη αιιαγέο θπξίσο, 

νη νπνίεο δελ ζα πεξηνξίδνληαη ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο αιιά ζα επηρεηξνχλ 

λα ζπληαηξηάμνπλ ξηδηθέο κεηαβνιέο ζην εθπαηδεπηηθφ πεδίν, κε αληίζηνηρεο 

θαηλνηνκηθέο αιιαγέο ζην επξχηεξν θνηλσληθφ ζχλνιν, δειαδή δηαδηθαζίεο, νη 

νπνίεο απαηηνχλ θαη ρξεηάδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ ηε ιατθή ζπκκεηνρή, ηελ 

δηεθδίθεζε, ηνπο αγψλεο.  

 

  Σειεηψλνπκε κε ηελ επηζήκαλζε ηεο ΟΛΜΔ φπσο βιέπεηε ζην 

ηέινο. Μέζα ζε έλα ηέηνην δπζκελέο πεξηβάιινλ, απαηηείηαη ε επξχηεξε 

ζπζπείξσζε ησλ θνηλσληθψλ δπλάκεσλ, ζηελ θαηεχζπλζε αλάπηπμεο ελφο 

ηζρπξνχ εθπαηδεπηηθνχ, κνξθσηηθνχ δεκνθξαηηθνχ θηλήκαηνο.  

 

  Γηεθδηθνχκε ηε ζπγθξφηεζε νινθιεξσκέλεο αληηζηαζκηζηηθήο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, κε ζηφρν λα ακβιπλζνχλ νπζηαζηηθά νη θνηλσληθέο 

αληζφηεηεο θαη λα δεκηνπξγήζνπκε πξνυπνζέζεηο γηα παξνρή ίζησλ 

επθαηξηψλ, ζε φινπο ηνπο καζεηέο θαη καζήηξηεο, αλεμάξηεηα απφ ην 

νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ ηνπο πεξηβάιινλ, αλεμάξηεηα απφ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο 

ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο.  

 

  Πνιχ ζπλνπηηθά ε εηζήγεζε. Αληηιακβάλνκαη φηη ζα έρεη 

δεκηνπξγήζεη πνιιέο απνξίεο, γηαηί φηαλ επηρεηξείο λα ζπκππθλψζεηο κηα 

εηζήγεζε ζε ηφζν πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, αλαγθαζηηθά ζα θάλεηο θαη 

ιάζε θαη ζα έρεη θαη αδπλακίεο ε παξνπζίαζε.  

 

  Διπίδσ φηη ίζσο κε ηηο εξσηήζεηο θαη κε κηα παξαπνκπή ζην 

θείκελν, λα δηεπθξηληζηνχλ νξηζκέλα ζεκεία, πνπ ζα απνηειέζνπλ απνξίεο 

ζην αθξναηήξην.  

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Δπραξηζηνχκε ηνλ Παχιν ηνλ Υαξακή θαη γηα ηελ νηθνλνκία ηνπ 

ρξφλνπ. Θα αθνινπζήζεη ε Γ΄ ΔΛΜΔ Θεζζαινλίθεο, κε ηελ πξψηε εηζήγεζε 

κε ζέκα: Πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε ζην ειιεληθφ ζρνιείν, θπζηνγλσκία θαη 

πξννπηηθή.  

 

Κ. ΣΑΜΟΤΣΕΔΛΖ: Δίκαη ππεχζπλε Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηε Γπηηθή 

Θεζζαινλίθε, ηα ηειεπηαία εθηά ρξφληα θαη πξνζπαζήζακε ζηελ Οκάδα 

Δξγαζίαο λα έρνπκε κηα εθπξνζψπεζε εθπαηδεπηηθψλ καρφκελσλ ζην 
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ζρνιείν, απφ ηα Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο θαη εγψ ζαλ ππεχζπλε 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο.  

 

  Θέινπκε λα δνχκε ην ξφιν ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο 

θαη ηε ζπκβνιή ηεο, ζην φξακα γηα κηα βηψζηκε θνηλσληθά θαη κηα δίθαηε 

θνηλσλία. Σα πξνβιήκαηα ζηελ επνρή καο έρνπλ επηδεηλσζεί, ν θφζκνο 

αιιάδεη, ε αληζφηεηα ζηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη ζηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ 

εμαθνινπζεί λα ππάξρεη θαη λα πξνθαιεί θηψρεηα, αλεξγία, αδηθία, 

θαηαζηάζεηο βίαο, νκαδηθέο κεηαλαζηεχζεηο.  

 

  ια ηα κεγάια δεηήκαηα θαη πξνβιήκαηα είλαη παγθφζκηα, είλαη 

αιιειέλδεηα θαη δελ είλαη κφλν πξνβιήκαηα ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο αιιά 

είλαη πξνβιήκαηα θνηλσληθά, είλαη εθπαηδεπηηθά, είλαη νηθνλνκηθά. Ζ επίιπζή 

ηνπο, είλαη έξγν θαη ππνρξέσζε ησλ θπβεξλήζεσλ αιιά θαη ν απιφο πνιίηεο 

δελ πξέπεη λα είλαη αδηάθνξνο θαη εθεί λνκίδσ είλαη ν δηθφο καο ν ξφινο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ζην λα πξνζεγγίζνπκε ηελ παηδαγσγηθή δηαδηθαζία, φρη κφλν 

ζαλ έλα κέζν γλσζηηθήο αλάπηπμεο ησλ καζεηψλ αιιά ζαλ έλα κέζν 

αλάπηπμεο κηαο νινθιεξσκέλεο πξνζσπηθφηεηαο κε ππεπζπλφηεηα, κε 

ζπκκεηνρηθφηεηα, κε θξηηηθή ζθέςε θαη φζα είλαη απαξαίηεηα γηα κηα 

δηαθνξεηηθή ζέζε κέζα ζηελ θνηλσλία.    

  

  Σα ηειεπηαία ρξφληα παίδεη πάξα πνιχ ν φξνο αεηθνξηθή 

αλάπηπμε θαη είλαη έλα κνληέιν θαηλνχξην νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο πνπ 

πξνηείλεηαη πνπ απαηηείηαη ε θνηλσληθή ζπκκεηνρή ζηε δηαρείξηζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη απηφ ζεκαίλεη αιιαγή λννηξνπίαο, δεκηνπξγία κηαο 

παγθφζκηαο πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο, κε γλψκνλα ηε βηψζηκε αλάπηπμε 

θαη ζηελ θαηεχζπλζε απηή, θαζνξηζηηθφ ξφιν θαίλεηαη φηη κπνξεί λα παίμεη ε 

πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, ε νπνία έρεη κε ηελ παγθφζκηα ζθνπηά ηεο, πνπ 

κε ηελ νπνία είλαη ζήκεξα απνδεθηή, έρεη ζπκπιεξψζεη πάλσ απφ 30 ρξφληα 

παξνπζίαο.  

 

  Αλαπηχρζεθε ζηε 10εηία ‟60 – ‟70 ζαλ αλάγθε ηεο εθπαίδεπζεο 

λα αληαπνθξηζεί ζην γεληθφηεξν ελδηαθέξνλ πνπ γελλήζεθε απφ ηε 

ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ, πνπ είρε γηα ην πεξηβάιινλ ε 

αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα, θπξίσο κεηά ηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν.  
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  ηελ πνξεία ηεο εμέιημήο ηεο, κε βάζε ηα ζέκαηα ζηα νπνία 

έδσζε έκθαζε, ηα ζέκαηα κειέηεο, ραξαθηεξίζηεθε σο εθπαίδεπζε γηα ηελ 

αλάπηπμε, εθπαίδεπζε παγθφζκηα, εθπαίδεπζε γηα ην κέιινλ θαη εθπαίδεπζε 

γηα ηελ αεηθνξία, κεηά ηελ παγθφζκηα δηάζθεςε ηνπ ‟92, ζηελ νπνία ηνλίζηεθε 

ηδηαίηεξα ε αιιειεμάξηεζε, αλάκεζα ζηελ επεκεξία ηνπ αλζξψπνπ θαη ηελ 

επεκεξία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηνπ αλζξψπνπ δειαδή θαη ηνπ πιαλήηε. Καη ε 

εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία, ζεσξήζεθε φηη κπνξεί λα απνηειέζεη έλα 

ζεκαληηθφ πεδίν εθαξκνγήο κηαο εθπαίδεπζεο, πνπ ζα πξνσζνχζε ηελ 

αεηθφξν αλάπηπμε θαη ζα βειηίσλε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αλζξψπνπ λα 

πξνζεγγίζεη νιηζηηθά ηα ζέκαηα πεξηβάιινληνο θαη αλάπηπμεο θαη απηφ 

αλαθέξεηαη ζην άξζξν 36 ηεο αηδέληα 21.    

 

  θνπφο ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ αεηθνξία εθηφο απφ ηελ 

ελεκέξσζε θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε, ηελ αιιαγή αμηψλ, ηελ αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ, ηε δηακφξθσζε θαηάιιειεο ζπκπεξηθνξάο, είλαη φπσο είπα θαη 

πξνεγνχκελα ε δεκηνπξγία ελεξγψλ πνιηηψλ.  

 

  Σν αληηθείκελν ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο γηα ηελ 

αεηθνξία, κεηαηνπίδεηαη απφ ηε θχζε ζηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ, κε ζηφρν 

ηελ αλάπηπμε ζπιινγηθήο δξάζεο, γηα ηελ αιιαγή ηεο θνηλσληθήο θαη 

πεξηβαιινληηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, κέζα απφ ηελ θξηηηθή δηεξεχλεζε ησλ 

δεηεκάησλ.  

 

  Σα Ζλσκέλα Δζλε κε πάξα πνιιά πξνγξάκκαηα θαη ηειεπηαίν 

είλαη ην 10εηέο πξφγξακκα ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ εθπαίδεπζε γηα ηελ 

αεηθνξία, ηελ εθαξκνγή ηνπ νπνίνπ έρεη αλαιάβεη ε UNESCO θαη μεθηλάεη ην 

2000 θαη θηάλεη έσο ην 2014. Δρεη ζέκαηα πνπ εζηηάδνπλ ζηελ θαηαπνιέκεζε 

ηεο θνηλσληθήο αληζφηεηαο θαη βιέπεηε ζέκαηα γηα ηελ εθπαίδεπζε γηα ηελ 

αεηθνξία, είλαη αληηκεηψπηζε ηεο θηψρεηαο, ηζφηεηα ησλ θχισλ, ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα, εηξήλε θαη αζθάιεηα γηα ηνλ άλζξσπν, πξνζηαζία ηεο πγείαο, 

πνιππνιηηηζκηθφηεηα, δηαπνιηηηζκηθφηεηα, ζπιινγηθή επζχλε, 

ζπκκεηνρηθφηεηα, δηθαίσκα ζηελ απαζρφιεζε, δηαηήξεζε δηάδνζε 

παξαδνζηαθψλ γλψζεσλ θαη πξαθηηθψλ.  

 

  Δπίζεο, ζέκαηα πνπ εζηηάδνπλ ζην θπζηθφ θαη ην δνκεκέλν 

πεξηβάιινλ θαη ηα βιέπεηε, λα κελ ηα δηαβάδσ, πνπ αθνξνχλ θαη ηνλ ηξφπν 
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πνπ θηίδνληαη νη πφιεηο, ηηο θπζηθέο θαηαζηξνθέο, ηνλ αγξνηηθφ 

κεηαζρεκαηηζκφ θαη φια απηά πνπ βιέπεηε ζηε δηαθάλεηα, γηα λα κελ ηξψσ 

ρξφλν.  

 

  Σψξα ηη γίλεηαη ζηελ Διιάδα; ηελ Διιάδα ν φξνο άξρηζε λα 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην ‟76 θαη κεηά θαη ε πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε δελ 

αλαπηχρζεθε ζαλ απηφλνκε νληφηεηα, κέζα απφ ηελ αλάκημε λέσλ ηδεψλ κε 

πξνεγνχκελεο, φπσο έγηλε ζηηο άιιεο ρψξεο.  

 

  Ζ αλάπηπμε ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα 

ζηεξίρζεθε ζε απνθάζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ θαη απηφ 

γηαηί ζηε ρψξα καο δελ ππήξραλ νη εθπαηδεπηηθέο ή νη πεξηβαιινληηθέο 

ζπγθπξίεο.  

 

  Απφ ην 1998 δεκηνχξγεζε ην Τπνπξγείν Παηδείαο ηηο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ 

Διιάδα, κε ηε δηαηχπσζε ζέζεσλ θαη ηδηαίηεξα κεηά ην ςήθηζκα Τπνπξγψλ 

Παηδείαο ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο ην 1988. Κάηη, πνπ ζηηο άιιεο ρψξεο είρε 

ήδε γίλεη απφ ην ΄70.   

 

  Έλα δεχηεξν ζεκαληηθφ βήκα ήηαλ ν λφκνο 1982 ηνπ ‟90, πνπ 

θαζφξηζε ην ζεζκηθφ πιαίζην ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο θαη ζχκθσλα 

κε απηφ, ε πεξηβαιινληηθή εληάρζεθε ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ, 

φρη φκσο θαη ζην σξνιφγην πξφγξακκα.  

 

  Οξίζηεθαλ ππεχζπλνη πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, έγηλαλ ηα 

Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο. Απφ ηε ζρνιηθή ρξνληά ‟98 – ‟99 θαη κεηά απφ ην 

Παγθφζκην πλέδξην γηα ηελ αεηθνξία πνπ έγηλε ζηε Θεζζαινλίθε, ζπζηήλεηαη 

κε ππνπξγηθή εγθχθιην, ε ελζσκάησζε ηεο έλλνηαο ηεο αεηθνξίαο, ηα 

πξνγξάκκαηα ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο. Γεγνλφο πνπ ζεκαηνδνηεί 

θαη ηελ επίζεκε πηνζέηεζε ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ αεηθνξία ζηε ρψξα καο.  

 

  Ση γίλεηαη φκσο ζήκεξα κεηά απφ 7 ρξφληα απφ απηή ηε 

ζπλδηάζθεςε; Οη πξνζπάζεηεο ζα κπνξνχζαλ ηεο πεξηβαιινληηθήο 

εθπαίδεπζεο λα εζηηάζνπλ, ζην λα ζπλδπάζνπλ νη καζεηέο θαη νη καζήηξηέο 
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καο ηελ αλάγθε γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θχζεο θαη ησλ κεραληζκψλ ηεο, κε ηε 

βηψζηκε αλάπηπμε, ηελ θνηλσληθή αιιειεγγχε θαη ηε δηθαηνζχλε.  

 

  Ζ πηνζέηεζε φκσο ηεο ελζσκάησζεο ηεο έλλνηαο ηεο αεηθνξίαο 

ζηα πξνγξάκκαηα ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, παξέκεηλε θπξίσο ζε 

επίπεδν δηαηχπσζεο ζέζεσλ, ρσξίο λα ζπλνδεχεηαη κε αλάιεςε νπζηαζηηθψλ 

πξσηνβνπιηψλ θαη δξάζεσλ ψζηε λα γίλεη θαη πξάμε. 

 

  Απηφ είρε ζπλέπεηα λα ζπλερίζεη ε πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε 

ζην ειιεληθφ ζρνιείν, λα εζηηάδεη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ, ζε ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, λα ηξνθνδνηεί ηε ιαλζαζκέλε εληχπσζε, φηη 

απνηειεί πεδίν ελαζρφιεζεο θαη‟ εμνρήλ εηδηθνηήησλ ζρεηηθψλ κε ηηο θπζηθέο 

επηζηήκεο.  

 

  Δπίζεο, ν παηδνθεληξηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο, ε έληαμε 

δειαδή ηεο γλψζεο ηεο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπ καζεηή. Οη 

δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ εθαξκφδνπκε, κε βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηελ 

ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή, ηεο καζήηξηαο, ζηε δηδαζθαιία θαη ζηε 

κάζεζε. Σε ζπλεξγαηηθή κάζεζε, δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε, έξρνληαη ζε 

αληίζεζε κε ηηο βαζηά ξηδσκέλεο ζην εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα, 

δαζθαινθεληξηθέο, παξαδνζηαθέο δηδαθηηθέο κεζνδνινγίεο θαη ην 

αληαγσληζηηθφ καζεζηαθφ πεξηβάιινλ.  

 

  Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ην γεγνλφο φηη δελ 

εληάρζεθε ζην σξνιφγην πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ θαη φηη αθέζεθε ζηελ 

εζεινληηθή ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ – καζεηξηψλ, ε 

πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε εθαξκφζηεθε κέρξη ηψξα ζηα ζρνιεία απφ κηα 

κηθξή κεξίδα εθπαηδεπηηθψλ. Γελ έρνπκε μεπεξάζεη ην 3, 4% ζε παλειιήλην 

επίπεδν.  

 

  Καηαλνψληαο ηελ αλάγθε ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

θαη γεληθφηεξα απηψλ πνπ ζα ήζειαλ λα αζρνιεζνχλ κε ηελ πεξηβαιινληηθή, 

ην Τπνπξγείν αλέζεζε ηελ επηκφξθσζε ζε πνιινχο δηαθνξεηηθνχο θνξείο, 

ρσξίο φκσο έλα ζπληνληζκφ θαη έλα πξνγξακκαηηζκφ.  

 



7
ν
 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΟΛΜΔ – ΖΜΔΡΑ 2

ε
 – ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ Α‟ – 17/12/2004 

 227 

  Σν 2002 ηδξχζεθε ζπληνληζηηθφο θνξέαο γηα ηελ πεξηβαιινληηθή 

εθπαίδεπζε θαη θάλεθε φηη ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηε 

βειηίσζε ηνπ ζεζκνχ. Γπζηπρψο φκσο νη ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηε 

ζηειέρσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ, δελ επέηξεςαλ λα παξάγεη νπζηαζηηθφ έξγν.  

 

  Παξά ηε γελλαία ρξεκαηνδφηεζε απφ ηα ΔΠΔΑΔΚ, ε 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ πξνγξακκάησλ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο ζηα 

ζρνιεία, εμαθνινπζεί λα είλαη κηθξή εθηφο απφ εμαηξέζεηο νξηζκέλσλ 

πξνγξακκάησλ.  

 

  Αθφκα θαη ε εμαζθάιηζε ππεξσξηαθήο απνδεκίσζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ απαζρνινχληαη ζηα πξνγξάκκαηα απηά, είλαη 

πξνβιεκαηηθή. Μέζα απφ ηελ επέιηθηε δψλε, θάλεθε φηη ππήξρε ε δπλαηφηεηα 

λα δνζεί ηνπιάρηζηνλ ν ρξφλνο κέζα ζην σξάξην γηα λα γίλεη πεξηβαιινληηθή, 

θαίλεηαη φκσο θαη απηή επθαηξία φηη έρεη ραζεί.  

 

  Γελ έρεη γίλεη θακηά αμηνιφγεζε κέρξη ηψξα ηεο πνξείαο ηνπ 

ζεζκνχ. Παξά φκσο ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο δπζθνιίεο εθαξκνγήο ηεο, 

παξακέλεη κηα θαηλνηνκία κε καθξφρξνλε παξνπζία ζην εθπαηδεπηηθφ καο 

ζχζηεκα. Απνηέιεζε έλα πεδίν εθαξκνγήο ζχγρξνλσλ παηδαγσγηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, πνπ έθεξαλ θάπνηεο ζεηηθέο 

αλαηαξάμεηο ζην ειιεληθφ ζρνιείν θαη απέθηεζε ζηαζεξνχο νπαδνχο αλάκεζα 

ζε εθπαηδεπηηθνχο.  

 

  Ζ καθξνβηφηεηά ηεο απηή, φηαλ ζπγθξηζεί κε άιιεο θαηλνηνκίεο, 

πνπ εθαξκφζηεθαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ εθπαίδεπζε θαη είραλ βξαρχβηα 

παξνπζία, ζεσξνχκε φηη επηβεβαηψλεη ηελ αλαγθαηφηεηά ηνπο θαη αθεηέξνπ 

επηβεβαηψλεη θαη ηελ αληίιεςε φηη νη κεηαξξπζκίζεηο ζην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα είλαη βηψζηκεο φηαλ δελ είλαη θαζνιηθέο θαη θχξηα φηαλ δελ 

επηβάιινληαη απφ πάλσ αιιά φηαλ αλαγλσξίδεηαη ε ζεκαζία ηνπο θαη φηαλ 

ζηεξίδνληαη απφ ηνλ ή ηελ καρφκελε εθπαηδεπηηθφ.  

 

   Κάπνηα εληζρπηηθά κέηξα, ηα ηξέρσ απιψο λα ηα δείηε, δελ ηα 

δηαβάδσ θαη θιείλσ ηελ εηζήγεζε. Μπνξεί λα γξαθνχλ απηά ζηα πξαθηηθά, ηη 

πξνηείλνπκε ζαλ νκάδα δειαδή γηα λα εληζρχζνπκε ην ζεζκφ θαη λα δψζνπκε 

κεγαιχηεξε παξνπζία ζην ρψξν.  
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ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Δπραξηζηνχκε ηε Γ΄ ΔΛΜΔ Θεζζαινλίθεο. Γηα λα έρνπκε θαη 

θάπνηα πνηθηιία, γηα λα κελ αθνχκε ηηο ίδηεο ΔΛΜΔ, λα δψζνπκε ην ιφγν ζηελ 

Α΄ ΔΛΜΔ Δβξνπ, ζηε ζπλαδέιθηζζα ηελ Αλλα ηε Γειεγηάλλε.  

Α. ΓΔΛΖΓΗΑΝΝΖ: Δίλαη γεληθά απνδεθηφ φηη ε εθπαίδεπζε, ην ζρνιείν σο 

θνηλσληθφο ζεζκφο ππεξεηεί ηελ θνηλσληθή δηάξζξσζε θαη ζπληειεί ζηελ 

αλαπαξαγσγή ηεο θπξίαξρεο ηδενινγίαο. χκθσλα κε ηελ παξαπάλσ ζέζε, ε 

φπνηα εθπαηδεπηηθή θξίζε είλαη θαη θνηλσληθή.  

 

  Πην ζπγθεθξηκέλα, κέζα απφ ην ζρνιείν αλαπαξάγεηαη ε 

ππάξρνπζα θνηλσληθή δνκή, κέζσ ηεο ζρνιηθήο επηινγήο ησλ εμεηάζεσλ, ηνπ 

βαζκνχ επηηπρίαο ησλ καζεηψλ. Σν ζρνιείν, ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζην 

ζχλνιφ ηνπ δελ είλαη απνθνκκέλν απφ ην επξχηεξν πεξηβάιινλ.  

 

  Καηά ζπλέπεηα, απνηειεί έλα βαζηθφ πνιηηηζηηθφ, πνιηηηζκηθφ 

ζεζκφ ησλ αλαπηπγκέλσλ ηνπιάρηζηνλ θνηλσληψλ θαη κε ηελ έλλνηα απηή, 

βξίζθεηαη ζε άκεζε ζπλάξηεζε θαη δηαζπλδέεηαη πνηθηιφηξνπα κε νιφθιεξν 

ην θνηλσληθφ νηθνδφκεκα, κέζα ζην νπνίν θαη γηα ράξε ηνπ νπνίνπ ιεηηνπξγεί.  

 

  Αξρηθά πηζηεχηεθε φηη ην ζρνιείν επηηειεί θνηλσληθή ιεηηνπξγία, 

φηη έρεη ηε δχλακε λα αλαθαηαλέκεη ηνπο θνηλσληθνχο ξφινπο απφ γεληά ζε 

γεληά, λα νξίδεη πνηνη ζα θαηαιάβνπλ ηηο αλψηεξεο θαη πνηνη ηηο θαηψηεξεο 

ζέζεηο. Πνηνη ζα αλαιάβνπλ θπξίαξρν ξφιν θαη πνηνη φρη.  

 

  Πηζηεχηεθε φηη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαθαηαλέκεη ηηο 

νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο ζηελ εμνπζία θαη ην θχξνο θαη φηη γίλεηαη θαη‟ απηφλ 

ηνλ ηξφπν θχξηνο θνξέαο θνηλσληθήο θηλεηηθφηεηαο. Καη ελψ θάπνηνη 

ζεψξεζαλ πξνο ζηηγκήλ, φηη ην ζρνιείν ζηηο κνληέξλεο βηνκεραληθέο 

θνηλσλίεο ζα κπνξνχζε λα αλαιάβεη κε δηθαηνζχλε θαη αληδηνηέιεηα, απηφ πνπ  

σο ηψξα ζηηο παξαδνζηαθέο θνηλσλίεο γίλνληαλ κεξνιεπηηθά, κε βάζε ηελ 

θαηαγσγή, ηνλ πινχην θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά, ε έξεπλα ήξζε λα δείμεη, φηη ε 

επίδνζε ηειηθά ζην ζρνιείν ήηαλ ζηξσκαηηθά δηαθνξνπνηεκέλε.  

 

  Σα παηδηά δειαδή ησλ νηθνγελεηψλ κε αλψηεξε θνηλσληθή 

πξνέιεπζε, ζεκείσζαλ θαηά θαλφλα κεγαιχηεξε επηηπρία ζην ζρνιείν θαη 
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είραλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα δηεθδηθήζνπλ εγεηηθέο θνηλσληθέο ζέζεηο 

κέζα απφ ηνπο ζρνιηθνχο κεραληζκνχο.  

 

  Δηζη ηέζεθε ζε ακθηζβήηεζε ε αξρηθή αηζηφδνμε ζέζε, ζχκθσλα 

κε ηελ νπνία, ην ζρνιείν κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη σο κέζν αλαθαηαλνκήο 

ησλ θνηλσληθψλ ξφισλ θαη σο φξγαλν κεηαβνιήο ηεο θνηλσληθήο δνκήο.  

 

  Μέζα απφ ηε δηαπίζησζε απηή δηακνξθψζεθαλ λέεο ζέζεηο θαη 

πξνέθπςε ην δίθαην αίηεκα γηα ίζεο επθαηξίεο ζηελ εθπαίδεπζε. Πξάγκα, ην 

νπνίν ζεκαίλεη ηζφηηκε θαηαλνκή ησλ δπλαηνηήησλ γηα πξφζβαζε ζε φιεο ηηο 

εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο, γηα φια ηα άηνκα κέιε ηεο θνηλσλίαο, αλεμάξηεηα 

απφ ηελ θνηλσληθή γεσγξαθηθή ηνπ πξνέιεπζε θαη αλεμάξηεηα απφ ην θχιν.  

 

  Μηα δίθαηε νξγάλσζε ησλ ζρνιηθψλ ζπζηεκάησλ, φθεηιε λα 

εμαζθαιίδεη ζηα παηδηά ρακειφηεξσλ ζηξσκάησλ,  επθαηξίεο ίδηεο πνπ 

παξείρε θαη ζηα παηδηά ησλ πξνλνκηνχρσλ ηάμεσλ. Κάησ απφ απηέο ηηο 

ζπλζήθεο, θαζηεξψζεθε ε δσξεάλ παηδεία κε ηελ θαηάξγεζε θάζε κνξθήο 

δηδάθηξσλ θαη ηελ ειεχζεξε δηαλνκή ησλ βηβιίσλ.  

 

  Καηαβάιιεηαη κηα πξψηε πξνζπάζεηα άκβιπλζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αληζνηήησλ. Σν εξψηεκα πξνθχπηεη. Δλ έηεη 2004, γηαηί νη 

εθπαηδεπηηθέο αληζφηεηεο είλαη ππαξθηέο, γηαηί νη θνηλσληθέο αληζφηεηεο 

εκπνδίδνπλ ηελ νξγαλσκέλε απφ ην θξάηνο παηδεία λα θαιχςεη ηειείσο ηηο 

λέεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο επηδξψληαο δπζκελψο ζηε ζσζηή θαη 

νινθιεξσκέλε κφξθσζε; 

 

  Αθνχ ε εθπαίδεπζε δελ απνηειεί λεζίδα απνθνκκέλε απφ ην 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, επεξεάδεηαη θαζνξηζηηθά απφ ηηο ηαμηθέο, νηθνλνκηθέο 

αθφκε θαη γεσγξαθηθέο αληζφηεηεο πνπ ππάξρνπλ ζην πιαίζηφ ηνπ. Δηζη, ν 

λένο ηεο επαξρίαο πνπ θαηάγεηαη απφ άπνξε αγξνηηθή νηθνγέλεηα, δελ έρεη ηηο 

ίδηεο επθαηξίεο κφξθσζεο, κε ηνλ λέν ηεο κεγαινχπνιεο πνπ πξνέξρεηαη απφ 

πινχζηα κεγαιναζηηθή.  

 

  Ο πξψηνο πξέπεη λα θαηαβάιιεη δπζαλάινγα κεγαιχηεξε 

πξνζπάζεηα, ζε ζρέζε κε ην δεχηεξν, ρσξίο βέβαηα λα πεηπραίλεη ην ίδην 

απνηέιεζκα. Δξεπλεο έρνπλ απνδείμεη πσο πςειφ πνζνζηφ παηδηψλ, πνπ 
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έρνπλ γνλείο επηζηήκνλεο ή ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο απνθνηηεί απφ θάπνηα 

αλψηεξε ή αλψηαηε ζρνιή ελψ ην πνζνζηφ ησλ λέσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ 

νηθνγέλεηεο αγξνηψλ θαη εξγαηψλ είλαη κηθξφ.  

 

  Αθφκε ν ηζνπνηεηηθφο ξφινο ηεο  εθπαίδεπζεο πεξηνξίδεηαη απφ 

ηηο θνηλσληθέο αληζφηεηεο. Ζ αλεξγία, ε ειιηπήο πξνλνηαθή θνηλσληθή 

πνιηηηθή, ε κε αλαδηνξγάλσζε ηεο εθπαίδεπζεο ζην πιαίζην λέσλ αιιαγψλ, ε 

αιιαγή ζηε δνκή ηεο νηθνγέλεηαο, ν πδξνθεθαιηζκφο ησλ πφιεσλ θαηαληνχλ 

ηελ θνηλσλία ίζσλ επθαηξηψλ, νπηνπία. 

 

  Κνηλσληθέο παξάκεηξνη νη νπνίεο φηαλ βξίζθνληαη ζε 

δπζαξκνλία, επηδξνχλ αξλεηηθά ζηελ εμέιημε θαη ηελ επηηέιεζε ηνπ ζθνπνχ 

ηεο δσξεάλ παηδείαο, ν νπνίνο ζθνπφο είλαη πλεπκαηηθή θαη εζηθή θαιιηέξγεηα 

ηνπ αηφκνπ.  

 

  Ζ δσξεάλ παηδεία λαη κελ αλαθνπθίδεη ηηο θαηψηεξεο νηθνλνκηθά 

ηάμεηο. Γπζηπρψο φκσο θαη κέρξη απηή ηε ζηηγκή δελ επηιχεη ην πξφβιεκα ηεο 

παηδείαο, θαζψο νη αλάγθεο άιιαμαλ θαη απαηηνχλ πνιχπιεπξε κφξθσζε. 

Δηζη ππάξρνπλ παηδηά πνπ αδπλαηνχλ λα πξνκεζεπηνχλ βηβιία, βνεζήκαηα, 

λα έρνπλ πξνζσπηθφ ρψξν κειέηεο, πξνζσπηθή βηβιηνζήθε, λα κπνξνχλ λα 

πιεξψλνπλ νκαδηθά θαη ηδηαίηεξα θξνληηζηεξηαθά καζήκαηα ή λα 

ζπνπδάζνπλ ζην εμσηεξηθφ.  

 

  Οη λένη ησλ εχπνξσλ νηθνγελεηψλ δηαζέηνπλ ηα πάληα. Δρνπλ 

έηνηκε επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε. Ζ θνηλσλία ηειηθά είλαη επηεηθήο ζε 

φζνπο έρνπλ ρξήκαηα, πνιηηηθή δχλακε θαη δφμα θαη είλαη ζθιεξή γηα ηνπο 

απινχο θαζεκεξηλνχο αλζξψπνπο.  

 

  Πνιιέο φκσο νηθνγέλεηεο αληηκεησπίδνπλ νηθνλνκηθά 

πξνβιήκαηα θαη νη γνλείο ηνπ αδπλαηνχλ λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο 

ππνρξεψζεηο. Σελ ψξα πνπ νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο επηζηξέθνπλ ζηε 

ζαιπσξή ηεο νηθνγελεηαθήο εζηίαο, νξηζκέλνη αλαδεηνχλ ηελ κάζεζε ζηα 

ζξαλία ησλ εζπεξηλψλ ζρνιείσλ. Δίλαη ηα παηδηά πνπ αλαγθάζηεθαλ λα 

ελειηθησζνχλ.  
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  Τπάξρνπλ παηδηά πνπ εξγάδνληαη ζην δξφκν, θάησ απφ 

δχζθνιεο ζπλζήθεο, πνπ δελ γλσξίδνπλ λα δηαρεηξίδνληαη ηα ζπλαηζζήκαηά 

ηνπο. Παηδηά, πνπ αλαθαιχπηνπλ ηε γλψζε ζηα 12 ρξφληα, απνθηψληαο έηζη 

δηθαίσκα ζηε δσή θαη ζην φλεηξν.  

 

  Απφ ηελ άιιε, παηδηά πνπ απνιακβάλνπλ ηε δεζηαζηά ηνπ 

ζπηηηνχ, ηελ αγθαιηά ησλ γνληψλ θαη ηε γιχθα ηεο κάζεζεο φηαλ πξέπεη. Ζ 

αξλεηηθή έθθαλζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ παξνπζηάδεη ηνπο 

Διιελεο έζλνο αλάδειθσλ θαη μελφθνβσλ θαη γεληθφηεξα ε χπαξμε, 

ζπλχπαξμε δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζηηθψλ νκάδσλ, επηηείλεη ηελ αληζφηεηα ζηελ 

θνηλσλία θαη ζην ζρνιείν.  

 

  Ο εζληθφο εαπηφο αλαπαξίζηαηαη ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζαλ 

λα βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε αλαζθάιεηαο θαη αδπλακίαο. Ζ εζληθή ηαπηφηεηα 

ζεσξείηαη φηη έρεη αλάγθε απφ ππεξάζπηζε, φηη θηλδπλεχεη απφ αιινίσζε, φηη 

γίλεηαη αληηιεπηή ζαλ ηαπηφηεηα ππνηηκεκέλε.  

 

  Ο Δπάγγεινο Παπαλνχηζνο ην 1962 έγξαθε: Σν γπκλαζηαθφ 

απνιπηήξην δελ αλνίγεη πηα ζηνπο λένπο καο ζηελ πφξηα θαλελφο 

παλεπηζηεκηαθνχ ηδξχκαηνο αλ δελ νπηζζνγξαθεζεί απφ ηνπο πξνπνλεηέο 

ησλ θξνληηζηεξίσλ θαη νη θηιφηηκνη λεαξνί επαξρηψηεο, γηα λα πεηχρνπλ απηή 

ηελ νπηζζνγξάθεζε, αλαγθάδνληαη λα αλαιψζνπλ ην ηίκεκα ηνπ παηξηθνχ 

ρσξαθηνχ.  

 

  Σν 1980, ην λέν εμεηαζηηθφ ζχζηεκα, νη παλειιαδηθέο εμεηάζεηο 

παξνπζηάδεηαη απφ ηελ πιεπξά ηεο εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο, κε ηε βεβαηφηεηα 

φηη ε εηζαγσγή ζηα Παλεπηζηήκηα κε ην λέν ζχζηεκα, δελ ζα εμαξηάηαη απφ 

παξάγνληεο φπσο θξνληηζηήξηα πνπ ειάρηζηε ζρέζε έρνπλ κε ηελ 

εθπαηδεπηηθή θαη καζεζηαθή δηαδηθαζία.  

 

  Ζ αλεπαξθήο νηθνλνκηθή ζηήξημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, δεκηνχξγεζε ζνβαξά πνζνηηθά θαη πνηνηηθά πξνβιήκαηα ζε 

φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο. Ζ EUROSTAT ηαηηζηηθή Τπεξεζία 

Δπξσπατθήο Δλσζεο, έδσζε ζηε δεκνζηφηεηα νινθιεξσκέλα ζηνηρεία γηα ην 

χςνο ησλ δεκνζίσλ εθπαηδεπηηθψλ δαπαλψλ.  
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  Οη ηδηνθηήηεο θξνληηζηεξίσλ αλαθάιπςαλ λέεο επηρεηξεκαηηθέο 

πφξηεο, αληηιακβαλφκελνη φηη ζηελ Δπξψπε ηα πξάγκαηα ιεηηνπξγνχλ 

δηαθνξεηηθά. Πάλησο, ην γεγνλφο ηεο αχμεζεο ησλ κηθξψλ ηδησηηθψλ 

εθπαηδεπηεξίσλ, ζπληζηά απεηιή γηα ηε δεκφζηα εθπαίδεπζε θαη φζν ε 

ιηηφηεηα ζηηο δεκφζηεο δαπάλεο γηα ηελ παηδεία ζα ζπλερίδεηαη, ηφζν ην 

νηθνγελεηαθφ βαιάληην ζα επηβαξχλεηαη.  

 

  ε φηη αθνξά ηα ηδησηηθά Παλεπηζηήκηα, πξέπεη λα ιάβνπκε 

ππφςε φηη ην δεκφζην ζπκθέξνλ ζπλαξηάηαη κε ηελ πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο 

θαη ηε δπλαηφηεηα λα κεηέρνπλ ζε απηή θαη ηα θησρφηεξα θνηλσληθά 

ζηξψκαηα. Αξα ην πξψην βήκα γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, δελ είλαη ε ίδξπζε κε θξαηηθψλ Παλεπηζηεκίσλ αιιά ε 

ζεζκνζέηεζε θαη ε θαζηέξσζε ελφο ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο θαη 

πηζηνπνίεζεο φισλ ησλ ηδξπκάησλ θαη ησλ θξαηηθψλ Παλεπηζηεκίσλ.  

 

  Ο δεκφζηνο ραξαθηήξαο ηεο εθπαίδεπζεο απεηιείηαη απφ ηε 

ζπλνιηθή ζηαδηαθά επηβαιιφκελε ππνβάζκηζε ησλ δεκνζίσλ εθπαηδεπηηθψλ 

ηδξπκάησλ θαη ηεο πνηφηεηαο ζπνπδψλ ζηελ ειιεληθή ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε.  

 

  Απφ ηα ππέξνγθα πνζά πνπ δαπαλψληαη ζηα θξνληηζηήξηα θαη 

ηελ απαμίσζε ησλ ζπνπδψλ ζην Λχθεην, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζηε ζηαδηαθή 

απνμέλσζε ησλ θησρφηεξσλ απφ ηελ πξφζβαζε ζηα ΑΔΗ.  

 

  Δπηπηψζεηο. Σν ζέκα ηεο ελφηεηαο ζε έλα δεκφζην ζρνιείν πνπ 

ρσξάεη φινπο ηνπο καζεηέο ρσξίο δηάθξηζε, παξαπέκπεη ζηε ζέζε φηη ην 

δεκφζην ζρνιείν κέρξη ζήκεξα ρσξάεη ηνπο καζεηέο δηαθξίλνληάο ηνπο θαζψο 

νη ειιείςεηο, νη αδπλακίεο, νη κεηνλεμίεο πνπ έρνπλ πνιηηηζκηθή πξνέιεπζε, 

είλαη δηάθνξεο, πνπ ην ζρνιείν εθιακβάλεη σο απνθιίζεηο θαη ηειηθά σο 

αληζφηεηεο.  

 

  Σν ζρνιείν αληί λα ιεηηνπξγεί θαηά ηξφπν επέιηθην, 

πινπξαιηζηηθφ, παξέρεη ζπγθεθξηκέλε θνπιηνχξα. Δρνληαο αθφκε ππφςε ην 

ζπκπέξαζκα έξεπλαο φηη ε επηηπρία ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν είλαη ππφζεζε 

ηεο ηαμηθήο πξνέιεπζεο θαη ηεο γεληθφηεξεο θαιιηέξγεηαο ησλ γνληψλ, 



7
ν
 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΟΛΜΔ – ΖΜΔΡΑ 2

ε
 – ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ Α‟ – 17/12/2004 

 233 

αληηιακβαλφκαζηε φηη νη θνηλσληθέο αληζφηεηεο, φζν ζα πθίζηαληαη θαη ζην 

βαζκφ πνπ πθίζηαληαη, ζα επεξεάδνπλ αλάινγα.  

 

  Δρνπλ ήδε νδεγήζεη ζε λέεο κνξθέο εξγαζίαο, φπσο παξάλνκε, 

ζπκπιεξσκαηηθή εξγαζία, πξνζσξηλή εξγαζία, ζε λέεο νκάδεο εξγαηψλ, 

πξφζθαηξνη εξγάηεο, επνρηθνί, κε απνηέιεζκα απηνχ ηνπ είδνπο νη εξγαζηαθέο 

ζρέζεηο, λα απμάλνπλ ην βαζκφ εθκεηάιιεπζεο ησλ εξγαηηθψλ ζηξσκάησλ, 

γεγνλφο πνπ ζπληζηά παξαβίαζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ.  

 

  Δπεηδή ηα πάληα ηίζεληαη ζηελ Τπεξεζία ηεο νηθνλνκίαο ηεο 

αγνξάο, νη θνηλσληθέο αληζφηεηεο ζα ελζαξξχλνπλ λένπο πξνκεζεπηέο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, πνπ ζα αθπξψζνπλ ηνπο αγψλεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

γηα έλα εληζρπκέλν θαη αλαβαζκηζκέλν δεκφζην ζρνιείν.   

 

  Σφηε ε εθπαίδεπζε θαη ε κφξθσζε ζα γίλνπλ έλα αγαζφ πνπ ζα 

πσιείηαη θαη ζα αγνξάδεηαη. Ζ ηδησηηθνπνίεζε ζα ηελ θαηαληήζεη εκπφξεπκα, 

πνπ ζα ππάγεηαη ζηνπο φξνπο ηεο αγνξάο. Οη επηρεηξήζεηο ηεο δηαρείξηζεο ηεο 

παηδείαο ζα απνκαθξχλνπλ ην ζρνιείν απφ ηελ κνξθσηηθή παηδαγσγηθή ηνπ 

δηάζηαζε. Θα δνζεί πξνηεξαηφηεηεο ζηηο ςειέο επηδφζεηο θαη φρη ζηε 

δηακφξθσζε ηθαλνηήησλ.  

 

  Σέινο, ε δεκφζηα δσξεάλ παηδεία, ζα κεηαηξαπεί ζε ηδησηηθή 

πιεξσηέα παηδεία γηα ιίγνπο θαη εθιεθηνχο. αο επραξηζηψ.  

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Καη εκείο επραξηζηνχκε ηε ζπλαδέιθηζζα ηε Γειεγηάλλε, πνπ 

ήηαλ θαη κέζα ζην ρξφλν ηεο. πλάδειθνη κηα αλαθνίλσζε. Έλα αληίγξαθν 

απφ ηηο γξαπηέο εηζεγήζεηο, λα θαηαηεζεί ζηε Γξακκαηεία απφ ηνπο 

ζπλαδέιθνπο. Καη κηα επηζήκαλζε – παξαηήξεζε, αλ ππάξρνπλ 

αιιεινθαιχςεηο, αλ απφ ηελ κηα εηζήγεζε πξνθχπηεη, απφ απηή πνπ 

αθνχζηεθε,  ππάξρνπλ θαη ζηελ επφκελε εηζήγεζε, θαιφ ζα ήηαλ λα ην 

απνθεχγνπκε. Δηζη ζα εμνηθνλνκήζνπκε θαη ρξφλν. 

 

  Βέβαηα, θαηαιαβαίλνπκε φηη είλαη πηεζηηθφο ν ρξφλνο ησλ δέθα 

ιεπηψλ γηα λα παξνπζηάζεηο κηα εηζήγεζε θαη άξα αλαγθαδφκαζηε πνιιέο 

θνξέο λα ηξέρνπκε ζηελ αλάγλσζε, κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξνχκε λα 
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έρνπκε θαη θαιή αθνπζηηθή. Θα ήηαλ πξνηηκφηεξν λα είλαη ιίγν πην 

πεξηιεπηηθά αιιά ηνπιάρηζηνλ λα κπνξνχκε λα ηνπο ζπιιακβάλνπκε.  

 

  πλάδειθνη επεηδή ε Β΄ ΔΛΜΔ Δβξνπ, ην ζέκα ηνπο είλαη 

αιιειέλδεην, είλαη ζπλέρεηα ηνπ πξψηνπ, ζα δψζνπκε ην ιφγν γηα λα ππάξρεη 

θαη κηα ζπλέρεηα.  

 

ΟΜΗΛΖΣΡΗΑ: Να ππελζπκίζσ φηη ήκαζηαλ δχν άηνκα, ε Γειεγηάλλε Αλλα 

απφ ηελ Α΄ ΔΛΜΔ Δβξνπ θαη εγψ απφ ηε Β΄ ΔΛΜΔ Έβξνπ ζε θνηλή νκάδα 

εξγαζίαο αιιά εγψ επηθεληξψζεθα ζην δεχηεξν κέξνο ηεο εηζήγεζεο. 

Κνηλσληθέο αληζφηεηεο - Ηδησηηθή εθπαίδεπζε. Ζ εηζήγεζή κνπ αθνξά εκέλα 

ηελ ηδησηηθή εθπαίδεπζε. Ζκαζηαλ δχν άηνκα, δελ βξέζεθαλ άιινη πξφζπκνη 

λα ζπλεξγαζηνχλ θαη λα εξγαζηνχλ.  

 

  Κνηλσληθέο αληζφηεηεο – Ηδησηηθή εθπαίδεπζε. Δίλαη δχν ζέκαηα, 

ηα νπνία απνηεινχλ δπζηπρψο θχξην γλψξηζκα ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καο ζπζηήκαηνο θαη ζηάζεθαλ σο ηψξα αθνξκή πνηθίιισλ 

πξνζεγγίζεσλ θαη αλαιχζεσλ.  

 

  Ζ ζρεηηθή βηβιηνγξαθία θαη αξζξνγξαθία είλαη εθηελήο θαη 

ελδηαθέξνπζα, θαζψο επίιεθηα κέιε ηεο παλεπηζηεκηαθήο θαη εθπαηδεπηηθήο 

θνηλφηεηαο, έρνπλ θαηαζέζεη ηηο απφςεηο ηνπο.  

 

  Χο εθ ηνχηνπ, απηφ πνπ καο απαζρφιεζε ηδηαίηεξα είλαη πσο δελ 

θνκίδνπκε γιαχθαο ελ Αζήλαο, κε ηελ έλλνηα φηη δελ πξφθεηηαη λα ζίμνπκε έλα 

δήηεκα θαηλνχξην, πνπ αλαθάλεθε ηψξα ζηελ ειιεληθή θνηλσλία θαη 

εθπαίδεπζε αιιά απελαληίαο έλα δήηεκα, ηνπ νπνίνπ νη βαζηθέο παξάκεηξνη, 

νξίδνληαη απφ κηα παγησκέλε θαηάζηαζε  κηαο θνηλά απνδεθηήο ηάμεο 

πξαγκάησλ.   

 

  Δπνκέλσο, πνηνο είλαη ν ζηφρνο; Να παξνπζηάζνπκε γηα κηα 

αθφκε θνξά επηζηακέλα απηά ηα δεηήκαηα, λα ζπδεηήζνπκε, λα αληρλεχζνπκε 

ηηο επηπηψζεηο, λα ηηο θαηαγξάςνπκε, λα ηηο θαηαδηθάζνπκε ή κε, θαζψο δελ 

κπνξνχκε λα ηηο απνπνηεζνχκε θαη λα ζηαζνχκε εθεί, βαπθαιίδνληαο γηα κηα 

αθφκε θνξά ηνλ εαπηφ καο, εζεινηπθιψληαο κπξνζηά ζηελ απηή 

πξαγκαηηθφηεηα;  



7
ν
 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΟΛΜΔ – ΖΜΔΡΑ 2

ε
 – ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ Α‟ – 17/12/2004 

 235 

 

  Πφζνη, γηα παξάδεηγκα απφ ηνπο βνπιεπηέο, ηνπ εθάζηνηε 

Κνηλνβνπιίνπ, ςήθηζαλ εθεί θαη κεηά ην πέξαο ησλ ζπνπδψλ ηνπο πήγαλ γηα 

κεηαπηπρηαθά θαη δηδαθηνξηθά δηπιψκαηα ζην εμσηεξηθφ εθεί θαη εθεί, έηζη 

ελδεηθηηθά, ε νπνία κε λνχκεξα θαη ζηαηηζηηθέο, κπνξεί λα καο δψζεη κηα 

αμηφπηζηε εηθφλα ηεο παξνπζίαο, ηεο ζεκαζίαο θαη ηεο δηάζηαζεο ηεο 

ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο; ρη βέβαηα. Γηαηί ε ΟΛΜΔ θαη ν ρσξνρξφλνο ηνπ 

πλεδξίνπ, πξέπεη λα αμηνπνηεζνχλ γηα βαζχηεξν, πνιχπιεπξν 

πξνβιεκαηηζκφ μεθάζαξεο ζηξαηεγηθήο, γηα πξνβνιή θαη ελίζρπζε ηεο 

εηθφλαο ηνπ δεκφζηνπ ζρνιείνπ.  

 

  Απφηνθα ν ιφγνο πνπ ζα εθπνξεπηεί, ζα πξέπεη λα είλαη 

δσληαλφο, θξηηηθφο θαη απηνθξηηηθφο, πξσηνπνξηαθφ, αλαηξεπηηθφο θαη 

εηζεγήζεηο, αλαθνηλψζεηο, αθνξκή γηα πξφθιεζε εξσηήζεσλ θαη 

επαλαδηαπξαγκάηεπζε απηνχ ηνπ δεηήκαηνο. 

 

  Ηδησηηθή εθπαίδεπζε, ε ζεκεξηλή εηθφλα. Με βάζε ηε ζπλέληεπμε 

Σχπνπ ηεο Οκνζπνλδίαο Ηδησηηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ, δηαπηζηψλνπκε φηη 

ηδξχζεθε ίδξπζε ηδησηηθψλ ζρνιείσλ θάζε βαζκίδαο θαη θπξίσο ηδησηηθψλ 

ΣΔΔ, ζεκείσζε αλνδηθή ηάζε. 58 λέεο άδεηεο πνπ δφζεθαλ θέηνο θαη νη 30 

αθνξνχλ ζηελ πεξηθέξεηα, ήξζαλ λα πξνζηεζνχλ ζηα 731 λεπηαγσγεία, 

δεκνηηθά, γπκλάζηα, ιχθεηα, ΣΔΔ, πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα.  

 

  ε αξηζκφ ηα ηδησηηθά ζρνιεία είλαη πεξηζζφηεξα αθνχ κηα άδεηα 

κπνξεί λα πεξηιακβάλεη δχν ζρνιεία, έλα γπκλάζην θαη έλα ιχθεην γηα 

παξάδεηγκα. Ζ ΟΗΔΛΔ εθηίκεζε φηη θέηνο ζηελ ηδησηηθή εθπαίδεπζε ζα 

ζηξαθνχλ θάπνπ 10.000 καζεηέο πεξηζζφηεξνη απφ πέξζη, αξηζκφο πνπ 

αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 8%.  

 

  Δηζη ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ ζα θηάζεη ζηνπο 120.000 θαηά ηελ 

αλαθνίλσζε ηεο ΟΗΔΛΔ ή ηνπο 100.000 θαηά ην ΤΠΔΠΘ θαζψο ζηνπο πίλαθεο 

ηνπ Τπνπξγείνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ηα μέλα ζρνιεία πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηε 

ρψξα.  

 

  Δλαο αξηζκφο θαζφινπ επθαηαθξφλεηνο φπσο επθαηαθξφλεηνο 

δελ είλαη θαη ν αξηζκφο ησλ ηδησηηθψλ εθπαηδεπηεξίσλ. Αλ ζε απηφ ην ζεκείν 
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απνδερηνχκε ην θνηλσληθφ θξηηήξην ηνπ πξχηαλε Γεσξγίνπ Μπακπηληψηε, 

φπσο απηφ νξίδεηαη ζην άξζξν πεξί δηαθνξέο δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ 

ζρνιείσλ, εθεκεξίδα «ΣΟ ΒΖΜΑ» 29/8/99 πνπ βιέπεη αθξηβψο ηελ ίδηα 

θνηλσληθή ζχλδεζε ησλ παηδηψλ ζηα δεκφζηα θαη ζηα θαιά ηδησηηθά. Δπεηδή ν 

Διιελαο γνλέσο δελ ινγαξηάδεη ζηεξήζεηο γηα λα ζηείιεη ην παηδί ηνπ ζε θαιφ 

ηδησηηθφ, εμνξθίδνπκε ην θαθφ, ην ζεσξνχκε ινγηθφ θαη θιείλνπκε έηζη ηνπο 

ινγαξηαζκνχο καο κε ηα ηδησηηθά ζρνιεία.  

 

  κσο εκείο είκαζηε εδψ γηα λα αλνίμνπκε ηνπο ινγαξηαζκνχο ή 

ηνπο αζθνχο ηνπ Αηφινπ αιιά φρη ρσξίο ζχλεζε, παξά κε ξεαιηζηηθή 

πξνζέγγηζε λα δνχκε ηελ πξαγκαηηθφηεηα έηζη φπσο είλαη θαη φρη κέζα απφ 

παξακνξθσηηθνχο θαζξέπηεο.  

 

  Σν βαζηθφ δεδνκέλν, ε ηδησηηθή εθπαίδεπζε. πλερίδνληαο ηνλ 

πην πάλσ ζπιινγηζκφ, είκαζηε εδψ γηα λα αλνίμνπκε ηνπο αζθνχο ηνπ Αηφινπ, 

δηαπηζηψλνπκε φηη ν ηίηινο ηεο ππνελφηεηαο, ην βαζηθφ δεδνκέλν ηδησηηθή 

εθπαίδεπζε, εκπεξηέρεη δχν αληηθαηηθά ζεκαηλφκελα, βαζηθφ, ηδησηηθή, ηα 

νπνία πξνθαινχλ ηε δπλακηθή ηνπ ξήκαηνο αλνίμνπκε θαη γίλεηαη επθξηλήο ε 

κεηαθνξηθή ηεο ρξήζε.  

 

  Γηαηί αθνχ φινη νη Διιελεο έρνπλ δηθαίσκα δσξεάλ παηδεία ζε 

φιεο ηηο βαζκίδεο θαη ζηα θξαηηθά εθπαηδεπηήξηα, άξζξν 16 παξάγξαθνο 4 

ηνπ πληάγκαηνο, πψο ηφηε ην βαζηθφ ίζνλ ηδησηηθή θαη πψο νξίδεηαη απηή;  

 

  Θα πεξηνξηζηνχκε κφλν ζηα ηδησηηθά λεπηαγσγεία, γπκλάζηα, 

ιχθεηα θαη ΣΔΔ ή ζα ζπκπεξηιάβνπκε θαη ηα θξνληηζηεξηαθά καζήκαηα είηε 

ηδηαίηεξα είηε νκαδηθά, ζε κεκνλσκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο ή ζε επψλπκα 

θξνληηζηήξηα, εθφζνλ παξέρνπλ θαη απηά, επηιεθηηθή ή ζπκπιεξσκαηηθή ή 

παξά θχζε παηδεία; Καη αλ λαη, γηαηί απηή είλαη ε πηθξή δειεηεξηψδεο 

αιήζεηα, ηφηε μαλαγπξίδνπκε ζηε δπλακηθή ηνπ ξήκαηνο αλνίμνπκε, επεηδή καο 

νδεγεί πξψηα ζην θξάηνο θαη θαη‟  επέθηαζε ζην ΤΠΔΠΘ θαη ζηε γεληθφηεξε 

εθπαηδεπηηθή ηνπ πνιηηηθή.  

 

  Οπφηε λαη κελ λα αλνίμνπκε ηνπο αζθνχο αιιά φκσο είλαη 

βέβαην, φηη νη αέξεδεο πνπ ζα μερπζνχλ ζα παξαζχξνπλ θαη καθάξη λα 

κπνξνχζαλ λα αλαηξέςνπλ ηελ πνιηηηθή θαη ηε θηινζνθία ηεο ηδησηηθήο 
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εθπαίδεπζεο. Γηαηί γηα πνιηηηθή πξφθεηηαη, δηαησληδφκελε κε κηθξέο 

απνθιίλνπζεο ηδενινγηθέο δηαθνξνπνηήζεηο, άηνικε θαη θνληφθζαικε, φηαλ 

επίθεηηαη λα ζίμνπκε ηηο δαπάλεο γηα ηελ παηδεία ζε πνζνζηά επί ηνπ 

αθαζάξηζηνπ εζληθνχ πξντφληνο θαη δηαπηζηψλνπκε, φηη ην πνζνζηφ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ, πνπ δαπαλείηαη αλά έηνο γηα ηελ παηδεία, ζεκεηψλεη ζπλερή 

θαη δξακαηηθή κείσζε.  

   

  Γη΄ απηφ επνκέλσο, ζηξαθήθακε πξψηα θαη θαηά θχξην ιφγν ζην 

θξάηνο, ζεσξψληαο ην ππεχζπλν θαζψο ην ΤΠΔΠΘ, κνηξαία θαζνξίδεη ηελ 

πνξεία ηνπ θαη απηνθαζνξίδεηαη κε βάζε ηα ςίρνπια πνπ ηνπ παξαρσξνχληαη 

ελψ ζην εθπαηδεπηηθφ θίλεκα, κέλεη ε απνξία θαη ε πηθξία γηα ηελ κνλνήκεξε 

απεξγία πνπ εμαγγέιιεηαη, ηελ εκέξα πνπ θαηαηίζεηαη ν πξνυπνινγηζκφο, 

έηζη γηα ηελ ηηκή ησλ φπισλ.  

   

  ια απηά εξκελεχνπλ ηε γεληθφηεξε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή πνπ 

ραξάρηεθε απνθαιχπηνπλ κε ηελ κεγαιχηεξε δπλαηή ελάξγεηα, ηελ εηθφλα ηνπ 

δεκφζηνπ ζρνιείνπ. Κηίξηα, φρη αθφκα ηφζα φζα ρξεηάδνληαη γηα λα 

ιεηηνπξγνχλ κφλν ην πξσί, αξθεηά παιηά αλ θαη ζπληεξνχληαη κέζα θαη έμσ, 

ρσξίο εκπλεπζκέλα αξρηηεθηνληθά ζρέδηα, δίρσο θαηάιιεινπο ιεηηνπξγηθνχο 

ρψξνπο πνπ λα θαιχπηνπλ ηηο ζχγρξνλεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ακθηζέαηξα, 

γπκλαζηήξην, βηβιηνζήθεο, αθφκε αίζνπζα νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ θαη 

κνπζηθήο, αίζνπζα ηζηνξίαο θιπ., απνπζία πιηθνηερληθήο ππνδνκήο κε 

απνηέιεζκα  λα δπζιεηηνπξγνχλ ή λα κελ ιεηηνπξγνχλ θαζφινπ εξγαζηήξηα 

ρεκείαο ή αίζνπζεο πιεξνθνξηθήο.  

 

  Υψξνη ζσζηήο θαη εμαζθαιηζκέλεο πγηεηλήο, φπσο ηνπαιέηεο, 

απνδπηήξηα θαη βξχζεο, άδεηνπο ρψξνπο ςπρξνχο θαη αλέθθξαζηνπο ρσξίο 

δέληξα, πξάζηλν, παγθάθηα θαη αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη φπνπ έγηλαλ 

πξνζπάζεηεο λα αλακνξθσζεί ν αχιεηνο ρψξνο, ην απνηέιεζκα ήηαλ νηθηξφ. 

 

  Χο εθ ηνχηνπ νη αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη θαη νη εμαγγειίεο, 

ήξζαλ θαη παξακέλνπλ αλαίκαθηεο, θαζψο δελ έρνπλ ηδηαίηεξν νηθνλνκηθφ 

θφζηνο θαη δελ επεξεάδνπλ ηελ πξνβιεπφκελε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή.  

 

  Βηβιία απνζχξνληαη άηξεηα, γξάθνληαη θαη μαλαγξάθνληαη 

θαηλνχξηα, ρσξίο ηα πεξηζζφηεξα λα πξνζθέξνπλ θάηη μερσξηζηφ ζηελ 
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παξερφκελε γλψζε, ειιηπέο εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη ράζηκν σξψλ ζηελ 

αξρή θάζε ζρνιηθήο ρξνληάο, απνπζία εηδηθνηήησλ, δπζιεηηνπξγία ησλ 

πξνγξακκάησλ εμαηηίαο ηεο κεηαθίλεζεο εθπαηδεπηηθψλ ζε πνιιά ζρνιεία γηα 

θάιπςε σξαξίνπ, κεγάινο ν αξηζκφο καζεηψλ αλά ηκήκα θαη απνπζία 

θηλήηξσλ γηα εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο, κε κφλε δηαθνξά ηελ θηλεηηθφηεηα 

ησλ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη έρνπλ 

αλαβαζκίζεη ηελ πνηφηεηα ηεο εηθφλαο ηνπ δεκφζηνπ ζρνιείνπ, ηελ κπιε, 

πξάζηλε θαη άζπξε εβδνκάδα, ηελ πεξίνδν πνπ ιεηηνχξγεζαλ θαζψο θαη ηηο 

θηιφηηκεο πξνζπάζεηεο κε πξνζσπηθφ θφζηνο πνιιψλ εθπαηδεπηηθψλ, 

ζπκπιεξψλνπλ ην παδι ηεο θπζηνγλσκίαο ηνπ δεκφζηνπ ζρνιείνπ.  

 

  Δηζη δηα ηεο εηο άηνπνλ απαγσγήο, θαηαιήμακε ζηνλ αξρηθφ καο 

ζπιινγηζκφ, ην βαζηθφ δεδνκέλν, ηδησηηθή εθπαίδεπζε θαη ηεθκεξησκέλε 

γλψζε, ε εθπαίδεπζε απνηειεί πξνυπφζεζε γηα πξφνδν, λα αησξείηαη ζην 

θελφ θαη λα πεξηκέλεη ηελ απηνεπηβεβαίσζή ηεο, θαζψο αλαηξείηαη θαη 

κεηαζηξέθεηαη. Ζ εθπαίδεπζε απνηειεί ηελ πξνυπφζεζε γηα θνηλσληθή 

αληζφηεηα.       

 

  Ηδησηηθή εθπαίδεπζε, ην κάξθεηηλγθ ηεο αγνξάο, θξηηήξηα 

επηινγήο. Ζ παξαπάλσ εηζαγσγηθή πξνζέγγηζε  πνπ πεξηγξάςακε θαη 

αλέδεημε ην δεηνχκελν ηεο ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηεο ζχλδεζήο ηεο κε ηηο 

θνηλσληθέο αληζφηεηεο, έρνληαο απφιπηε επίγλσζε ηεο εηθφλαο ηνπ δεκφζηνπ 

ζρνιείνπ θαη ηεο θπξίαξρεο αληίιεςεο γηα ηε ζεκαζία ηεο πνηνηηθήο παηδείαο, 

νξγάλσζε ηε δηθή ηεο θηινζνθία θαη πνιηηηθή ηνπ κάξθεηηλγθ γηα λα πνπιήζεη 

αθξηβά αιιά κε ζηγνπξηά θαη απηνπεπνίζεζε ην πξντφλ παηδεία, σο 

κεηαιιαγκέλν, άξα αλζεθηηθφ ζηνπο ηνχο ηεο δεκφζηαο παηδείαο, κε ηζρπξνχο 

κεραληζκνχο θαη γεξά πινθάκηα εδξαίσζεο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, πνπ 

κπνξεί ζε φηη αθνξά ηα ηδησηηθά ζρνιεία, λα κελ παξνπζηάδεη πξσηφηππε 

εηθφλα.  

 

  ε φηη αθνξά φκσο ηελ παξαπαηδεία θαη ην κέγεζνο ησλ 

ηδησηηθψλ δαπαλψλ γηα ηελ εθπαίδεπζε, ε εηθφλα είλαη πξσηνθαλήο ζε 

παγθφζκην επίπεδν. Πιεζσξηθή επνκέλσο δηαθήκηζε, ινγφηππνο 

πξνζεθηηθφο, πξνβνιή ησλ πιενλεθηεκάησλ είλαη ε ζηξαηεγηθή πνπ 

αλαπηχζζεη ε ηδησηηθή εθπαίδεπζε.  
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  Δλδεηθηηθνί ινγφηππνη. Νεπηαγσγείν, δεκνηηθφ, γπκλάζην, ιχθεην 

«ΓΔΛΑΑΛ», εθφδην γηα ηε λέα γεληά, πιήξεο ζρνιηθφ ζπγθξφηεκα 

ΜΑΝΣΟΤΛΗΓΖ, 99% επηηπρία ζηα ΑΔΗ θαη ΣΔΗ.  ΑΜΑΛΘΔΗΑ, Πξφηππνη 

Βξεθνλεπηαθνί, γηαηί ζην αγγεινχδη ζαο αμίδεη ην θαιχηεξν θαη θξνληηζηεξίσλ. 

Φξνληηζηήξην ΠΑΛΛΑΓΗΟ, 27 ρξφληα θνληά ζαο, ζπλέπεηα, ππεπζπλφηεηα, 

ζνβαξφηεηα, θιαζηθφ θξνληηζηήξην, ε βάζε γηα ηελ εηζαγσγή ζαο. 

Φξνληηζηήξηα ΑΗΥΜΖ, 10 ρξφληα ζηε ζπλείδεζε γνλέσλ θαη καζεηψλ.  

 

  Λνγφηππνη πξνθιεηηθνί, πνπ πξνζθξνχνπλ ζηε ζπλείδεζή καο, 

πφζν κάιινλ φηαλ ην ίδην ερεξέο ιέμεηο πεξηγξάθνπλ ηελ παξερφκελε 

εθπαίδεπζε, ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή, ηηο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ζηνπο 

εμσηεξηθνχο θαη εζσηεξηθνχο ρψξνπο. Κχξνο, πςειφ επίπεδν εθπαίδεπζεο, 

ππνδνκή, εγγχεζε γηα ηελ επηηπρία.  

 

  Δλδεηθηηθά επνκέλσο θαηαγξάθνπκε ηελ έθδνζε ηεο πξεζβείαο 

ηεο Οκνζπνλδίαο Γεκνθξαηίαο ηεο Γεξκαλίαο, ζα δηαβάζσ κηα άπνςε. Οη 

ζπνπδέο ζηε Γεξκαλία είλαη ην πην ζηαζεξφ ζεκέιην νπνηαζδήπνηε 

επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο. Απφηνθα θξίλνπκε, παξαιείπνληαο ηηο άιιεο 

θξίζεηο, φηη ε θαηαγξαθή ησλ θξηηεξίσλ ζα εληζρχζεη ην απηνλφεην. Ηδησηηθή 

εθπαίδεπζε, κηα δπλακηθή ζε εμέιημε. Φξνληηζηεξηαθή παηδεία, παξαπαηδεία, 

ζα παξακείλεη ε κεγάιε πιεγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καο ζπζηήκαηνο, 

θαξθίλσκα κε αλαζηξέςηκν θαη νη εμαγγειίεο θάπνηε ζα γίλνπλ πξάμε.  

 

  Κξηηήξηα επηινγήο. Ζ νηθνλνκηθή επηθάλεηα ραξαθηεξίδεη ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ καζεηή, κε αζηηθή ή κε κεγαιναζηηθή πξνέιεπζε. 

Δπηζπκία γηα εμαζθαιηζκέλε πνηνηηθή κφξθσζε, έηζη φπσο εμαγγέιιεηαη ζηα 

έληππα ησλ ηδησηηθψλ ζρνιείσλ.  

 

  Γπζπηζηία απέλαληη ζην δεκφζην ζρνιείν, ζην πιαίζην 

ιεηηνπξγίαο ηνπο, ζηελ παξερφκελε εθπαίδεπζε, ζην ρψξν θαη ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ. Δπηζπκία γηα ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ ζην εμσηεξηθφ. Ζ 

δηπινβάξδηα πνιιψλ δεκφζησλ ζρνιείσλ ζηηο κεγάιεο πφιεηο θπξίσο αιιά 

θαη ζηελ πεξηθέξεηα θαη νη κεγάιεο απνζηάζεηο απφ ηελ θαηνηθία ησλ 

καζεηψλ, απνηξεπηηθή γηα έλα πνζνζηφ καζεηψλ λα θνηηήζνπλ ζε απηά.  
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  Σα ηδησηηθά ζρνιεία, ζηαζκφο ζηηο επαξρηαθέο πφιεηο, επηπιένλ 

ζηα ζεκεία 2, 3 θαη 4 απνηεινχλ επθαηξία γηα πξνβνιή θαη επηβεβαίσζε 

νηθνλνκηθήο επηθάλεηαο θάπνηνπ, θαζψο ζπάληα εδψ ιεηηνπξγεί ην 

παξαδνκέλν κνληέιν ζθέςεο, πνπ έδηλε ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ εμέρνπζα 

παηδεία θάπνηνπ.  

 

  Ζ δηεξεχλεζε ελφο ηέηνηνπ ζνβαξνχ δεηήκαηνο πηζηεχνπκε φηη 

δελ ζα κπνξνχζε λα θιείζεη, ρσξίο ηε δηαηχπσζε θάπνησλ ζθέςεσλ, ζηηο 

πξνηάζεηο πνπ ζα θαηαηεζνχλ, φρη σο επρνιφγηα. Διπίδνπκε, επηζπκνχκε, 

πξνζδνθνχκε αιιά σο απαίηεζε λα απνηειέζνπκε έλα άκεζν δηεθδηθεηηθφ 

πιαίζην, ζηε ράξαμε κηαο πην ζηέξεαο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, ε νπνία ζα 

βξεη επηηέινπο ην ζάξξνο λα κελ πξνζκεηξήζεη ην πνιηηηθφ θφζηνο, λα 

ζηακαηήζεη ηηο αλαίκαθηεο απφ νηθνλνκηθή άπνςε κεηαξξπζκίζεηο, φπσο 

ππνζρέζεηο, εμαγγειίεο, ζπλερείο αιιαγέο ζηηο εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο ησλ 

καζεηψλ ηεο Γ΄ Λπθείνπ.  

 

  Απαηηνχκε σο εθ ηνχηνπ ηελ ελίζρπζε ηεο εηθφλαο ηνπ δεκφζηνπ 

ζρνιείνπ φισλ ησλ βαζκίδσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ, κε θηίξηα πην 

ιεηηνπξγηθά θαη πιήξσο εμνπιηζκέλα, κε ρψξνπο αλζξψπηλνπο, πξάζηλνπο, 

δεζηνχο, ραξνχκελνπο, κε νιηγνκειή ηκήκαηα, κε εθπαηδεπηηθνχο φισλ ησλ 

εηδηθνηήησλ κε ηελ έλαξμε θάζε ζρνιηθήο ρξνληάο. Με βηβιία, πνπ λα 

ππεξεηνχλ ηνλ καζεηή θαη ηελ παηδεία.  

 

  Καιχηεξε πξννπηηθή θαη ελίζρπζε ηεο εληζρπηηθήο παηδείαο κε 

ζηφρν ηε δξαζηηθή κείσζε ηεο παξαπαηδείαο. Κίλεηξα θαη πνιχκνξθεο 

πνιηηηζηηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο δξάζεηο εληφο θαη εθηφο ηνπ ζρνιείνπ, γηα έλα 

ζρνιείν αλνηθηφ ζηελ θνηλσλία.  

 

  Γελ ηξέθνπκε βέβαηα απηαπάηεο. Γλσξίδνπκε πνιχ θαιά πσο 

φια απηά πνπ απνηεινχλ θαη πάγηεο ζέζεηο, απαηηνχλ κηα δηαθνξεηηθή 

νηθνλνκηθή, πνιηηηθή γηα ηελ παηδεία θαη άκεζε αιιαγή ηεο θηινζνθίαο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, πνπ ζα πξέπεη επηηέινπο λα δεη ηελ παηδεία σο θνηλφ 

αγαζφ γηα φια ηα θνηλσληθά ζηξψκαηα. Δπραξηζηψ.  

  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Δπραξηζηνχκε ζπλαδέιθηζζα. Δίπα ζπλάδειθνη ζην μεθίλεκα 

ηεο δηαδηθαζίαο, αλ θάπνηεο εηζεγήζεηο επηθαιχπηνπλ θάπνηα δεηήκαηα αο ηα 
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αθαηξέζνπλ, αλ έρνπλ αθνπζηεί απηφ ελλνψ. Αλ ππάξρνπλ θαη ζε άιιε 

εηζήγεζε, θαιφ ζα ήηαλ λα κελ επαλαιακβάλνληαη. Δλ πάζε πεξηπηψζεη 

φκσο, απηφ είλαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ θάζε εηζεγεηή.  

 

  πλάδειθνη, ε Γ΄ ΔΛΜΔ Θεζζαινλίθεο έρεη ηνλ ιφγν.  

 

Γ. ΓΚΔΓΚΑ: πκκεηέρνπκε απφ ηελ Γ‟ ΔΛΜΔ. ηελ νκάδα ήηαλ 18 άηνκα 

θαη θάλακε πέληε ζπλεδξηάζεηο. Σν θείκελν πνπ αθνινπζεί είλαη απφξξνηα 

απηψλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ. Καζψο ζέκα ηνπ πλεδξίνπ, είλαη ε 

παγθνζκηνπνίεζε θαη ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, ζεσξνχκε ζεκαληηθή ηε 

δηαπίζησζε ηεο UNESCO, φηη ε εθπαίδεπζε απνηειεί κηα αγνξά δχν ηξηο 

δνιαξίσλ, πνζφ ίζν κε ην έλα εηθνζηφ ηνπ παγθνζκίνπ ΑΔΠ. 

 

  Ο ηδησηηθφο ηνκέαο, ειέγρεη ην 1/5 απηήο ηεο αγνξάο θαη 

πξνζπαζεί λα επεθηαζεί ζηα ππφινηπα 4/5. Δπίζεο, ε Δπηηξνπή ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ζην ιεπθφ βηβιίν γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ 

θαηάξηηζε 1995, αλαθέξεηαη ζηελ αλάγθε πξνζέγγηζεο ζρνιείσλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ζηελ αλάγθε αλάπηπμεο ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο, κε βαζηθφ 

ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε ηεο νηθνλνκηθήο επέθηαζεο ησλ ΖΠΑ, ηεο Ηαπσλίαο 

θαη καθξνπξφζεζκα ηεο Κίλαο.  

 

  Οη παγθφζκηεο απηέο εμειίμεηο θαη ηάζεηο επεξεάδνπλ ζίγνπξα ζε 

κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν βαζκφ, ηηο εζληθέο, εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο θαζψο θαη 

ηελ εκθάληζε θαη ηελ έθθξαζε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ ζηα ζρνιεία.  

 

  Σα κέιε ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο αθνχ θαηέζεζαλ ηε 

δηαθνξνπνηεκέλε εκπεηξία ηνπο θαη ην δηαθνξνπνηεκέλν πξνβιεκαηηζκφ 

ηνπο, εμαηηίαο ηεο εηδηθφηεηαο ή ηνπ ηχπνπ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο πεξηνρήο ζηελ 

νπνία εξγάδνληαη, θαηέιεμαλ ζηηο παξαθάησ δηαπηζηψζεηο θαη θαηέγξαςαλ σο 

κεηαβιεηέο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εκθάληζε θαη χπαξμε θνηλσληθψλ 

αληζνηήησλ ζηα ζρνιεία ηα εμήο.  

 

  Ζ θνηλσληθή πξνέιεπζε καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ, ε 

δηαθνξεηηθή εζληθή θαηαγσγή ησλ παιηλλνζηνχλησλ καζεηψλ, ζήκεξα 

ππνινγίδεηαη ζην 8,9 ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ. Ζ κεηνλνηηθή θαηαγσγή 

ηζηγγάλνη, κνπζνπικάλνη, νη ηδηαηηεξφηεηεο ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο, 
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ησλ θίισλ καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ, ν ηφπνο έδξαο ηνπ ζρνιείνπ, ν ηχπνο 

ηνπ ζρνιείνπ, ε θαηεχζπλζε ζηα εληαία ιχθεηα, εηδηθφηεηαο ζηα ΣΔΔ.  

 

  Ζ θνίηεζε θαη ε εξγαζία ζε δεκφζην ή ηδησηηθφ ζρνιείν. Ζ ζέζε 

ζην ζρνιείν, καζεηέο, θαζεγεηέο, δηεπζπληέο. Ζ ζρέζε εξγαζίαο 

εθπαηδεπηηθνχ, σξνκίζζηνο, αλαπιεξσηήο, κφληκνο ή ε εηδηθφηεηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ.  

 

  Ο ζπλδπαζκφο δηαθφξσλ απφ ηηο  παξαπάλσ κεηαβιεηέο, 

ζεκαίλεη κηα απμεκέλε επηβάξπλζε, ε νπνία γίλεηαη κεγαιχηεξε εμαηηίαο θαη 

άιισλ παξαγφλησλ, φπσο νη ειιείςεηο ζε ππνδνκή, ηα πξνβιήκαηα ησλ 

εγρεηξηδίσλ, ε έθηαζε ηεο χιεο. Ζ έιιεηςε επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο 

κεηαμχ καζεηψλ, θαζεγεηψλ, ησλ καζεηψλ κεηαμχ ηνπο, ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ 

νηθνγέλεηα.  

 

  Ζ θπξηαξρία ηνπ αηνκηζκνχ θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ε 

αδπλακία ησλ καζεηψλ λα ραξάμνπλ έλα καθξφρξνλν ζρεδηαζκφ γηα ην 

κέιινλ ηνπο. Ζ αδπλακία γελίθεπζεο ησλ πξνβιεκάησλ απφ ηνπο καζεηέο 

αιιά θαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.  

 

  Ζ αλάπηπμε αξλεηηθψλ ζηάζεσλ απέλαληη ζην ζρνιείν θαη 

γεληθφηεξα. Έλα έληνλν αίζζεκα πίεζεο, ην νπνίν βηψλνπλ φινη, καζεηέο, 

θαζεγεηέο, δηεπζπληέο κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν θαη ζε δηαθνξεηηθφ βαζκφ.  

 

  Παξφκνηα ζηνηρεία θαηαγξάθνληαη θαη ζε άιια εθπαηδεπηηθά 

ζπζηήκαηα θαη αλαδεηθλχνπλ φςεηο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ελψ ε 

ηδησηηθνπνίεζε εθθξάδεηαη κε δηάθνξεο κνξθέο θαη ζηε ρψξα καο, θπξίσο 

κέζα απφ ηελ αλάπηπμε ησλ θξνληηζηεξίσλ θαη ησλ ηδηαίηεξσλ καζεκάησλ, 

ηελ αλαγθαζηηθή εμσζρνιηθή εθπαίδεπζε ζε γιψζζεο, θαιιηηερληθέο θαη 

αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηα ηδηαίηεξα έμνδα γηα ζρνιηθά είδε θαη 

κεηαθηλήζεηο.  

 

  Σα παξαπάλσ έρνπλ έλα ηδηαίηεξν θφζηνο ζε ρξήκα αιιά θαη ζε 

ρξφλν ελψ ηαπηφρξνλα νδεγνχλ ζε δηραζκφ ηε ζθέςε θαη ηε ζπκπεξηθνξά 

καζεηψλ, γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ. Ζ πνιππινθφηεηα ησλ πξνβιεκάησλ 

θαη ε έθηαζή ηνπο, θαζψο θαη ε έληαζε κε ηελ νπνία βηψλνληαη απφ άηνκα θαη 
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νκάδεο, καζεηέο, εθπαηδεπηηθνχο, νηθνγέλεηεο, ζρνιηθέο ηάμεηο, αλαδεηθλχνπλ 

ηελ αλαγθαηφηεηα αληηκεηψπηζήο ηνπο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο θαη ζε δηάθνξα 

επίπεδα.  

 

  Οη ζρεηηθέο πξνηάζεηο πνπ θαηαηέζεθαλ ζηελ νκάδα καο 

αθνξνχλ. Α. ε γλσζηηθφ επίπεδν, ηελ επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε θαη 

ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηε δηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ κε παξάιιειε 

αμηνπνίεζε ηεο εκπεηξίαο Οξγαληζκψλ, νη νπνίνη αζρνινχληαη κε ζέκαηα 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ.  

 

  Σνλ εκπινπηηζκφ  ησλ ζρνιηθψλ βηβιηνζεθψλ, κε βηβιηνγξαθία 

ζρεηηθή κε ηα παξαπάλσ ζέκαηα. Σελ αλάπηπμε κφληκνπ δηαιφγνπ ζην 

εθπαηδεπηηθφ θίλεκα, κε ηε ζηαζεξή ιεηηνπξγία νκάδσλ εξγαζίαο. Σν 

ζπληνληζκφ δξάζεο ελψζεσλ εθπαηδεπηηθψλ ζε παλεπξσπατθφ αιιά θαη ζε 

παγθφζκην επίπεδν. Σελ αληαιιαγή ζέζεσλ θαη εκπεηξηψλ αλάκεζα ζε απηέο 

ηηο ελψζεηο.   

 

  Β. ε παηδαγσγηθφ επίπεδν. Σελ αμηνπνίεζε ηεο εκπεηξίαο ησλ 

ζπλαδέιθσλ πνπ έρνπλ αζρνιεζεί κε δηάθνξα ζέκαηα, θάηη ην νπνίν κπνξεί 

λα γίλεη θαη κέζα απφ ηε δηνξγάλσζε πεξηζζφηεξσλ εμεηδηθεπκέλσλ 

ζεκαηηθψλ ζπλεδξίσλ ή θαη ηνπηθψλ ζπλεδξίσλ.  

 

  Σε ρξήζε ηδησκαηηθψλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο, κεηά απφ ζρεηηθή 

επηκφξθσζε φισλ ησλ ζπλαδέιθσλ, έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε 

εθδξακάηηζε βησκέλσλ θαηαζηάζεσλ θαη λα αλαδεηθλχεηαη ην γεγνλφο φηη νη 

θνηλσληθέο αληζφηεηεο δελ είλαη νπδέηεξεο.  

 

  Σελ νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο κε βάζε ζπγθεθξηκέλα θαη 

ππαξθηά πξνβιήκαηα. Σελ απφθηεζε απφ ηνπο καζεηέο ηξφπν δηεξεχλεζεο 

ηνπ εαπηνχ ηνπο, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα αλαδεηνχλ ιχζεηο ζε πξνβιήκαηα 

θαη λα νξγαλψλνπλ ηελ απηνπιεξνθφξεζή ηνπο.  

 

  Σε δεκηνπξγία θηλήηξσλ γηα κάζεζε, ηελ πξνψζεζε 

δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, ηελ θαηαγξαθή ησλ πξνηάζεσλ γηα θαιχηεξνπο 

φξνπο εξγαζίαο, θαηά θιάδν εθπαηδεπηηθψλ θαη ηελ πξνψζεζε ιχζεσλ απφ 

ηελ ΟΛΜΔ, ρσξίο λα έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε νκάδεο ζπλαδέιθσλ.  
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  Σέινο πξνηείλνπκε ηε γελλαία αχμεζε ησλ δαπαλψλ γηα ηελ 

παηδεία. Γηα φια ηα παξαπάλσ, ζα έπξεπε λα γίλεη παξάιιεια δηάινγνο θαη 

αλάπηπμε ζέζεσλ γηα ην ηη ζρνιείν ζέινπκε, πψο ζέινπκε ηα πξνγξάκκαηα, 

πψο ζέινπκε ηελ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ην Παλεπηζηήκην, πψο 

ηελ επηινγή ηνπο θαη βέβαηα πσο ελλννχκε ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε.  

 

  Γηα ην ηειεπηαίν ζεκαληηθή ζα ήηαλ ε ζπλεξγαζία κε ηε ΓΟΔ, 

θαζψο θαη ε κειέηε ζρεηηθήο εκπεηξίαο άιισλ ρσξψλ, ε νπνία αλαδεηθλχεη φηη 

ε ηππηθά θαηαγξακκέλε άλνδνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ, κπνξεί λα 

ζεκαίλεη φηη νη θξαγκνί ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη θνηλσληθή εμέιημε κπαίλνπλ 

αξγφηεξα, ζε έλα πην ςειφ επίπεδν, θαζψο θαη φηη ε καθξφρξνλε παξακνλή 

ζην ζρνιείν, κπνξεί λα ζεκαίλεη παξάιιεια θαη ηελ θαζπζηεξεκέλε έμνδν 

ζηελ αλεξγία.  

 

  Αθφκε, ε επέθηαζε ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο ζηα 12 

ρξφληα, ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζεί θαη κε βάζε ην πνζνζηφ ηεο καζεηηθήο 

δηαξξνήο ζην γπκλάζην. 7% ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο EUROSTAT ην 2003, 

12% ζχκθσλα κε άιιεο εθηηκήζεηο. Με γλψκνλα ηελ εμάιεηςε ηεο 

ππάξρνπζαο δηαξξνήο θαη φρη ηελ πξνζζήθε κηαο λέαο, ηεο κεηαγπκλαζηαθέο 

βαζκίδεο, εθπαίδεπζεο. 

 

  Πηζηεχνπκε αθφκε φηη νη απφςεηο θαη νη ζέζεηο ηεο 

ζπλδηθαιηζηηθήο καο έλσζεο, ζα πξέπεη λα ζηεξίδνληαη ζε επηζηεκνληθά 

ηεθκεξησκέλα δεδνκέλα θαη λα απαληνχλ κε επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλν 

ηξφπν, ηφζν ζηα ηδηαίηεξα δεηήκαηα, φζν θαη ζηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ην 

ζχλνιν ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο. αο επραξηζηνχκε.  

  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Καη εκείο επραξηζηνχκε ηνλ ζπλάδειθν απφ ηελ Γ΄ ΔΛΜΔ 

Θεζζαινλίθεο. Οινθιεξψλνπκε ηνλ πξψην θχθιν ηεο ζπλεδξίαο καο κε ηελ 

ΔΛΜΔ εξξψλ.  

. ΑΒΒΑ: Ζ ΔΛΜΔ εξξψλ νξγάλσζε ζηνλ λνκφ καο πξνζπλεδξηαθφ 

δηάινγν, κε ζέκα ηηο Δθπαηδεπηηθέο θαη Κνηλσληθέο αληζφηεηεο, ζπγθξνηψληαο 

νκάδα εξγαζίαο, απνηεινχκελε απφ ηνλ Πξφεδξν Καιαζά Βαγγέιε, Καηζάλε 

Εαραξία, ηαπξνχια άββα θαη Καιαζά Καηεξίλα.  
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  Σν ζέκα κε ην νπνίν αζρνιεζήθακε, ήηαλ νη παξάγνληεο πνπ 

δεκηνπξγνχλ ηηο εθπαηδεπηηθέο θαη θνηλσληθέο αληζφηεηεο θαη νη ζπλέπεηέο ηνπο 

ζηε ιεηηνπξγία ηνπ δεκφζηνπ ζρνιείνπ. Απηή ήηαλ ε δηθή καο εηζήγεζε θαη ζηε 

ζπλέρεηα πξνζθαιέζακε απφ ην ΚΔΜΔΣΔ ηνλ θ. Μηράιε Πιίηζε, ν νπνίνο 

αλαθέξζεθε ζηηο πξννπηηθέο γηα ην μεπέξαζκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ αληζνηήησλ θαη ηνλ θ. Βακβαθά Κψζηα απφ ηελ ΟΛΜΔ γηα ηε 

δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε.  

 

  Πεξηιεπηηθά ζα ζαο παξνπζηάζσ ηε δηθή καο εηζήγεζε. ήκεξα, 

νη ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο νδεχνπκε ζηνλ 21ν αηψλα, δελ είλαη επλντθέο 

σο πξνο ηελ επαχμεζε θαη δίθαηε θαηαλνκή ηνπ θνηλσληθνχ πξντφληνο. Καη 

απηφ γηαηί θνληά ζηελ απνξχζκηζε θαη απνδπλάκσζε ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο 

θαη ζηελ παξάιιειε πξνψζεζε λενθηιειεχζεξσλ αληηιήςεσλ θαη ηελ 

ελίζρπζε ηνπ θαπηηαιηζκνχ, έξρεηαη λα πξνζηεζεί θαη απηφ πνπ θαίλεηαη λα 

απνηειεί θνηλφ ηφπν, αλάκεζα ζηνπο εηδηθνχο επηζηήκνλεο.  

 

  Ζ θαηνρή γλψζεο θαη πιεξνθφξεζεο, απνβαίλεη 

πξνζδηνξηζηηθφο παξάγνληαο ηεο νηθνλνκίαο θαη φισλ ησλ πεξηνρψλ ηεο 

θνηλσληθήο δσήο. Μέζα ζε ηέηνηεο ζπλζήθεο, εληείλνληαη νη θνηλσληθέο 

αληζφηεηεο θαη θαη΄  επέθηαζε  νη εθπαηδεπηηθέο αληζφηεηεο.  

 

  Δξεπλεο κάιηζηα ησλ θνηλσληνιφγσλ ηεο εθπαίδεπζεο, 

απέδεημαλ φηη νη αληηθεηκεληθέο άληζεο θνηλσληθέο ζπλζήθεο, ελζσκαηψλνληαη 

απφ ηνλ καζεηή θαη εθδειψλνληαη σο αληζφηεηεο πξφζβαζεο, επίδνζεο θαη 

νκαιήο πνξείαο ζην ζρνιείν.  

 

  Πνηεο είλαη νη εξκελείεο απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ; Ο Σάιθν 

«Πάξηζνο» απνδίδεη ηηο αηηίεο ηεο ζην φηη εθφζνλ είλαη δεδνκέλε ε 

ηεξαξρεκέλε θνηλσλία, είλαη θπζηθφ λα επηιέγεη ην ζρνιείν ηνπο θαιχηεξνπο, 

πξνγξακκαηίδνληαο έηζη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ επαγγεικάησλ.  

 

  Μηα επίζεο ακεξηθαληθή εξκελεία, είλαη απηή ησλ ξηδνζπαζηψλ. 

Οη ξηδνζπάζηεο εθπξνζσπνχλ ηελ άπνςε, φηη ε άληζε επίδνζε νθείιεηαη ζηελ 

ηαμηθή πξνέιεπζε αιιά θαη ζην δηαθνξεηηθφ ηξφπν, κε ηνλ νπνίν ην ζρνιείν 

αληηκεησπίδεη ηα άηνκα απφ ηηο δηάθνξεο θνηλσληθέο ηάμεηο, νη ξηδνζπάζηεο 
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ζεσξνχλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία έλαλ θνηλσληθφ κεραληζκφ κέζα απφ 

ηνλ νπνίνλ αλαπαξάγεηαη ε ηαμηθή δνκή.  

 

  Ζ πην ζεκαληηθή ζεσξία είλαη γαιιηθήο πξνέιεπζεο θαη ιέγεηαη 

ζεσξία ηνπ κνξθσηηθνχ θεθαιαίνπ. χκθσλα κε απηήλ, ηα παηδηά ησλ 

πξνλνκηνχρσλ ηάμεσλ, έξρνληαη ζην ζρνιείν εθνδηαζκέλα κε έλα ζσξφ 

κνξθσηηθά ζηνηρεία, γλσζηηθά θαη ηδενινγηθά. Σν κνξθσηηθφ θεθάιαην, ν 

εθπαηδεπηηθφο ζεζκφο, ην ζρνιείν δειαδή κεηαδίδεη ηελ θπξίαξρε παηδεία, 

μερλψληαο φηη ζηνπο λένπο ππάξρεη αληζφηεηα κνξθσηηθνχ θεθαιαίνπ.  

 

  ρεηηθή έξεπλα πνπ εθπνλήζεθε απφ ην ΗΝΔ-ΓΔΔ θαη ΑΓΔΓΤ, 

ηνλίδεη ηελ νηθνλνκηθή δηάζηαζε ησλ αληζνηήησλ. χκθσλα κε απηέο ηα θησρά 

λνηθνθπξηά, δελ θαίλεηαη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο θαηάιιεισλ 

ζηξαηεγηθψλ γηα λα απαιχλνπλ ή λα αληηζηξέςνπλ ηηο επηπηψζεηο ηεο 

ζρνιηθήο απνηπρίαο ησλ παηδηψλ ηνπο, φπσο αληίζεηα ζπκβαίλεη ζηελ 

πεξίπησζε ησλ κε θησρψλ, ηα νπνία απνδεδεηγκέλα κπνξνχλ λα αζθήζνπλ 

ζηξαηεγηθέο πςεινχ θφζηνπο γηα ηελ επηηπρέζηεξε ρξήζε ησλ δπλαηνηήησλ, 

πνπ ηνπο παξέρεη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα.  

 

  Χο πξνο ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ηα θησρά λνηθνθπξηά βξέζεθαλ 

λα έρνπλ κεγαιχηεξε ππθλνθαηνίθεζε, ιηγφηεξεο αλέζεηο θαηνηθίαο θαη 

ιηγφηεξα δηαξθή θαηαλαισηηθά αγαζά. Ο γεσγξαθηθφο παξάγνληαο επίζεο 

είλαη θαζνξηζηηθφο γηα ηηο θνηλσληθέο θαη εθπαηδεπηηθέο αληζφηεηεο. Ο ηφπνο 

θαηνηθίαο ζε αζηηθφ θέληξν, εκηαζηηθή πεξηνρή, πεξηθέξεηα θαη νη ζρνιηθέο 

επηδφζεηο αθνινπζνχλ έλαλ πξνδηαγεγξακκέλν κνλφδξνκν, ηα απνηειέζκαηα 

ηνπ νπνίνπ ζήκεξα είλαη γλσζηά ζηελ εθπαηδεπηηθή εξεπλεηηθή αλαδήηεζε.  

 

  Πξάγκαηη, φζν απνκαθξπλφκαζηε απφ ηελ πξσηεχνπζα ηνπ 

λνκνχ πξνο ηελ πεξηθέξεηα θαη απφ ηνπο θεληξηθνχο λνκνχο ηνπο 

απνκαθξπζκέλνπο, ηφζν ην πνζνζηφ εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ, ηεο 

απνηπρίαο ζηελ πξφζβαζε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ησλ ρακειψλ 

ζρνιηθψλ επηδφζεσλ, απμάλεη. Αληζφηεηεο παξαηεξνχληαη επίζεο θαη κέζα 

ζηα αζηηθά θέληξα, αλάκεζα ζηηο εξγαηηθέο θαη πξνλνκηνχρεο πεξηνρέο.  

 

  ηα παξαπάλσ πξέπεη λα ζπλππνινγίζνπκε θαη ην εθπαηδεπηηθφ 

κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ. Δπίζεο ηνπο πνιηηηζκηθνχο παξάγνληεο νη 
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νπνίνη έρνπλ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ησλ αληζνηήησλ, γηαηί εθηφο απφ ηηο 

δηαθνξεηηθέο πξνζιακβάλνπζεο ησλ παηδηψλ, ηφπν θαηνηθίαο, κνξθσηηθφ 

επίπεδν ησλ γνλέσλ θιπ.  πξέπεη λα ιακβάλεηαη ζνβαξά ππφςε ζην 

ζχγρξνλν πνιηηηζκηθφ ζρνιείν θαη ε δηαθνξεηηθή πνιηηηζηηθή πξνέιεπζε ησλ 

καζεηψλ, νηθνλνκηθνί κεηαλάζηεο, πξφζθπγεο, ηζηγγάλνη.  

 

  ηνλ απνθιεηζκφ φκσο θαίλεηαη λα νδεγείηαη θαη κηα επαίζζεηε 

θαηεγνξία απηή ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο. χκθσλα κε έξεπλα πνπ 

εθπφλεζε ε Γξακκαηεία πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο Αλαπήξσλ, ηα 

απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο δεκνζηεχηεθαλ ζηελ εθεκεξίδα 

«ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ» ηνλ επηέκβξην ηνπ 2004, κφλν 20.000 παηδηά ειηθίαο 4 

έσο 18 εηψλ, πνπ αληηκεησπίδνπλ θηλεηηθά ή καζεζηαθά πξνβιήκαηα 

πεγαίλνπλ ζην ζρνιείν, ηελ ψξα πνπ ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ παηδηψλ 

απηψλ ππνινγίδεηαη ζε 200.000. 

 

  Απφ ηελ κηα φπσο αλαθέξζεθε ζε ζρεηηθφ δεκνζίεπκα 

ππάξρνπλ δπζθνιίεο ζηελ κεηαθνξά ησλ παηδηψλ ζην ζρνιείν ελψ ηελ ίδηα 

ζηηγκή πνιιά απφ ηα εηδηθά ζρνιεία παξακέλνπλ θιεηζηά ή ππνιεηηνπξγνχλ, 

ιφγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνχ. Δηζη ηα άηνκα απηά ζηεξνχληαη βαζηθέο 

δεμηφηεηεο, πνπ ζα εληζρχζνπλ ηελ έληαμή ηνπο κέζα ζηελ θνηλσλία.  

 

  Κνληά ζε απηφ, αλ ιάβνπκε ππφςε θαη ην γεγνλφο, φηη πνιιέο 

θπβεξλήζεηο επξσπατθψλ θξαηψλ δελ ιακβάλνπλ δξαζηηθά κέηξα, 

πξνθεηκέλνπ λα ελζαξξχλνπλ ηνπο εξγνδφηεο λα πξνζθέξνπλ εξγαζία ζε 

άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, δεκηνπξγψληαο λέεο επθαηξίεο απαζρφιεζεο, 

θαηαδεηθλχεηαη πεξίηξαλα φρη κφλν ε απνζπαζκαηηθφηεηα ησλ κέηξσλ πνπ 

ιακβάλνληαη αιιά θαη ε έιιεηςε πνιηηηθήο βνχιεζεο γηα ηελ πιήξε 

απνθαηάζηαζε ησλ αηφκσλ απηψλ. 

 

  Δηζη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο 

ππνζηεξίδνπλ φηη ζηεξνχληαη ησλ ζεκειησδψλ αλζξσπίλσλ θαη πνιηηηθψλ 

ηνπο δηθαησκάησλ κέζσ κηαο ζεζκνζέηεζεο δηαδηθαζίαο δηαθξηηηθήο 

κεηαρείξηζεο, ε νπνία κπνξεί λα ιάβεη ηε κνξθή γηα παξάδεηγκα ελφο κε 

πξνζβάζηκνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, μερσξηζηήο κφξθσζεο ζην ζρνιείν 

θαη ζηηο ζπλζήθεο δσήο, θαζψο θαη ηεο άξλεζεο λα ηνπο δνζνχλ επθαηξίεο 

απαζρφιεζεο.  
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  Πψο παξνπζηάδεηαη ηψξα ε θαηάζηαζε ζε νξηζκέλεο θνηλσλίεο 

θαη εηδηθά ζηελ Διιάδα θάησ απφ ηε ζθνπηά ηεο εθπαηδεπηηθήο αληζφηεηαο. 

ηελ Διιάδα, ε πξψηε έθθξαζε ηεο εθπαηδεπηηθήο αληζφηεηαο είλαη ν 

αλαιθαβεηηζκφο.  

 

  Σν 1971, ζηε ρψξα καο ην πνζνζηφ ησλ αλαιθάβεησλ, απηψλ 

πνπ δελ ήμεξαλ γξαθή θαη αλάγλσζε έθηαλε ην 14% ηνπ πιεζπζκνχ. Παξά 

ηελ κείσζε φκσο ηνπ πνζνζηνχ ησλ αλαιθάβεησλ, ράξε ζηηο πξνζπάζεηεο 

πνπ έγηλαλ ζηνλ πιεζπζκφ, ειηθίαο 15 εηψλ θαη άλσ, ππάξρνπλ ζήκεξα λένη 

θαη λέεο πνπ είλαη αλαιθάβεηνη θαη ην πνζνζηφ ηνπο ζε νξηζκέλεο πεξηθέξεηεο 

ηεο ρψξαο, θηάλεη ην 1,46% ζηνπο άλδξεο θαη ην 2,10% ζηηο γπλαίθεο, ζηελ 

νκάδα ειηθηψλ 15 κε 19 εηψλ.  

 

  Δίλαη πξνθαλέο φηη ζηηο αξρέο ηνπ 21νπ αηψλα κε ηε ρψξα καο 

πιήξεο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο θαη επξσδψλεο θαη απηά ηα κηθξά 

ζρεηηθά κε ην παξειζφλ πνζνζηά αλαιθάβεησλ ζα πξέπεη λα εθιείςνπλ.  

 

  ην ζεκείν απηφ είλαη ρξήζηκν λα πξνζηεζεί φηη θαζψο ε 

ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε ζεσξεηηθά ηνπιάρηζηνλ γεληθεχεηαη ζηε ρψξα καο 

είλαη 9ρξνλε, παξνπζηάδεηαη θαη ην θαηλφκελν λα μέξεη θαλείο λα δηαβάδεη θαη 

λα γξάθεη αιιά φρη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ θαη ν ιεγφκελνο ιεηηνπξγηθφο 

αλαιθαβεηηζκφο, κε απνηέιεζκα λα κελ ιεηηνπξγεί ην άηνκν νκαιά ζηελ 

θνηλσληθή νκάδα.  

  

  πλαθέο κε ηα παξαπάλσ είλαη θαη έλα άιιν δήηεκα, πνπ 

απνηέιεζε αληηθείκελν ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηεο UNESCO αιιά θαη 

ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ μερσξηζηά, είλαη ην δήηεκα ηεο εγθαηάιεηςεο ηνπ 

ππνρξεσηηθνχ ζρνιείνπ, πνπ απνηειεί δπζηπρψο αθφκε θαη ζήκεξα κηα 

αλνηθηή πιεγή, κηα αλαπαξαγφκελε κάζηηγα ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο.  

 

  Ζ εξκελεία ηνπ θαηλνκέλνπ, κάιηζηα ζηε ρψξα καο ε θαζηέξσζε 

ηεο 9ρξνλεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο πνπ θαηνρπξψλεηαη κε ην χληαγκα ηνπ 

1975 θαη εμεηδηθεχεηαη κε κηα ζεηξά απφ εθπαηδεπηηθνχο λφκνπο θαη πξνεδξηθά 

δηαηάγκαηα γηα ηελ επφκελε 10εηία.  
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  Σν 2001 ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ πνπ εγθαηέιεηςαλ ην ζρνιείν 

πεξηνξίδεηαη ζηελ ηάμε ηνπ 11,70 ζηηο νκάδεο ησλ ειηθηψλ, κε 20 κε 24 εηψλ. 

Οη λένη απηνί φκσο δελ ζα είλαη απιψο ππφ εθπαηδεπκέλνη αιιά θαλφλα 

ιεηηνπξγηθά αλαιθάβεηνη.  

   

  Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ πνπ εγθαηαιείπνπλ 

λσξίο ην ζρνιείν; Δίλαη ηα παηδηά ησλ νηθνγελεηψλ πνπ αξρεγφο ηνπ 

λνηθνθπξηνχ είλαη αγξφηεο κε ρακειφ εηζφδεκα, ρακειφ επίπεδν εθπαίδεπζεο, 

καθξηά απφ ην αζηηθφ θέληξν.  

 

  Παξάιιεια ηα παηδηά νηθνγελεηψλ πνπ ν αξρεγφο ηνπ 

λνηθνθπξηνχ είλαη εξγάηεο ρακεινχ εηζνδήκαηνο, άλεξγνο ή εθηφο ελεξγνχ 

πιεζπζκνχ, αγξάκκαηνο, είλαη άιιε θαηεγνξία παηδηψλ πνπ 

αληηπξνζσπεχνληαη ζηνπο καζεηέο πνπ εγθαηαιείπνπλ ην ζρνιείν θαη θνληά 

ζε απηνχο ηα παηδηά ησλ ηζηγγάλσλ, ησλ πξνζθχγσλ θαη ησλ κεηαλαζηψλ.  

 

  Κνληά ζε απηά είλαη θαη ην κεγάιν θεθάιαην ηεο ζρνιηθήο 

απνηπρίαο, πνπ θαηαδεηθλχεη θαη απηφ πεξίηξαλα ην κέγεζνο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αληζνηήησλ. Ζ  εξκελεπηηθή ηνπ πξνζέγγηζε πξέπεη λα γίλεηαη 

πάληα ζε ζπλάξηεζε κε ηνπο ζρνιηθνχο εθπαηδεπηηθνχο παξάγνληεο, ηηο 

νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο παξακέηξνπο, ηηο εηδηθέο αλάγθεο ησλ παηδηψλ θαη 

ηηο καζεζηαθέο αληζφηεηεο, ηελ εθπαίδεπζε επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

θαη ηνπο επξχηεξνπο θνηλσληθνχο θαη πνιηηηζκηθνχο παξάγνληεο.  

 

  Ηδηαίηεξα ε ζεκαληηθφηεξε αηηία ζεσξνχκε πνπ ζπκβάιιεη 

θαζνξηζηηθά ζηε ζρνιηθή απνηπρία, είλαη ε ρακειή πνηφηεηα ηεο δεκφζηαο 

εθπαίδεπζεο πνπ ππνρξεψλεη ηνπο καζεηέο λα παξαθνινπζνχλ καζήκαηα ζε 

αθαηάιιεια θαη αθαιαίζζεηα θηίξηα, ρσξίο ηηο ζηνηρεηψδεηο πξνδηαγξαθέο ζε 

εμνπιηζκφ θαη δηδαθηηθά κέζα κε πιεζσξηθά ηκήκαηα θαη δηπιή βάξδηα 

ιεηηνπξγίαο.  

 

  Ηδηαίηεξα ζήκεξα ην πξφβιεκα απηφ εληείλεηαη πνπ δηαλχνπκε 

κηα πεξίνδν θαηά ηελ νπνία πξνσζείηαη ε δηάβξσζε ηνπ δεκφζηνπ ζρνιείνπ 

θαη ε ελίζρπζε ηεο ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο κε πνηθίινπο ηξφπνπο νξαηνχ 

ζεκείνπ.  
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  Δλαο απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ 

ζηελ ελίζρπζε ηεο ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο, είλαη ε ππνβάζκηζε θαη απαμίσζε 

ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο. Οη πνιηηηθέο ηεο εγθαηάιεηςεο θαη νη 

ζπλεπαγφκελεο ειιείςεηο ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο, νδεγνχλ ζηε ζηαδηαθή 

απαμίσζε ηνπ δεκφζηνπ ζρνιείνπ θαη σζνχλ πνιινχο γνλείο ζηελ αλαδήηεζε 

ηνπ θαινχ ηδησηηθνχ.  

 

  Δπηπιένλ ε έληαζε ησλ εμεηαζηηθψλ θξαγκψλ ζηε δηάξθεηα ηεο 

ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηεο ιπθεηαθήο βαζκίδαο, βηψλεηαη απφ ηνπο 

καζεηέο θαη ηνπο γνλείο ηνπο σο έκκεζε παξφηξπλζε γηα πξνζθπγή ζε 

θξνληηζηήξην.  

 

  Δδψ αθξηβψο είλαη δπζβάζηαρην ην βάξνο πνπ αλαινγεί ζηνλ 

νηθνγελεηαθφ πξνυπνινγηζκφ. Δηδηθά κε ηελ λέα κεηαξξχζκηζε, κε ηηο 

εμεηάζεηο ζε πνιχ πεξηζζφηεξα καζήκαηα, δίρσο αλαβάζκηζε ηεο ιπθεηαθήο 

εθπαίδεπζεο, ν γνληφο πξέπεη λα βάιεη πνιχ πεξηζζφηεξν ην ρέξη ζηελ ηζέπε.  

 

  Ζ δεκφζηα παηδεία απνδεηθλχεηαη κχζνο, νη δαπάλεο ηνπ 

θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηε δεκφζηα εθπαίδεπζε, θηάλνπλ κφιηο ζην 

3,5% ηνπ εηήζηνπ ΑΔΠ, ζηελ κηθξφηεξε αλαινγία ζηελ Δπξσπατθή Δλσζε. Θα 

έπξεπε ινγηθά λα ζηεξίδνπλ ηνπο θησρφηεξνπο καζεηέο θαη θνηηεηέο, ψζηε λα 

κπνξνχλ παξά ην ρακειφ εηζφδεκά ηνπο λα θηάζνπλ σο ηελ αλψηαηε 

βαζκίδα ηεο εθπαίδεπζεο.  

 

  πσο φκσο εθηηκά ζρεηηθή επηζηεκνληθή κειέηε πνπ 

δεκνζηεχηεθε ην 2002, νη δαπάλεο απηέο σθεινχλ ην πινπζηφηεξν 60% ηνπ 

πιεζπζκνχ. Γειαδή θαη θαζψο νη θησρνί λένη δελ θηάλνπλ ζπλήζσο σο ην 

Παλεπηζηήκην, νη δεκφζηεο δαπάλεο ρξεκαηνδνηνχλ ηηο ζπνπδέο 

πινπζηφηεξσλ θαηά θαλφλα λέσλ.  

 

  ε έξεπλα πνπ δεκνζηεχηεθε ζηηο 30 Ννεκβξίνπ ηνπ 2003, ην 

πςειφ θφζηνο ηεο δσξεάλ παηδείαο ππνινγίδεηαη ζπλνιηθά ζε 237.000 επξψ 

γηα θξνληηζηήξηα καζεκάησλ Β΄ θαη Γ΄ Λπθείνπ, γηα κεξηθά καζήκαηα ηεο Α΄ 

Λπθείνπ θαη ησλ ηξηψλ ηάμεσλ ηνπ Γπκλαζίνπ, γηα απφθηεζε πξψηνπ θαη 

δεχηεξνπ πηπρίνπ αγγιηθψλ, γηα 14 ρξφληα θνίηεζε ζε σδείν, γηα ζπνπδέο 

ηεζζάξσλ ρξφλσλ καθξηά απφ ην παηξηθφ ζπίηη θαη έλα κεηαπηπρηαθφ.  
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  Σν 1% δειαδή ηνπ ΑΔΠ ζπλνιηθά μνδεχνπλ νη ειιεληθέο 

νηθνγέλεηεο γηα ελίζρπζε ησλ παηδηψλ ηνπο ζηα θξνληηζηήξηα.  

 

  Έλα άιιν επίζεο αμηνπξφζεθην γεγνλφο δηφηη ζην εθπαηδεπηηθφ 

ηνπίν ζπκβάιινπλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν θαη επηρεηξήζεηο, πνπ κεξηθέο 

θνξέο αλαιακβάλνπλ κε ην αδεκίσην θπζηθά λα θαιχςνπλ θάπνηεο απφ ηηο 

βαζηθέο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ.  

 

  Σέινο, πνιιά απφ ηα κνληέια νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ πξνσζνχληαη ηειεπηαία ζε επξσπατθή θιίκαθα, 

βαζίδνληαη ζηε ινγηθή ελφο ηερλνθξαηηθνχ κάλαηδκελη πνπ αληηιακβάλεηαη ην 

ζρνιείν σο κηα επηρείξεζε πνπ πξέπεη λα ιεηηνπξγεί κε βάζε ηνπο λφκνπο ηεο 

αγνξάο θαη λα εθαξκφδεη ηερληθέο δηαρείξηζεο ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ, 

ζχκθσλα κε ηηο εληνιέο ηεο ηεξαξρίαο.  

   

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Δπραξηζηνχκε ηελ ΔΛΜΔ εξξψλ θαη λα πσ εδψ πσο ε ΔΛΜΔ 

εξξψλ θαη ε ΔΛΜΔ Ρεζχκλνπ, ήηαλ δχν απφ απηέο πνπ έθαλαλ θαη 

πξνζπλεδξηαθέο εκεξίδεο κε ζθνπφ λα βνεζήζνπλ ην πλέδξην. Γπζηπρψο ε 

ΔΛΜΔ Ρεζχκλνπ δελ παξαβξέζεθε.  

 

  πλάδειθνη ππάξρνπλ θάπνηεο εξσηήζεηο. Θα παξαθαινχζα λα 

είκαζηε ζχληνκνη γηα λα πξνιάβνπκε λα θάλνπκε ην δηάιεηκκα θαη λα 

μαλακαδεπηνχκε. Να πξνεγεζνχλ νη γξαπηέο ζπλάδειθνη.  

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Π. ΥΑΡΑΜΖ): Τπάξρεη κηα ζεηξά εξσηήζεσλ απφ ηε 

ζπλαδέιθηζζα Βαγγειάηνπ Υξπζαπγή ΔΛΜΔ Ζιείαο. Ζ πξψηε εξψηεζε 

αλαθέξεηαη ζην δήηεκα ησλ ίζσλ επθαηξηψλ γηα ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο 

θαη ηνλίδεη θάπνηα παξάιεηςε φπσο επηζεκαίλεη ζηελ εηζήγεζε.  

 

  Θα ήζεια λα πσ, φηη ζε δχν ζεκεία ηεο εηζήγεζεο ππάξρνπλ 

αλαθνξέο. Τπάξρεη κηα γεληθή αλαθνξά ζηε ζειίδα 4 ζηελ αξρή φπνπ 

ηνλίδεηαη φιεο νη ηδηαηηεξφηεηεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο θάζε παηδηνχ, πξέπεη λα 

αληηκεησπίδνληαη κε ζεβαζκφ θαη κε εηδηθά κέηξα θαη ππάξρεη κηα ηδηαίηεξε 

αλαθνξά ζηε ζειίδα 11 φπνπ ηνλίδνπκε ην εμήο. 5. Οη πνιηηηθέο ηεο έληαμεο 

γηα ηα παηδηά κε αλαπεξίεο /εηδηθέο αλάγθεο είλαη αλαγθαίεο.  
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  Ζ εθαξκνγή ηνπο σζηφζν πξέπεη λα πξνσζείηαη ζε ζπλάξηεζε 

κε ηελ εμαζθάιηζε ησλ αλαγθαίσλ πξνυπνζέζεσλ, ψζηε λα απνβαίλνπλ 

απνηειεζκαηηθέο, δηαθνξεηηθά απνβαίλνπλ επηδήκηεο.  

 

  Απηή ήηαλ κηα ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά, ζηελ νπνία 

πεξηιακβάλεηαη ή εμ ππνλνείηαη ηνπιάρηζηνλ αλ θαη αλαθέξεηαη πην θάησ πην 

αλαιπηηθά, ε αλάγθε γηα επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πνπ 

πεξηιακβάλεηαη ζε έλα ππνεξψηεκα ηεο ίδηαο εξψηεζεο.  

 

  Θέισ λα ηνλίζσ επίζεο κε ηελ επθαηξία φηη ρξεζηκνπνηήζακε 

ηνλ φξν παηδηά κε αλαπεξίεο /εηδηθέο αλάγθεο πξψηνλ γηα λα αληηδηαζηείινπκε 

ηνπο δχν φξνπο αλαπεξίαο απφ εηδηθέο αλάγθεο θαη δεχηεξνλ γηα λα 

ζεβαζηνχκε ην αίηεκα ηεο πλνκνζπνλδίαο αηφκσλ κε αλαπεξίεο ζηελ 

Διιάδα, πνπ ζέινπλ λα ιέγνληαη άηνκα κε αλαπεξίεο θαη φρη άηνκα κε εηδηθέο 

αλάγθεο.  

 

  Γεχηεξε εξψηεζε. Ζ ηδησηηθή εθπαίδεπζε δελ είλαη κφλν ηα 

ηδησηηθά ζρνιεία αιιά θαη ηα θξνληηζηήξηα θαη ηα ηδηαίηεξα καζήκαηα. Φπζηθά 

ην ελλννχκε απηφ.  

 

  Σξίην. Πψο εμεγείηαη ην γεγνλφο φηη ζηελ Αγγιία, ρψξα πνπ 

θαηεμνρήλ αλζνχζε ε ηδησηηθή παηδεία, κεηψλεηαη ε δήηεζε ζέζεσλ ζην 30% 

θέηνο ζε ζρέζε κε πέξζη ελψ ζηελ Διιάδα απμάλεηαη ε δήηεζε;  

 

  Ννκίδσ φηη ε Αγγιία, δελ ήηαλ παξαδνζηαθά πξφηππν ρψξαο 

φπνπ αλζνχζε ε ηδησηηθή εθπαίδεπζε. Σνπιάρηζηνλ φηαλ θαζηεξψζεθε ν 

ζεζκφο ησλ εληαίσλ ζρνιείσλ, ηα comprehensive schools, απηά θάιππηαλ 

πάλσ απφ ην 90% λνκίδσ γχξσ ζην 95% ηνπ πιεζπζκνχ θαη ππήξρε έλα 5% 

γηα ηα παξαδνζηαθά grammar school ηα νπνία επεηδή αληηζηνηρνχζαλ ζην 

παιηφ αθαδεκατθφ κνληέιν ζρνιείνπ, είραλ κηα ηδηαίηεξε δήηεζε θαη πέξαζαλ 

ζην ρψξν ηεο ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο γηα λα δηαηεξήζνπλ, λα μεθχγνπλ 

δειαδή απφ ηνλ θαλφλα ηνπ εληαίνπ ζρνιείνπ.  

 

  Πέξα απφ απηφ φκσο αλ ην εξψηεκα είλαη ζηελ Διιάδα 

απμάλεηαη ή κεηψλεηαη, ζα ιέγακε φηη νπζηαζηηθά απμνκεηψλεηαη. Γειαδή, γηα 

έλα δηάζηεκα εκθαλίζηεθε ηδηαίηεξα ζηελ πεξίνδν κεηαξξχζκηζεο Αξζέλε θαη 
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κεηά κηα αχμεζε πξνο ηα θξνληηζηήξηα θαη ηειεπηαία θαίλεηαη φηη κεηψλεηαη. 

Δπαλέξρεηαη ηνπιάρηζηνλ ζηα παιηά πεξηζψξηα. Πάλησο ελ πάζε πεξηπηψζεη, 

νη αιιαγέο είλαη νξηαθέο, αμίδεη λα ηηο κειεηήζνπκε πην ζπζηεκαηηθά.  

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Μ. ΠΛΗΣΖ): Μηα εξψηεζε απφ ηε ζπλαδέιθηζζα ηε 

Βαζηιεηάδνπ πξνο ηελ Γ΄ ΔΛΜΔ Θεζζαινλίθεο θαη εξξψλ. Γελ ζίγνληαη ηα 

αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα. Ζ Οκάδα ζεσξεί φηη δελ είλαη παξάγνληαο 

αληζφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε θαη κάιηζηα θπξίαξρνο; Κάπνηνο ζπλάδειθνο 

απφ ηελ Γ΄ ΔΛΜΔ Θεζζαινλίθεο. Ο ζπλάδειθνο ν Αλαγλσζηάθεο. 

 

θ. ΑΝΑΓΝΧΣΑΚΖ: Με δεδνκέλν φηη κηιάκε γηα έλα κάρηκν εθπαηδεπηηθφ 

ζπλέδξην, έλα ζπλέδξην πνπ ζα παξάμεη πνιηηηθή θαη ζα ζπκβάιιεη ζηελ 

θίλεζε ηελ πξνζαλαηνιηζκέλε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θηλήκαηνο, ζέισ λα θάλσ 

κεξηθέο εξσηήζεηο.  

 

  Ζ πξψηε εξψηεζε αθνξά ην εμήο. Πψο εξκελεχεηε ηνλ πνιηηηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πεξηβαιινληηθήο 

εθπαίδεπζεο κε δεδνκέλν φηη φιν θαη πεξηζζφηεξα ζρνιεία αζρνινχληαη κε ην 

πεξηβάιινλ θαη φιν πεξηζζφηεξν επηβαξχλεηαη ην πεξηβάιινλ. Με δεδνκέλν 

φηη ε ζρέζε αλζξψπνπ θχζεο είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζρέζεηο αλζξψπσλ 

κεηαμχ ηνπο, ήζεια λα ξσηήζσ αλ έρεηε εθηίκεζε γηα ηνλ πνιηηηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζην πεξηβάιινλ. Απηφ είλαη ην 

πξψην.  

 

  Σν δεχηεξν φζνλ αθνξά ηελ ηδησηηθή εθπαίδεπζε. Δγψ είκαη ν 

Κφθθαιεο έζησ θαη έρσ έλα Μεηζφβην Πνιπηερλείν, ην νπνίν είλαη εμαηξεηηθά 

αλαβαζκηζκέλν παγθφζκηα, κε εμαηξεηηθά ζχγρξνλα κεραλήκαηα. Θέισ λα 

κνπ εμεγήζεηε, ην ιέκε παξαδεηγκαηηθά, γηαηί ζα αλαγθαζηψ λα επελδχζσ ζε 

έλα ρψξν κε βξαβεία απνδνηηθφηεηα θαη δελ ζα ρξεζηκνπνηήζσ ην ήδε 

ππάξρνλ εθπαηδεπηηθφ ζπλνιηθφ κεραληζκφ, γηα ίδην φθεινο.  

 

  Θέισ λα ξσηήζσ φζνπο αζρνιήζεθαλ κε ην δήηεκα ηεο 

ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο, πνην θαηά ηε γλψκε ζαο είλαη ην θχξην, ζηελ επνρή 

καο, ζηελ επνρή ηεο ηειεπηαίαο 20εηίαο, αθήζηε ηα παιηά ηνπ ‟60 θαη ηνπ ‟50. 

Σν θχξην ζηελ ηδησηηθνπνίεζε είλαη ε επηρεηξεκαηηθνπνίεζε – ηδησηηθνπνίεζε 

ηεο ππάξρνπζαο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο θαη απηφ λα δνχκε θαη δεπηεξεπφλησο 
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ην δήηεκα ηεο παιηάο ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο πνπ παίδεη κπάια αιιά παίδεη κε 

άιινπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο; Πνην είλαη ην θαηλνχξην ζηελ επνρή καο, 

πνπ ζα βνεζήζεη λα πξνζαλαηνιηζηνχκε; 

 

  Ζ ηξίηε εξψηεζε. Αθνξά ηελ εηζήγεζε ηνπ ΚΔΜΔΣΔ θπξίσο. Με 

δεδνκέλν επίζεο φηη εηζξέεη κε θνβεξφ δπλακηζκφ ε θαπηηαιηζηηθνπνίεζε ζην 

ρψξν ηεο αγξνηηάο, ε αγξνηηθή νηθνλνκία θαπηηαιηζηηθνπνηείηαη ξαγδαία.  

 

  Με δεδνκέλν απηφ, ήζεια λα ξσηήζσ ην εμήο πξάγκα. Δδψ πνπ 

ιέηε θνηλσληθέο αληζφηεηεο θαη «ΓΔΧΜΔ», πνπ έλαο απφ ηνπο φξνπο είλαη ε 

γεσγξαθηθή δηαθνξνπνίεζε, κπνξείηε λα καο ην θάλεηε ιηαλά απηφ; Πψο ην 

θαηαλνείηε απηφ ην πξάγκα;     

 

  Ζ εξψηεζε ππνθξχπηεη δπζηπρψο άπνςε φπσο θαηαιαβαίλεηο 

αιιά ζέισ λα ην δσ θάπσο ζπγθεθξηκέλα φπσο εζείο ην ελλνείηε. Γελ ηε ιέσ 

ηελ άπνςε εξψηεζε είλαη, ζέβνκαη απφιπηα ηηο εξγαζίεο ζαο, κελ έρεηε κε 

εκέλα ηέηνην πξφβιεκα.  

 

  Σν δεχηεξν αθνξά ην δήηεκα ηεο δηάθξηζεο ησλ θχισλ. Θα 

ήζεια κε ηάζεηο, κε δείγκαηα, κε αξηζκνχο λα καο πείηε, εγψ δελ ζεσξψ φηη 

είλαη ε ξνή πξνο ηα πάλσ δήηεκα θνηλσληθψλ αληζνηήησλ, είλαη θάηη άιιν νη 

θνηλσληθέο αληζφηεηεο. Γηφηη, φπσο μέξεηε θάζε ρσξηφ έρεη θαη γπκλαζηήξην 

θάζε ρσξηφ θαη ΣΔΗ πάεη λα γίλεη θαη θάζε πφιε θαη Παλεπηζηήκην. Δίλαη αιινχ 

ην ζέκα. Αιιά φκσο ήζεια λα ξσηήζσ εδψ πνπ ιέηε, ε δηάθξηζε ησλ θχισλ 

ζαλ κνξθή θνηλσληθήο αληζφηεηαο, κήπσο έρεηε δεδνκέλα γηα ηε ξνή, λα 

έξζεηε κε απηά ηα δεδνκέλα ησλ δχν θχισλ πξνο ηα ΑΔΗ – ΣΔΗ αλ κπσ ζηε 

δηθή ζαο ζθέςε; Απηέο είλαη νη εξσηήζεηο.  

  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Τπάξρνπλ άιιεο εξσηήζεηο;  

θα ΔΛΔΝΖ: ηελ θα Σακνπηδέιε αλ δελ θάλσ ιάζνο ζην φλνκα. Μαο θάλαηε 

κηα εηζήγεζε πεξίπνπ 10 ιεπηά γηα ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε. Ζζεια 

ιίγν λα καο πείηε, ηειηθά ηη ζρέζε έρεη ε πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε κε ηελ 

άξζε ησλ θνηλσληθψλ – εθπαηδεπηηθψλ αληζνηήησλ, γηαηί έγηλε απηή ε 

εηζήγεζε, πψο ζπλδέεηαη;  
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Γ. ΣΟΤΜΑ: Ζ πξψηε εηζήγεζε, ζα απαληήζσ εγψ ζηε ζπλαδέιθηζζα, 

ήηαλ άζρεηε κε ην ζέκα, θαηά ηελ ηαπεηλή κνπ γλψκε. Δρσ θαη εγψ έλα 

εξσηεκαηηθφ, ελ πάζε πεξηπηψζεη αιιά ζα πάσ ζε δχν – ηξεηο εξσηήζεηο, 

ζηελ εηζήγεζε ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο απφ ηελ Γ΄ ΔΛΜΔ, πνπ έρεη πνιιά 

ζεκαληηθά ζηνηρεία αιιά ζέινπλ θαλά δχν δηεπθξηλίζεηο.  

 

  Δπί παξαδείγκαηη εθεί πνπ ιέεη ε νκάδα ζε θνηλσληθή 

πξνέιεπζε καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ. ε φηη αθνξά ζηελ θνηλσληθή 

πξνέιεπζε ησλ καζεηψλ ην αληηιακβάλνκαη θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ππνςηάδνκαη, ζα ήζεια φκσο λα είλαη ιηγάθη πην ζαθέο αλ είλαη δπλαηφλ.  

 

  ηελ ηξίηε ζειίδα, εθεί πνπ ιέηε ε αδπλακία ησλ καζεηψλ λα 

ραξάμνπλ έλα καθξφρξνλν ζρεδηαζκφ γηα ην κέιινλ ηνπο. Δδψ είλαη έλα 

ζηνηρείν, είλαη κηα πξψηκε αλάγθε, κηα ππνρξεσηηθφηεηα ζε ειηθία πνπ δελ 

πξέπεη λα επηιέμνπλ λα θάλνπλ πξάγκαηα πξηλ σξηκάζνπλ, κηα ζεηξά απφ 

πξάγκαηα ζην κπαιφ ηνπο θαη βέβαηα δελ κπνξεί λα ηνπο κεηαθεξζεί ε επζχλε 

γη΄ απηφ ην πξάγκα. ε απηφ ζέιεη ιίγν πξνζνρή. 

 

  Βέβαηα, είλαη θαη θαλά δχν άιια αιιά ελ πάζε πεξηπηψζεη. Δίλαη 

εξσηήζεηο, πην ζαθέο λα είλαη;  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Πην ζχληνκεο.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Ηζσο ζα έπξεπε λα είραλ θαηαγξαθεί ζπλάδειθε απηή ηελ ψξα 

πνπ θαζφζνπλ εθεί πέξα, έηζη ψζηε λα ππάξρνπλ νη εξσηήζεηο νη 

ζπγθεθξηκέλεο θαη νη ζχληνκεο, γηα λα κπνξέζνπλ θαη νη ζπλάδειθνη, λα κελ 

ρξνλνηξηβνχκε ηψξα, γπξίδνπκε ηηο ζειίδεο θαη θνηηάκε.  

 

Γ. ΣΟΤΜΑ: Οη εξσηήζεηο φκσο ζπγθξνηνχληαη εδψ, απηή ηε ζηηγκή, δελ 

είλαη εθ ησλ πξνηέξσλ. Καηά ζπλέπεηα, ζε έλα άιιν ζεκείν, εθεί πνπ ιέηε 

ζπλάδειθνη ζην γλσζηηθφ επίπεδν, δελ ππάξρεη κηα πνιχ ζαθήο αλαθνξά. 

Θα ήζεια λα ην δηεπθξηλίζεηε απηφ, γηα ηα βηβιία θαη ηε ζπγγξαθή ησλ βηβιίσλ 

ησλ ζρνιηθψλ. Τπάξρεη έλα ηεξάζηην δήηεκα.  

 

  Ζζηθά ηψξα λνκίδσ πνπ νη ζπγγξαθηθέο νκάδεο έρνπλ 

ηδησηηθνπνηεζεί πιήξσο απ‟ φηη καζαίλνπκε. Γίλνληαη ζε εθδνηηθνχο νίθνπο θαη 

απηφ είλαη πνιχ ζνβαξφ. Θα έπξεπε λα ην δνχκε. ην ηέινο – ηέινο, ζηελ 

ηειεπηαία παξάγξαθν, δηαβάδσ, ιέηε, λα απαληνχλ, πηζηεχνπκε φηη νη απφςεηο 
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θαη νη ζέζεηο ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο καο έλσζεο, ζα πξέπεη λα ζηεξίδνληαη ζε 

επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλα δεδνκέλα θαη λα απαληνχλ κε επηζηεκνληθά 

ηεθκεξησκέλν ηξφπν ζηα ηδηαίηεξα δεηήκαηα θιπ.  

 

  Καη απηφ ζέιεη ιίγν δηεξεχλεζε, γηαηί ε επηζηήκε, εμαξηάηαη πνηα 

είλαη ε αθεηεξία ηεο. Γελ είλαη άρξσκε, άνζκε. ρη δελ θάλσ ηνπνζέηεζε, 

εξσηήζεηο θάλσ. Πνηεο επηζηήκεο πξέπεη λα ζπλεξγαζηνχλ θαη απφ πνηα 

αθεηεξία; 

   

Ζ. ΜΠΡΑΒΟ: Ζζεια λα ξσηήζσ ζρεηηθά κε ηε ζχλδεζε ηνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο θαη ζρνιείσλ, θαηά πφζν ζπζρεηίδεηαη ε πξνζπάζεηα 

ηδησηηθνπνίεζεο, πνιιψλ ζεκαληηθψλ πιεπξψλ ηεο ηνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, 

κε έλα γεληθφηεξν ζρέδην εηζφδνπ θαη ζηα ζρνιεία πην θαζαξά ηεο 

ηδησηηθνπνίεζεο πνπ ζέιεη πεξηζζφηεξν μεθαζάξηζκα.  

 

  Έλα δεχηεξν. Οη κεγάιεο πνιπεζληθέο εηαηξείεο έρνπλ έλα άιιν 

επίπεδν θαη ηξφπν εηζβνιήο. Οη κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο ζε ηνπηθφ επίπεδν, 

ζε κηα κηθξή πφιε, ζε κηα θσκφπνιε, εάλ κπνξνχκε λα πξνζεγγίζνπκε απηή 

ηελ πξνζπάζεηα εηζφδνπ ζην ζρνιείν.  

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: πλάδειθε, ζπγλψκε γηα ηε δεχηεξε εξψηεζε. Δκείο ζα ζαο 

απαληήζνπκε κε πνηνλ ηξφπν κπνξνχλ νη κηθξέο επηρεηξήζεηο λα εηζβάιινπλ 

ζηα ζρνιεία;  

Ζ. ΜΠΡΑΒΟ: Δάλ έρεηε κηα γλψκε, εγψ έρσ κηα άπνςε θαη ζα ηελ 

θαηαζέζσ αξγφηεξα.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Δκείο δελ ζέινπκε θαζφινπ.  

Ζ. ΜΠΡΑΒΟ: Αθήζηε ην θαζφινπ ηψξα, εδψ είλαη ην δήηεκα, ζαο ζέησ κηα 

γλψκε, ηη γίλεηαη. Σν έρεηε εθηηκήζεη θιπ. κπνξνχκε λα ην ζπδεηήζνπκε 

αξγφηεξα; Γεκηνπξγηθά παξεκβαίλσ. Καη έλα ηξίην δήηεκα, ην ίδην ην 

πεξηερφκελν ησλ βηβιίσλ. Καηά πφζν πξνπαγαλδίδεη ζηελ νπζία ηελ 

ηδησηηθνπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηα ππφινηπα; ε 

ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα θαη ζε ζπγθεθξηκέλα βηβιία, αλ ζέιεηε.  

 ππάξρνπλ βηβιία, ηα νπνία εθηηκψ φηη πξνπαγαλδίδνπλ αλνηθηά ηελ 

ηδησηηθνπνίεζε γεληθφηεξα θαη ηεο εθπαίδεπζεο. Τπάξρεη πην ζπγθεθξηκέλε 

γλψκε απφ ηνπο κειεηεηέο; Θα θάλσ ζηελ ηνπνζέηεζε, είλαη εξψηεζε ηψξα, 

δελ ζέισ λα πξνθαηαιάβσ. Δπραξηζηψ.  
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ππάξρνπλ βηβιία, ηα νπνία εθηηκψ φηη πξνπαγαλδίδνπλ αλνηθηά ηελ 

ηδησηηθνπνίεζε γεληθφηεξα θαη ηεο εθπαίδεπζεο. Τπάξρεη πην ζπγθεθξηκέλε 

γλψκε απφ ηνπο κειεηεηέο; Θα θάλσ ζηελ ηνπνζέηεζε, είλαη εξψηεζε ηψξα, 

δελ ζέισ λα πξνθαηαιάβσ. Δπραξηζηψ.  

 

Γ. ΑΣΑΒΔ: Θα ήζεια ηε βνήζεηά ζαο, ηηο εκπεηξίεο θαη ζνθία ζαο, γηα ην 

εμήο εξψηεκα. Πνιιέο θνξέο ληψζσ αδχλακνο, θελφο, άδεηνο λα 

αληηκεησπίζσ ηα πξνβιήκαηα ηνπ ζρνιείνπ κνπ, κε ηελ εμήο έλλνηα. Δίκαη 

δηεπζπληήο ζε εζπεξηλφ ζρνιείν, έρσ παηδηά βνπηεγκέλα ζηνλ αλζξψπηλν 

πφλν θαη ζηε δπζηπρία, ηα κηζά εμ απηψλ πξνέξρνληαη απφ μέλεο ρψξεο θαη 

ζρεδφλ φια αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα καζεζηαθά θαη θνπβαινχλ αηνκηθά 

θαη νηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα θνβεξά πνιιέο θνξέο.  

 

  Δρσ πξφβιεκα απέλαληη θαη ζηνπο καζεηέο θαη ζηνπο 

ζπλαδέιθνπο. Με πνηα έλλνηα ην ιέσ απηφ; Γηφηη, απέλαληη ζηνπο 

ζπλαδέιθνπο αληηκεησπίδσ πξφβιεκα σο πξνο ην εμήο. Καζεισκέλνη, 

θνιιεκέλνη ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαηά ηε γλψκε κνπ, δελ αληηκεησπίδνπλ 

ζσζηά ηα αλαθπφκελα πξνβιήκαηα.  

 

  Γηα πνηεο ηζφηεηεο κηιάκε ζηελ εθπαίδεπζε, γηα πνηεο αληζφηεηεο 

κηιάκε ζηελ εθπαίδεπζε, κε ηέηνηνπ είδνπο καζεζηαθφ αληηθείκελν, κε ηέηνηνπ 

είδνπο παηδηά. Αθξηβψο απηφ δεηάσ, πσο ζα αληηκεησπίζνπκε κηα ηέηνηα 

ηδηαηηεξφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε, φπσο είλαη ηα παηδηά απηά.  

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Ννκίδσ φηη νινθιεξψζεθε ν θχθινο ησλ εξσηήζεσλ. ε 

κεξηθέο απφ απηέο κπνξνχκε λα απαληήζνπκε, ζε άιιεο ζεσξνχκε φηη δελ 

είλαη αξκνδηφηεηά καο θαη ζε θάπνηεο άιιεο λνκίδσ φηη  ν δηάινγνο πξέπεη λα 

βνεζήζεη λα θσηηζηνχλ.  

 

  ηηο εξσηήζεηο πνπ έθαλε, αο ηηο πάξνπκε κε ηε ζεηξά ν 

ζπλάδειθνο Αλαγλσζηάθεο, πξψηα απ‟ φια πνηνο πξέπεη λα είλαη ή είλαη ν 

πνιηηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο αθνινπζνχκελεο πεξηβαιινληηθήο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο.  

 

  Πξάγκαηη εδψ κπνξεί λα δηαθξίλεη θαλείο κηα ζεηξά 

απνπξνζαλαηνιηζκνχο. Ννκίδσ φηη πξέπεη λα γίλεη κηα πνιχ πην αλαιπηηθή 
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ηνπνζέηεζε ζην δήηεκα. Ζ νκάδα καο δελ αζρνιήζεθε κε απηφ θαη επνκέλσο 

εκείο δπζθνιεπφκαζηε λα δψζνπκε ζπγθεθξηκέλε απάληεζε, πξνζέμηε, ε 

νπνία λα εθθξάδεη ηελ νκάδα. Πξνζσπηθέο απφςεηο ππάξρνπλ.  

 

  Γεχηεξε εξψηεζε. Πνην είλαη ην λέν ζην ζέκα ηεο 

ηδησηηθνπνίεζεο; Πξνθαλψο, εγψ ζα κεηέζεηα ιίγν ηελ εξψηεζε. Πνην είλαη ην 

θαίξην ζεκείν ζην ζέκα ηεο ηδησηηθνπνίεζεο θαη πξάγκαηη ην θαίξην ζεκείν, 

είλαη θαηά ηελ άπνςε ηεο νκάδαο, φηη ζπλνιηθά απεηιείηαη κε ηδησηηθνπνίεζε 

ην δεκφζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ελψ νη άιιεο κνξθέο ηδησηηθνπνίεζεο 

πνπ ππήξραλ, δειαδή ην φηη ππάξρνπλ θάπνηα ηδησηηθά ζρνιεία, δελ θαίλεηαη 

απηή ηε ζηηγκή λα είλαη ην θαίξην πξφβιεκα. Σν πξφβιεκα πνπ απαζρνιεί ηελ 

ειιεληθή θνηλσλία.  

 

  Ζ πξνζηαζία ηνπ δεκφζηνπ ραξαθηήξα, ηεο δεκφζηαο 

εθπαίδεπζεο, είλαη λνκίδσ ην θαίξην ζεκείν. Τπάξρεη βέβαηα κηα επηζήκαλζε 

γηα ηελ αγξνηηθή παξαγσγή, πνπ θάλεη ν ζπλάδειθνο Αλαγλσζηάθεο θαη ε 

ελδηαθέξνπζα εξψηεζε είλαη πσο αληηιακβαλφκαζηε ηε γεσγξαθηθή δηάζηαζε 

ησλ αληζνηήησλ.  

 

  Αλ πξνζέμαηε ζην ζεκείν ζην νπνίν αλαθεξφκαζηε θαη εγψ 

πξνζπάζεζα λα είκαη θαη πην αλαιπηηθφο αθφκα, ιέκε φηη ε γεσγξαθηθή 

δηαθνξνπνίεζε θαη νη γεσγξαθηθέο αληζφηεηεο, ζπλδένληαη ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηα ηδηαίηεξα νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ηνπηθψλ θνηλσληψλ.  

 

  Δλλννχκε εδψ δχν πξάγκαηα.  

ΤΝΔΓΡΟ: (ρσξίο κηθξφθσλν) 

ΤΝΔΓΡΟ: ρη ηζφηηκα, δελ είπακε ην πξνεγνχκελν. Μάιηζηα θαη ζηελ 

εηζήγεζε είπα φηη μεθηλάκε απφ ην πην βαζηθφ θαη βιέπεηε θαη ην δεχηεξν 

ζπλαξηάηαη κε ην πξψην ζε κηα παξάκεηξφο ηνπ. Δλλννχκε ηα εμήο. Πξψηνλ, 

νη δπζπξφζηηεο θαη απνκνλσκέλεο πεξηνρέο αληηκεησπίδνληαη ζπρλά κε 

εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο, γηα παξάδεηγκα, κνλνζέζηα ή ππεξβνιηθά νιηγνζέζηα 

ζρνιεία, ηα νπνία αληηθεηκεληθά νδεγνχλ ζε κηα ππνβαζκηζκέλε ιεηηνπξγία 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο.  
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  Απηφ καο δφζεθε ε επθαηξία λα ην δηαπηζηψζνπκε θαη ζε 

πξνζπλεδξηαθέο εθδειψζεηο. Γεχηεξνλ. Τπάξρνπλ νξηζκέλεο πεξηνρέο φπνπ 

εθδειψλεηαη ε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε γηα παξάδεηγκα, κε απνηέιεζκα απηνχ 

ηνπ είδνπο ε αλάπηπμε, λα ζπζρεηίδεηαη ηνπιάρηζηνλ εξεπλεηηθά θαη ζηαηηζηηθά 

κφλν, κε κνξθέο απνκάθξπλζεο απφ ηε δεκφζηα εθπαίδεπζε. ια απηά 

πξέπεη λα καο απαζρνιήζνπλ σο κηα δηάζηαζε, απηφ ήηαλ κφλν.   

 

  Σξίηνλ, ζε φηη αθνξά ηε δηάθξηζε πνπ έρεη ζρέζε κε ηε δηάζηαζε 

ηνπ θχινπ. Δρεη θαη εδψ δχν πιεπξέο. Ζ κηα πιεπξά είλαη φηη ζηελ 

πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, έρεη αξρίζεη λα δηαπηζηψλεηαη, 

κηα ρακειφηεξε επίδνζε ησλ αγνξηψλ. Καη απηφ πξέπεη λα ην εμεηάζνπκε 

ζπζηεκαηηθά. πζηεκαηηθά ηα αγφξηα ζηηο ηειεπηαίεο αο ην πνχκε κεηξήζεηο 

θαη έξεπλεο θαη ζηελ Διιάδα θαη δηεζλψο, εκθαλίδνπλ ππνεπίδνζε.  

 

  Παξάιιεια φκσο κε απηφ, φηαλ κηιάκε γηα ηηο ζρνιέο πςειήο 

δήηεζεο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη θπξίσο γηα ηα κεηαπηπρηαθά θαη ηελ 

κεηαπηπρηαθή κνξθσηηθή πνξεία, εθεί εθδειψλνληαη αληίζηξνθα νη αληζφηεηεο 

ππέξ ησλ αγνξηψλ.  

 

  Δπνκέλσο, εδψ πξέπεη λα δνχκε θαη απηή ηε δηάζηαζε. Απηά ηα 

δχν ήηαλ ρνλδξηθά ζε ζρέζε κε ηελ εξψηεζε. Άιιε εξψηεζε. χλδεζε 

ηνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ζρνιείσλ ηάζεο ηδησηηθνπνίεζεο θιπ. Δδψ λνκίδσ 

φηη πξέπεη λα θάλνπκε κηα δηάθξηζε.  

 

  Αλ ελλννχκε κε ηνλ φξν απνθέληξσζε, ηελ κεηαβίβαζε θάπνησλ 

αξκνδηνηήησλ ζε ζπιινγηθά φξγαλα, πνπ πιαηζηψλνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή 

θνηλφηεηα θαη αλαπηχζζεηαη έλαο γφληκνο πξνβιεκαηηζκφο ζε απηφ ην 

πιαίζην, ε εηζήγεζή καο ζα ζεσξνχζε ζεηηθή απηή ηελ εμέιημε. 

 

  Αλ ελλννχκε ηελ κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζε ηνπηθά φξγαλα, 

γηα παξάδεηγκα ζηνπο δεκάξρνπο, νη νπνίνη ελεξγνχλ κε ηε ινγηθή ελφο 

απηαξρηθνχ θνξέα, πνπ κπνξεί λα ιχλεη θαη λα δέλεη ζην ρψξν ηεο 

εθπαίδεπζεο κέζα απφ ηελ ηνπηθή θνηλσλία, απηφ ην ζεσξνχκε, θαηαξράο δελ 

είλαη απνθέληξσζε, είλαη απνζπγθέληξσζε θαη ην ζεσξνχκε σο έλα 

ζαθέζηαηα αξλεηηθφ ζηνηρείν, πνπ ζηηο ηειεπηαίεο εθθάλζεηο φπσο 
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εθδειψλνληαη ζην ρψξν ηεο πνιηηηθήο, ζπλδέεηαη άκεζα ή έκκεζα κε ηάζεηο 

ηδησηηθνπνίεζεο θαη απηφ βέβαηα, ν θιάδνο καο ην έρεη απνδείμεη.  

 

  Σξίηνλ. Ζ εηζβνιή κηθξψλ ή κεγάισλ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ 

ζηελ εθπαίδεπζε, εηπψζεθε πξηλ, εκάο δελ καο βξίζθεη ζχκθσλνπο. Δκείο 

ζέινπκε ην ζρνιείν λα δηαηεξήζεη ηνλ δεκφζην ραξαθηήξα ηνπ θαη θπξίσο ηελ 

θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ηίπνηε άιιν.  

 

  Γηα ην πεξηερφκελν ησλ βηβιίσλ είλαη ζαθέζηαηεο νη εξσηήζεηο. 

πλδέεηαη ην δήηεκα θαη κε ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ. Γελ μέξσ αλ πξέπεη 

λα κηιάκε γηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ή γηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ή γηα 

ζηφρνπο εθπαηδεπηηθνχο αιιά εκείο ζεσξνχκε φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη, 

πξέπεη λα είλαη θνηλνί γηα φια ηα ζρνιεία. ρη δειαδή λα δηαβαζκίδνληαη 

εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη, αλάινγα κε ην ζεσξνχκελν κνξθσηηθφ επίπεδν ηεο 

θάζε πεξηνρήο θαη έηζη λα έρνπκε άιινπο ζηφρνπο επίηεπμεο κέζα απφ ηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία, ζε κηα ππνβαζκηζκέλε πεξηνρή θαη άιινπο ζηφρνπο ζε 

κηα αλαβαζκηζκέλε πεξηνρή, κε ην επηρείξεκα φηη σο εθεί θηάλνπλ θαη δελ 

πάλε πην πέξα.  

 

  Θέινπκε, νη καζεζηαθνί ζηφρνη πνπ επηδηψθεη ην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα, λα είλαη παληνχ νη ίδηνη. Απφ εθεί θαη πέξα ηψξα νη παηδαγσγηθέο 

ηερληθέο, πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζε απηφ ην ζηφρν, κπνξνχλ λα 

δηαθνξνπνηνχληαη θαη απηφ είλαη ππφζεζε δηθή καο, ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

 

  Γελ ππάξρεη άιινπ είδνπο εξψηεζε, απιψο ήζεια λα ζρνιηάζσ 

ηηο εξσηήζεηο ηνπ θ. Αηζαβέ πνπ ήηαλ νη ηειεπηαίεο. Αλ κε ηνλ φξν, κε ηε 

θξάζε, κε ηέηνηνπ είδνπο παηδηά, ηη πξέπεη λα θάλνπκε; Θέινπκε λα 

κεηαθέξνπκε, αο ην πνχκε ηελ επζχλε ζηα παηδηά; Με απηή ηελ αληίιεςε εκείο 

δηαθσλνχκε πξνθαλψο.  

 

  Αλ φκσο ελλννχκε φηη απέλαληη ζε απηή ηελ θαηάζηαζε, πσο 

πξέπεη λα απαληήζεη νξγαλσκέλα, ππεχζπλα θαη ζπζηεκαηηθά ε πνιηηεία, ηφηε 

πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ φιεο απηέο νη πνιηηηθέο πνπ πεξηγξάθνπκε ζηηο 

ζειίδεο 10 θαη 11 ηνπ θεηκέλνπ καο, πνπ είλαη πνιχ αλαιπηηθά δηαηππσκέλεο. 

Δπραξηζηψ.  
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ΓΗΑΛΔΗΜΜΑ 

 

      

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: πλάδειθνη μεθηλάκε ηνλ δεχηεξν θχθιν ηεο ζπδήηεζεο γηα ηηο 

Κνηλσληθέο αληζφηεηεο – Ηδησηηθνπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο. Μεηά ηηο εηζεγήζεηο 

ησλ Οκάδσλ Δξγαζίαο ησλ ΔΛΜΔ, ζα αθνινπζήζνπλ νη κεκνλσκέλεο 

ηνπνζεηήζεηο. Θα πξέπεη φκσο λα ζηακαηήζνπκε θάπνηα ζηηγκή, ζχκθσλα κε 

ην πξφγξακκα ζηηο 2.00 ε ψξα, φπσο πξνβιέπεηαη γηα ην γεχκα.  

 

  Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα λα ην παξαηείλνπκε γηα ιίγν, δελ μέξσ γηα 

πφζν φκσο, αλ ζα κπνξνχκε λα ππεξβνχκε ηε κηζή ψξα. Πξηλ φκσο 

μεθηλήζνπκε γηα ηηο κεκνλσκέλεο ηνπνζεηήζεηο, λα δψζνπκε ην ιφγν γηα δχν 

ιεπηά ζηε ζπλαδέιθηζζα πνπ αλαθέξζεθε ζηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, 

λα απαληήζεη ζηε ζρεηηθή εξψηεζε πνπ ππνβιήζεθε.  

 

Κ. ΣΑΜΟΤΣΕΔΛΖ: Δγψ ήζεια λα επραξηζηήζσ ηε ζπλαδέιθηζζα πνπ έζημε 

ην ζέκα θαη έθαλε απηή ηελ παξέκβαζε, γηα λα κνπ δνζεί ε επθαηξία λα 

απνζαθελίζσ θάπνηα πξάγκαηα, πνπ ίζσο δελ έγηλαλ ζαθή κέζα απφ ηελ 

εηζήγεζή κνπ.  

 

  Οιεο νη εηζεγήζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θνηλσληθήο 

αληζφηεηαο θαη ηεο αληζφηεηαο ζην ζρνιείν, πεξηνξίζηεθαλ θαη ην ζεσξψ 

βέβαηα φηη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ην πεδίν, ζηελ αληζφηεηα πνπ παξάγεη θαη 

αλαπαξάγεη ην νηθνλνκηθφ πιαίζην. Δηζη δελ είλαη; 

 

  Ζ δηθή καο ε παξνπζίαζε ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο ζαλ 

κηαο θαηλνηφκνπ ηδέαο ζην ζρνιείν, ήηαλ γηα λα δψζεη έκθαζε θαη λα δείμεη φηη 

κπνξνχκε θαη κέζα απφ ην ζρνιείν, πηνζεηψληαο άιιεο δηδαθηηθέο 

πξνζεγγίζεηο λα εληζρχζνπκε ηελ ελζσκάησζε ηε ζρνιηθή, ηελ θαιχηεξε 

απφδνζε καζεηψλ, πνπ δελ είλαη ηφζν ελεξγή θαη δελ αληαπνθξίλνληαη ηφζν 

πνιχ ζην δαζθαινθεληξηθφ θαη γλσζηνζεξηθφ κνληέιν. 

 

  Να δψζνπκε έκθαζε φηη επηδηψθνπκε κηα νιηζηηθή αλάπηπμε 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ καζεηή, κέζα απφ απηέο ηηο δξάζεηο θαη ίζσο θάηη πνπ 

δελ έγηλε εκθαλέο λα ηνλίζσ φηη ζαθψο ην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα, φπσο φινη 

δερφκαζηε είλαη απηφ πνπ αλαπαξάγεη ηηο θνηλσληθέο αληζφηεηεο. Τπάξρεη 
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φκσο κηα ελαιιαθηηθή πξφηαζε ζήκεξα, πνπ φζν νπηνπηζηηθή θαη αλ θαίλεηαη, 

λνκίδσ είλαη κνλφδξνκνο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο, φπνπ εθεί νη ηξεηο 

ππιψλεο κπαίλνπλ κέζα. Οηθνλνκία, θνηλσλία θαη πεξηβάιινλ.  

 

  Λέκε φηη ην δηθφ καο εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, πξέπεη ζηα 

πξνγξάκκαηα ηεο πεξηβαιινληηθήο, θάηη πνπ δηεζλείο νξγαλψζεηο ήδε έρνπλ 

πηνζεηήζεη θαη εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα άιισλ ρσξψλ έρνπλ βάιεη ζαλ 

πξνηεξαηφηεηα λα ελζσκαηψζεη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηελ έλλνηα ηεο 

αεηθνξίαο. 

 

  Απηφ ην πξάγκα λνκίδσ ίζσο δελ ηνλίζηεθε θαη δελ θάλεθε ζηηο 

εηζεγήζεηο, πνπ είλαη έλα άιιν κνληέιν νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Μπνξεί λα 

είλαη νπηνπία, είλαη φκσο κνλφδξνκνο. Απηφ ήζεια λα πσ.  

 

  Καη εκείο, κέζα απφ ηηο δξάζεηο απηέο ηεο πεξηβαιινληηθήο 

εθπαίδεπζεο, ζέιακε λα ηνλίζνπκε θαη ην θξελάξηζκά ηνπο, ην φηη πνιχο 

αξηζκφο ζπκκεηέρεη, λα ηνλίζνπκε πνηα είλαη ηα αξλεηηθά  θαη λα θάλνπκε 

πξνηάζεηο γηα λα επεθηαζεί ζαλ ζεζκφο κέζα ζην ζρνιείν. Γηαηί, ην ζρνιείν 

επίζεο είλαη απηφ πνπ αλαπαξάγεη ηηο θνηλσληθέο αληζφηεηεο. Τπάξρεη δειαδή 

κηα αιιειεπηδξαζηηθή ζρέζε.  

 

  Απηφ λνκίδσ γηα λα εμεγήζσ, πσο είλαη κέζα ζην ζέκα θαη ε 

δηθή καο εηζήγεζε θαη πηάλεη κηα άιιε πξνζέγγηζε ηεο αληηκεηψπηζεο ηεο 

θνηλσληθήο αληζφηεηαο γεληθά θαη εηδηθά ζην ζρνιηθφ ρψξν. Δπραξηζηψ  

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Π. ΥΑΡΑΜΖ): Θα ήζεια λα πξνζζέζσ απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

Πξνεδξείνπ, φηη ε θεληξηθή εηζήγεζε έιαβε ππφςε ηεο ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, 

ηνλ παξάγνληα ζρνιείν θαη κάιηζηα δηαηππψλνληαη θαη κηα ζεηξά απφ 

αλαιπηηθέο πξνηάζεηο ζηηο ζειίδεο 10 θαη 11 γηα ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο ην ζρνιείν κπνξεί λα παίμεη ξφιν, ζηελ άκβιπλζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

αληζνηήησλ. Δπραξηζηψ.  

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Μ. ΠΛΗΣΖ): πλάδειθνη, επεηδή ν πξψηνο θχθινο θαηά ηελ 

εθηίκεζή καο έθιεηζε πνιχ νκαιά.  

ΤΝΔΓΡΟ: Σν έλα αθνξνχζε ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε ζηα ζρνιεία, 

ηελ πνιηηηθή πνπ κπνξεί λα ραξάζζεη, ηνλ πνιηηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. Ζ 
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απνξία ηνπ ζπλαδέιθνπ ήηαλ φηη παξφιε ηελ χπαξμε πεξηβαιινληηθήο 

εθπαίδεπζεο, γηαηί ην πεξηβάιινλ ζπλερίδεη λα ππνβαζκίδεηαη.  

 

  Θα πξέπεη λα εθηηκήζνπκε φηη πξάγκαηη, έζησ απφ ην ‟90 θαη 

κεηά, πνπ ε πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε απνηειεί ζεζκφ γηα ηα δεκφζηα 

ζρνιεία, δπζηπρψο φκσο, δελ ζεκαίλεη θαη γεληθφηεξε θαηάθηεζε. ηη, απηή ε 

πνιηηηθή αλ ζέιεηε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, εληζρχζεθε γηα έλα νξηζκέλν 

ρξνληθφ δηάζηεκα δπζηπρψο θαη ζήκεξα ππάξρεη θαη θξίζε απηνχ ηνπ ζεζκνχ.  

 

  Αιισζηε, έζημα γεληθφηεξα θαη ην ηφληζα δχν θνξέο κάιηζηα, φηη 

δελ ππάξρνπλ θίλεηξα θαη ζα πξέπεη λα δνζνχλ θίλεηξα πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε, φρη κφλν γηα ηελ πεξηβαιινληηθή αιιά γηα φιεο ηηο εμσζρνιηθέο 

δξάζεηο, πνπ αλνίγνπλ ελλνείηαη, πνπ δίλνπλ άιιε κνξθή θαη νκνξθηά 

ελλνείηαη θαη πξννπηηθή ζην ζρνιείν.  

 

  ε φηη αθνξά φκσο ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, επεηδή 

δνπιεχσ θαη ζε Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θαη αζρνινχκαη ρξφληα, 

ζέισ λα πηζηεχσ φηη δπζηπρψο ηα βήκαηα δελ ραξάζζνληαη ζσζηά αθφκε 

απφ ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη φηη απφ εθεί ζα πξέπεη λα μεθηλήζεη ε 

βάζε. Γηαηί απφ κφλα ηνπο, νχηε θαη ηα θέληξα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, 

δελ κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ηα κέγηζηα ζε απηφ πνπ ζα ζέιακε, δειαδή ζε 

κηα δηακφξθσζε ζσζηήο πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο γηα ηνπο καζεηέο καο.  

 

  Σν άιιν εξψηεκα πνπ αθνξνχζε θαη ήηαλ έλα παξάδεηγκα, έλα 

Πνιπηερλείν νξγαλσκέλν απφ ηελ ηδησηηθή εθπαίδεπζε θιπ. θαη φηη άιιν 

αθνχζηεθε γηα επηρεηξήζεηο ηδησηηθέο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εηζβάινπλ ζην 

δεκφζην ζρνιείν, λνκίδσ γηα φζνπο αζρνιεζήθακε κε ηελ ηδησηηθή εθπαίδεπζε 

φπσο θάλεθε απφ ηελ εηζαγσγή καο, είκαζηε θάζεηα θαη ξηδηθά αληίζεηνη πξνο 

νπνηαδήπνηε ηέηνηα κνξθή, φρη κφλν ζηα νξγαλσκέλα ηδησηηθά Παλεπηζηήκηα 

ή ζηα εμνπιηζκέλα είηε απφ Κφθθαιε, φπσο αλαθέξζεθε σο παξάδεηγκα, είηε 

απφ νπνηνλδήπνηε άιιν επηρεηξεκαηία αιιά ν ζηφρνο καο αθξηβψο γη΄ απηφ 

βξηζθφκαζηε εδψ, δηαθνξεηηθά δελ ζα ήκαζηαλ θαη νχηε ζα δερφκαζηαλ λα 

θάλνπκε ηελ εηζήγεζε, είλαη ε ελίζρπζε γεληθά ηεο εηθφλαο ηνπ δεκφζηνπ 

ζρνιείνπ, φισλ ησλ βαζκίδσλ, μεθηλψληαο απφ ηα λήπηα, θηάλνληαο κέρξη ηελ 

αλψηαηε θξαηηθή εθπαίδεπζε.  
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  Γελ είκαζηε εδψ γηα λα ππνζηεξίμνπκε ην αληίζεην νχηε θαη γηα 

λα ην ζπδεηήζνπκε αλ ζέιεηε. ηη δειαδή ζα ππάξμεη κηα ζεηηθή πξννπηηθή 

θαη λα επηρεηξεκαηνινγήζνπκε ππέξ ηεο ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο.    

  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Μ. ΠΛΗΣΖ): πλάδειθνη είρα κηα κηθξή ειπίδα. χκθσλα κε 

ην πξφγξακκα, ππάξρεη θαη αχξην ην πξσί ζπλέρεηα. Αιιά πιεξνθνξνχκαη 

ηψξα φηη απηή ε ζπλέρεηα ζα είλαη γηα ηηο ηξεηο απνγεπκαηηλέο νκάδεο. Δπίζεο 

είλαη πεξηνξηζκέλνο ν ρξφλνο γηα ζήκεξα. Να κηα αληζφηεηα. Θα κπνξνχζακε 

λα έρνπκε θαη εκείο ιίγν ρξφλν αχξην γηα λα ζπλερίζνπκε. Μηαο θαη νη νκηιεηέο 

είλαη 25, ε ψξα είλαη 1.00 πεξίπνπ. Δρνπκε ζηε δηάζεζή καο 90 ιεπηά, αλ 

βάινπκε σο θαηαιεθηηθή ψξα ηηο 2.30, αλαινγεί ζηνλ θαζέλα ζαο απφ ηνπο 

25, ηέζζεξα ιεπηά πεξίπνπ.  

 

  Ο ζπλάδειθνο ν Αλαγλσζηάθεο θαη ν ζπλάδειθνο Μπξάβνο 

Ζιίαο, ν ζπλάδειθνο Μπξάβνο Ζιίαο είλαη ηειεπηαίνο ζρεδφλ, ν 

Αλαγλσζηάθεο Αιέθνο είλαη ιίγν πην κπξνζηά, έρνπλ πξφβιεκα ρξφλνπ, ζα 

πξέπεη λα θχγνπλ. Αλ ζα κπνξνχζε λα δνζεί θάπνηα πξνηεξαηφηεηα, λα 

απνθαζίζνπκε εδψ κέζα, αλ κπνξεί λα δνζεί ν ιφγνο ιίγν πην κπξνζηά γηα 

λα κπνξέζνπλ λα πξνιάβνπλ. πκθσλνχκε. 

 

Κ. ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ: Δίκαη απφ Ζκαζία ζπλάδειθνη. Θέισ λα θαηαζέζσ 

θάπνηα ζηνηρεία απφ κηα πνιχρξνλε εκπεηξία ζην ρψξν ησλ εζπεξηλψλ 

ζρνιείσλ. Λεηηνπξγεί ην ζρνιείν εδψ θαη 20 ρξφληα, έρεη 450 καζεηέο, είλαη 

γπκλάζην κε ιπθεηαθέο ηάμεηο, θαλνληθά ιεηηνπξγεί θαη ιχθεην θαη γπκλάζην. 

 

  Δίλαη έλα ζρνιείν αθξηβψο πξντφλ ηεο θνηλσληθήο αληζφηεηαο θαη 

ζα έιεγα θαη ην ηειεπηαίν ζηάδην πξηλ ηελ πιήξε εγθαηάιεηςε ηνπ ρψξνπ ηεο 

εθπαίδεπζεο, ηνπ ππνρξεσηηθνχ ζρνιείνπ αο πνχκε. Οζνη θνηηνχλ, είηε έρνπλ 

νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα θαη κηιάκε γηα πξνβιήκαηα επηβίσζεο, δειαδή ζηελ 

νπζία πξέπεη λα εξγαζηνχλ γηα λα επηβηψζνπλ γηα λα δήζνπλ, είηε είραλ 

εγθαηαιείςεη ην ζρνιείν, πξηλ απφ κεξηθά ρξφληα θαη επαλήιζαλ, αθνχ 

κπήθαλ ζηελ παξαγσγή είηε έρνπλ άιια θνηλσληθά πξνβιήκαηα θάζε είδνπο. 

Πρ. ε χπαξμε ελφο γνληνχ θιπ. ηα νπνία πάιη παξαπέκπνπλ ζην ίδην 

πξφβιεκα ην νηθνλνκηθφ ζα έιεγα.  
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  Δπίζεο είλαη παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ππεξθηλεηηθά, 

παηδηά κε δπζιεμία θ.ν.θ. φηη κπνξεί λα θαληαζηεί θαλέλαο. Σν ζρνιείν ήηαλ 

πάξα πνιχ κηθξφ, θπξίσο ην Λχθεην θαη ππεξδηνγθψζεθε κε ηελ κεηαξξχζκηζε 

Αξζέλε. Απηφ θπξίσο λνκίδσ ιφγσ ηεο αδπλακίαο πνιιψλ παηδηψλ λα 

πάξνπλ απνιπηήξην απφ ην εκεξήζην εληαίν ιχθεην. Αιιά ην βιέπνπλ θαη ζαλ 

ζπλέρεηα ησλ ΣΔΔ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδνπλ απνιπηήξην ιπθείνπ, γηαηί 

δελ εκπηζηεχνληαη ζε απηφ πνπ ππάξρεη, πνπ ιέεη φηη ην πηπρίν ηνπ ΣΔΔ είλαη 

ηζφηηκν κε ην απνιπηήξην ηνπ Λπθείνπ.  

 

  Σειεηψλνπλ ηα ΣΔΔ πξψην ή δεχηεξν θχθιν θαη έξρνληαη θαη 

γξάθνληαη ζηελ Γ΄ ηάμε ηνπ Λπθείνπ. Πξέπεη λα ζαο ελεκεξψζσ φηη αλ δελ ην 

γλσξίδεηε, φηη είλαη 4 έηε ην Λχθεην. Ζ γλψκε πνπ έρσ ζρεκαηίζεη, είλαη πσο 

ην γπκλάζην θαη ην ιχθεην, δελ είλαη θαη ηφζν θηιφμελα ζρνιεία γηα ηα παηδηά 

ησλ ιεγφκελσλ θαηψηεξσλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ. Κπξίσο, γηαηί ιεηηνπξγεί 

αληαγσληζηηθά, κέζα ζε κηα έληνλα αληαγσληζηηθή θνηλσλία θαη αθφκα είλαη 

αλεπαξθέο ζε πξνζσπηθφ θαη ελλνψ ηελ επαηζζεηνπνίεζή καο, ηελ 

επηκφξθσζε ή ηελ εμεηδίθεπζε. Καη ζε κέζα, γηα ηελ ππνδνκή απηψλ ησλ 

παηδηψλ θαη ππάξρεη κηα αληίιεςε ζηελ αηκφζθαηξα, έλα γεληθφηεξν πλεχκα, 

κηα γεληθφηεξε θηινζνθία, πνπ δελ αθήλεη παξά ειάρηζηα πεξηζψξηα ζε απηά 

ηα παηδηά, πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζνπλ.  

 

  Δηζη δεκηνπξγνχληαη αηζζήκαηα απφξξηςεο, θαησηεξφηεηαο, 

έιιεηςεο απηνζεβαζκνχ θαη φια νδεγνχλ ζε απηφ πνπ ιέκε θαθή επίδνζε, κε 

απηά ηέινο πάλησλ ηα θιαζηθά, ηππηθά θξηηήξηα ηα νπνία αλαθέξζεθαλ θαη 

απ‟ φινπο νκηιεηέο. Καη ζε απνθιίλνπζεο βέβαηα ζπκπεξηθνξέο, νη νπνίεο 

ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ απνηεινχλ δειψζεηο χπαξμεο, φηη 

ππάξρνπκε, πξνζέμηε θαη εκάο.  

 

  Δπεηδή λνκίδσ φηη ε ινγηθή ηεο πνιηηείαο είλαη λα ακείβνληαη νη 

θαινί θαη λα πιεξψλνπλ νη θαθνί, κπνξνχκε λα κελ θαζίζνπκε κε 

ζηαπξσκέλα ηα ρέξηα θαη ζαλ θιάδνο, ζαλ ΟΛΜΔ, παξάιιεια κε άιια 

θαζήθνληα πνπ έρνπκε λα αληηκεησπίζνπκε, παξάιιεια κε άιια πξνβιήκαηα 

λα παξέκβνπκε, νξγαλσκέλα, ζπζηεκαηηθά, παηδαγσγηθά θαη κε ζπλείδεζε λα 

βνεζήζνπκε έηζη ψζηε ν θαζέλαο απφ απηνχο ηνπο καζεηέο, λα αλαπηχμεη 

ηθαλφηεηεο ή λα ππεξβεί εκπφδηα θαη κε ζεηηθνχο ή θαιχηεξνπο φξνπο, ελ 
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πάζε πεξηπηψζεη λα ζπκκεηέρεη ζε απηφ ην παηρλίδη ηεο ιεγφκελεο θνηλσληθήο 

αληζφηεηαο.  

 

  Θα έιεγα ην πξψην πνπ κπνξεί λα θάλεη θαη  ε ΟΛΜΔ, είλαη λα 

ππάξμεη κηα επαηζζεηνπνίεζε ησλ θιάδσλ γχξσ απφ ηελ χπαξμε ηνπ 

πξνβιήκαηνο. Μπνξεί λα ζπλνδεπηεί απηφ κε κηα επηκφξθσζε θαη αξγφηεξα 

κε κηα εμεηδίθεπζε θαη ζα έιεγα θαη κηα νηθνλνκηθή ελίζρπζε απηψλ ησλ 

καζεηψλ. 

 

  Αλαξσηηέκαη ζε απηή ηε 12ρξνλε ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε, πσο 

ζα είλαη δπλαηφλ λα ιεηηνπξγήζεη, ηππηθά ζα ιεηηνπξγήζεη, ζηα ραξηηά ζα 

ιεηηνπξγήζεη αιιά πψο ζα ιεηηνπξγήζεη ζηελ πξάμε; Δγψ μέξσ καζεηέο πνπ 

είλαη 14 θαη 16 εηψλ πνπ εξγάδνληαη, θαληάδνκαη ηψξα ηη ζα θάλνπλ άιινη 

καζεηέο πνπ ζα είλαη κεγαιχηεξεο ειηθίαο θαη ζα θιεζνχλ λα ζπλερίζνπλ ην 

ζρνιείν. Δπραξηζηψ πνιχ.  

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Δπραξηζηνχκε ζπλάδειθε.  

Α. ΑΝΑΓΝΧΣΑΚΖ: ε ηέζζεξα ιεπηά δελ κπνξεί λα πεηο θαλείο ηίπνηε. 

Δίρα κηα εηζήγεζε έηνηκε ζπλνιηθά σζηφζν ζα κείλσ κφλν ζην έλα ζεκείν, 

απηνζρεδηάδνληαο ηψξα επηηφπνπ, ζην δήηεκα ησλ ζεκεξηλψλ θνηλσληθψλ 

ζπλζεθψλ. Ξεθηλάκε κε ην δεδνκέλν φηη δελ είλαη ε ζπλείδεζε ηνπ αλζξψπνπ 

πνπ θαζνξίδεη ην θνηλσληθφ ηνπ είλαη αιιά ην θνηλσληθφ ηνπ είλαη πνπ 

θαζνξίδεη ηε ζπλείδεζή ηνπ θαη επνκέλσο απηφ δηαηαξάζζεη ηα πάληα, ηνπο 

φξνπο εξγαζίαο, ηεο κάζεζεο, ηεο εθπαηδεπηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο θιπ.  

 

  Ζ επνρή καο ζπλάδειθνη είλαη επνρή εμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζα. 

Θα έιεγε θαλείο φηη είλαη ε επνρή ησλ εθξεθηηθψλ αληηζέζεσλ, ηνπ 

εθπιεθηηθνχ πινχηνπ θαη ηεο θαηαζιηπηηθήο θηψρεηαο. Δμη ρηιηάδεο παηδηά ηελ 

εκέξα πεζαίλνπλ απφ πείλα, κηα πφιε νιφθιεξε θαη εθαηφ πινπζηφηεξνη 

άλζξσπνη, έρνπλ ηφζε πεξηνπζία ψζηε λα δνπλ ηθαλνπνηεηηθά πιηθά φινη νη 

άλζξσπνη φιεο ηεο αλζξσπφηεηαο.  

 

  Ενχκε ζε κηα επνρή ηεο παγθφζκηαο επηθνηλσλίαο θαη ηεο 

παγθνζκηνπνηεκέλεο κνλαμηάο. Αλ κπνξεί θαλείο λα γεληθεχζεη κε απηφ ην 

ζχληνκν φξν ην ζέκα ηεο αιινηξίσζεο θαη απνμέλσζεο. ε κηα επνρή φπνπ ε 

έθξεμε ηεο βηνηερλνινγίαο κπνξνχζε λα ζξέςεη θαιά φινπο ηνπο αλζξψπνπο 
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θαη σζηφζν νη άλζξσπνη αληί λα ηξψλε ηηο αγειάδεο, νη κεηαιιαγκέλεο 

αγειάδεο ηεο Αγγιίαο ηξψλε ηνπο αλζξψπνπο.  

 

  Ενχκε ζε κηα επνρή φπνπ ηα DVD, νπηηθέο ίλεο θιπ. κπνξνχλ 

λα θάλνπλ θηήκα ην ζπζζσξεπκέλν αλζξψπηλν πινχην ηεο γλψζεο θαη ηεο 

επηζηήκεο, αθφκα θαη ζηελ θαζαξίζηξηα, πνπ έιεγε έλαο παιηφο πνιηηηθφο 

θηιφζνθνο. Καη αλη‟ απηνχ, ζηελ επνρή ηεο γλψζεο, πνιιαπιαζηάδνληαη ηα 

θαηλφκελα ηνπ αλνξζνινγηζκνχ, ηνπ κπζηηθηζκνχ, δελ ππάξρεη ηειεφξαζε 

πνπ λα κελ ιεηηνπξγεί κε θαθεηδνχ ή ραξηνξίρηξα. 

 

  Αλ απηφ γηλφηαλ απφ ην ‟74 – ‟79 ε ηειεφξαζε ζα έθιεηλε. 

Χζηφζν, δελ θηάλεη θαλείο λα θαηαγξάθεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα, πξέπεη λα ηελ 

εξκελεχεη, λα απαληά ζην γηαηί. Ζ επνρή καο ζπλάδειθνη είλαη αλάινγε κε ηελ 

επνρή ηεο πξσηναλαθάιπςεο ησλ εξγαιεηνκεραλψλ. Ξαλαδείηε ην ζέκα ηεο 

ζρέζεο αλζξψπνπ κεραλήο κε δξακαηηθφ ηξφπν.  

 

  Γη΄  απηφ ηα παηδηά καο, ηα παηδηά ζαο κέλνπλ άλεξγνη, γηαηί δελ 

ζέηνπκε απηφ ην δήηεκα ηψξα. Οη ηξαπεδηηηθνί πίζηεπαλ φηη φηαλ κπνπλ ηα 

κεραλήκαηα ηα απηφκαηα γηα λα παίξλνπλ ιεθηά νη άλζξσπνη απέμσ, ζα 

δνπιεχνπλ ιηγφηεξν. Γνπιεχνπλ απφ ηηο 7.00 ην πξσί κέρξη ηηο 6.00 ην βξάδπ 

θαη ηα κεραλήκαηα είλαη εθεί. 

 

  Δπαγγέικαηα θαηαζηξέθνληαη, θαηλνχξηα βγαίλνπλ, μαλαηίζεηαη 

κε δξακαηηθφ ηξφπν ην δήηεκα ζρέζεο αλζξψπνπ - κεραλήο, φπσο ην 1890 – 

2000. Καη ή ζα αληηδξάζνπκε φπσο νη «Λνπδίηεο» πνπ πήγαηλαλ βξάδπ θαη 

θαηέζηξεθαλ ηηο κεραλέο, γηαηί πίζηεπαλ πσο απηέο είλαη ε αηηία ηεο αλεξγίαο 

θαη ηνπ μεπεηάγκαηνο ζηε θηψρεηα θαη ζηελ αλέρεηα θφζκνπ νιφθιεξνπ ή ζα 

ζπληαρζνχκε κε λένπο φξνπο, κε λέα κπαιά, κε έλα ζχγρξνλν 8, 8 ζηελ 

επνρή καο, 8,8,8 πνπ δελ κπνξεί λα είλαη απηφ, γηα λα δνχκε πνπ πάεη ην 

πξάγκα.  

 

  Σα κέηξα πνπ παίξλνπλ ζπλάδειθνη, έρνπλ λα θάλνπλ κε έλα 

πνιχ απιφ ζέκα, φηη δεκηνπξγνχληαη νη αληηθεηκεληθνί πιηθνί φξνη, ν άλζξσπνο 

λα δψζεη έλα ξαληεβνχ κε ηνλ πξαγκαηηθφ άλζξσπν, δειαδή ν άλζξσπνο λα 

δεη, λα παξάγεη, λα δνπιεχεη ιίγν, λα παξάγεη πνιιά θαη θαιά πξντφληα, λα 

έρεη πνιχ ειεχζεξν ρξφλν θαη επνκέλσο λα δεη επηπρηζκέλα. 
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  Δπεκβαίλνπλ ζηελ έλλνηα ρξφλνο, γηαηί ν άλζξσπνο κε κηα 

έλλνηα είλαη θαη ρξφλνο. Κιέβνπλ ην ρξφλν, δνπιεηά απφ ην πξσί κέρξη ην 

βξάδπ, κέρξη ηα 65 θ.ν.θ. Καη παίξλνπλ κέηξα βαζηάο ιηηφηεηαο γηα ιφγνπο 

αληηθεηκεληθνχο, φρη ππνθεηκεληθνχο. Κπβεξλήζεηο κημάδ, ζνζηαιηζηηθέο, δεμηέο, 

δεμηέο ζνζηαιηζηηθέο, θνκκνπληζηέο ζηε Γαιιία κε ζνζηαιηζηέο, παίξλνπλ ηα 

ίδηα κέηξα.  

 

  Απηφ νθείιεηαη ζε κηα αληηθεηκεληθή αλάγθε ηεο ζεκεξηλήο 

πξαγκαηηθφηεηαο πνπ ζέηεη κε δξακαηηθφ ηξφπν ην γηαηί παξάγσ. Γηα πνηνλ 

θαη γηαηί; Απηή ε θαηάζηαζε, επεηδή ην λέν είλαη φηη ε επηζηήκε κεηαηξέπεηαη 

ζε άκεζε παξαγσγηθή δχλακε, νδεγεί ζε επηρεηξεκαηηθνπνίεζε, 

ηδησηηθνπνίεζε φινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νηθνδνκήκαηνο, κε θχξην ηδηψηε, φρη 

ηελ παιηά ηδησηηθή εθπαίδεπζε αιιά δπζηπρψο ηε δεκφζηα εθπαίδεπζε. Δίλαη 

αληεζηξακκέλα ηα πξάγκαηα. Μηιάκε ιεο θαη δελ έγηλε ηίπνηε. Μηιάκε κε ηε 

ινγηθή ηνπ ‟60, ηνπ ‟70, ηνπ ‟80, ηνπ ‟85. κσο ν θφζκνο άιιαμε θαη αιιάδεη 

ξαγδαία.  

 

  Δπνκέλσο κε βάζε απηφ, ζα κπνξνχζε θαλείο λα δεη άμνλεο 

ελφο αλαιπηηθνχ απειεπζεξσηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζήκεξα, ην νπνίν κπνξεί 

λα γίλεη κάζεκα ζπγθεθξηκέλν ζηελ ηζηνξία, ζηε θπζηθή, ζηα καζεκαηηθά, πνπ 

ζέιεη θπζηθά άιινπο φξνπο, κηα άιιε πξνζέγγηζε, κηα άιιε αγσλία θαη κηα 

άιιε δηάζεζε ζπγθέληξσζεο πξσηαξρηθψλ δπλάκεσλ, πνπ νλεηξεχνληαη 

αθφκε, αθνχ φπσο μέξεηε ην φλεηξν δελ είλαη φλεηξν επεηδή δελ 

πξαγκαηνπνηείηαη πνηέ αιιά επεηδή δελ πξαγκαηνπνηήζεθε αθφκε.  

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Δπραξηζηνχκε ηνλ ζπλάδειθν Αλαγλσζηάθε. Να δψζνπκε ην 

ιφγν θαη ζηνλ ζπλάδειθν Μπξάβν.  

Ζ. ΜΠΡΑΒΟ: αλ ζπλέρεηα θαη ηεο πξνβιεκαηηθήο ηνπ θίινπ ηνπ Αιέθνπ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα. Ζ MOTOR OIL ζηελ Κνξηλζία, πξηλ απφ ιίγα ρξφληα 

ηξνθνδνηνχζε κε πεηξέιαην ηα ζρνιεία. ήκεξα πνπ έρεη ζπλδεζεί κε ηελ 

ARAMCO θαη έρεη θαζηεξψζεη νπζηαζηηθά ην status, δελ ηα ηξνθνδνηεί.  

 

  Γεχηεξν, αλ ζέιεηε, λέν ζηνηρείν. Ο άιαο ζηελ Σξάπεδα 

Πεηξαηψο, έρεη αγνξάζεη γχξσ ζηα 2.000 ζηξέκκαηα ακπέιηα ηεο Νεκέαο, 
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θάλεη επελδχζεηο θαη φρη κφλν θαη αμηψλεη ή αλ ζέιεηε δηακνξθψλεη ζπλείδεζε 

θαη θιίκα ζηελ πεξηνρή γηα λα έξζεη ΣΔΗ Οηλνινγίαο ζηελ πεξηνρή.  

 

  Σξίην ζηνηρείν. Καδίλν Λνπηξαθίνπ. Υξεκαηνδνηεί ηα ΣΔΔ ηνπ 

Λνπηξαθίνπ θαη ηεο πεξηνρήο Κνξίλζνπ. ρη απιψο ζε ζχλδεζε κε ηελ Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε πνπ πξνζιακβάλεη θαη εξγαδφκελνπο. Απηή είλαη ε κηα πιεπξά. 

Βγαίλνπλ θαη μαλαβγαίλνπλ δήκαξρνη θαη λνκάξρεο κε ηε ζηήξημε 

ζπγθεθξηκέλσλ επηρεηξεκαηηψλ, ζηελ πεξηνρή.  

 

  Καη΄ αλαινγία δείηε θαη ηη γίλεηαη πηζαλφλ ζηε Γξάκα ή ζηε 

Βέξνηα ή νπνπδήπνηε αιινχ, γηαηί ρξεηάδεηαη αθξηβψο ην θίλεκα ην δηθφ καο 

λα παξεκβαίλεη θαη ζηε ζπλείδεζε ησλ λέσλ αλζξψπσλ, γηα λα 

αληηιακβάλεηαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη λα κπνξεί λα ηελ αιιάμεη.  

 

  Έλα ηειεπηαίν αλ ζέιεηε, επηγξακκαηηθά παξεκβαίλσ, γηαηί ζέιεη 

πεξηζζφηεξε ίζσο αλάιπζε. Δρνπλ αλνίμεη δχν ζρνιεία ηδησηηθά ζηελ 

Κνξηλζία ηα ηειεπηαία 5-6 ρξφληα θαη αλνίγεη θαη έλα ηξίην. ε κηα ζπδήηεζε, κε 

ξψηεζε θάπνηνο, κνπ ιέεη λα ην πάσ ην παηδί κνπ ζην ηδησηηθφ; Σνλ ήμεξα 

βέβαηα πξνζσπηθά θαη ηη δνπιεηά θάλεη. Σνπ ιέσ έρεηο ιεθηά λα δψζεηο 2 

εθαηνκκχξηα ζην ηδησηηθφ θαη άιια ηφζα πάιη ζην ηδηαίηεξν ζην ηδησηηθφ; Μνπ 

ιέεη, ηη λα θάλσ, ηξέρσ απφ ην πξσί κέρξη ην βξάδπ. Ξέξεηε ηη δνπιεηά έθαλε 

απηφο; Φξνπηάθηα. Γχξηδε απφ εδψ θαη απφ εθεί, γηα λα καδέςεη ηα ρξήκαηα 

απφ ηα θξνπηάθηα.  

 

  Θέισ λα πσ, έμσ απφ ην κεγάιν θεθάιαην θαη ηε ζηξαηεγηθή 

ηνπ, ππάξρεη αλ ζέιεηε έλα ζηξψκα, κηθξναζηηθά ζηξψκαηα πνπ 

δηακνξθψλνληαη ζηελ πεξηνρή πνπ παίδνπλ έλα ηδηαίηεξν ξφιν ή αλ ζέιεηε 

αλαδεηνχλ ηέηνηεο εχθνιεο ιχζεηο. Μηα ηέηνηνπ είδνπο θνηλσληθή αλάιπζε θαη 

πξνζέγγηζε θαη ηεο ΔΛΜΔ, ζε ζχλδεζε κε ην καζεηηθφ θίλεκα, ην αγσληζηηθφ 

θίλεκα, φπσο απηφ δηακνξθψλεηαη ή κπνξνχκε λα ην δηακνξθψζνπκε, είλαη 

πεξηζζφηεξν απφ πνηέ αλαγθαίν. Δπραξηζηψ πνιχ.  

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Καη εκείο επραξηζηνχκε ηνλ ζπλάδειθν ηνλ Μπξάβν. Ο 

ζπλάδειθνο ν Μπνπξάθεο Κψζηαο.  

Κ. ΜΠΟΤΡΑΚΖ: πλαδέιθηζζεο θαη ζπλάδειθνη, θαηαξρήλ λα πσ φηη ζε έλα 

πλέδξην, φηαλ επηδηψθνπκε λα ζπδεηήζνπκε είλαη θαιφ, φινη καο έρνπκε ηε 
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δηάζεζε λα θάλνπκε κηα δηάιεμε, γη΄ απηφ δελ καο θηάλεη ν ρξφλνο αιιά εδψ 

λνκίδσ φηη πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχκε κάιινλ επί ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ ιίγν 

θαη επί ηεο εηζήγεζεο θαη γη΄ απηφ ίζσο εγψ ζα γίλσ ιίγν πην ζπγθεθξηκέλνο.  

 

  Πξψηνλ. Μηα γεληθή επηζήκαλζε. ε φιεο ηηο εηζεγήζεηο θαη 

λνκίδσ φηη ε εηζήγεζε απφ ην ΚΔΜΔΣΔ ηειηθά είλαη απηή πνπ ζα είλαη ην 

ζπκπέξαζκα γηα ην πλέδξηφ καο, φιεο νη ππφινηπεο εηζεγήζεηο έρνπλ έλα 

κεηνλέθηεκα. Σα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο αληζφηεηεο θαη ηα ππφινηπα, 

εκθαλίδνπλ επηζεκάλζεηο, εκθαλίδνπλ θαη πξνηάζεηο αιιά ζε φια απηά, 

ηνλίδνληαη φηη θηαίλε νη άιινη γηα φια απηά θαη ηε δηθή καο ζπκβνιή, ηε δηθή 

καο ίζσο ζέζε, ηη θάλνπκε γη΄ απηφ, δελ ηελ έρνπλ.  

 

  Γελ μέξσ αλ είλαη κφλν απηφ ην δήηεκα. Γελ μέξσ αλ ηειηθά κφλν 

κε γεληθέο πξνηάζεηο, νη νπνίεο αθνξνχλ ηελ θνηλσλία θαη θαιά θάλνπκε θαη 

αθνξνχλ ίζσο ηελ πνιηηεία, ηελ θπβέξλεζε θαη ηα ππφινηπα, εκείο ηη θάλνπκε; 

 

  Θα ήζεια λα πσ, φηη νη αληζφηεηεο θαη ζην ηέινο ηεο εηζήγεζήο 

ηνπ ν Παχινο Υαξακήο είπε, φηη είλαη απηνλφεηεο θαη πξέπεη λα απνδερηνχκε 

φηη ππάξρνπλ απηέο. Δπνκέλσο, ή πεξηκέλνπκε κηα πνιηηηθή αιιαγή φπνηε 

γίλεη, γηα λα βειηησζεί απηή ε θαηάζηαζε ή αιιηψο ζπκβάιινπκε θαη εκείο 

ψζηε λα γίλεη κηα αλαηξνπή. Καη ε ζπκβνιή καο πξέπεη λα είλαη θαζεκεξηλή 

ζην ζρνιείν θαη παληνχ.  

 

  Θεσξψ φηη φζν εκείο ζα βειηηψλνπκε ηελ θαηάζηαζε κε κηθξά 

βήκαηα θαζεκεξηλά ζην ζρνιείν, βειηηψλνληαο νπζηαζηηθά ην κνξθσηηθφ 

επίπεδν απηψλ πνπ αλαθέξζεθε απφ ηηο εηζεγήζεηο θαη απφ ηηο επηζεκάλζεηο, 

φηη ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν γνλέσλ, νηθνλνκηθφ επίπεδν ρακειφ ησλ 

γνλέσλ, ηεο νηθνγέλεηαο, δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηα παηδηά, αληζφηεηεο 

επνκέλσο.  

 

  Αξα εκείο ζαλ ζρνιείν, ζαλ εθπαηδεπηηθνί, αλ αλαηξέςνπκε απηή 

ηελ θαηάζηαζε, δίλνπκε επνκέλσο πξννπηηθή επαλαζηαηηθήο δξάζεο. Καη 

φζνη ίζσο ζέινπλ λα θάλνπλ επαλάζηαζε ζηα ιφγηα θιπ. αο ηελ θάλνπκε θαη 

ζηελ πξάμε.  
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  Να πάσ ιίγν ζπγθεθξηκέλα επνκέλσο ζηα ζέκαηα ηεο 

εηζήγεζεο, μεθηλψληαο απφ ηνπο ιεγφκελνπο παξάγνληεο δηακφξθσζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αληζνηήησλ. ηελ παξάγξαθν πνπ ιέεη ε δηαθνξνπνίεζε ζηελ 

θνπιηνχξα θαη λνκίδσ ν Παχινο Υαξακήο αο ηα ζεκεηψζεη θαη ν Μηράιεο ν 

Πιίηζεο, ην ζέκα ζηελ παξάγξαθν πνπ ιέεη δηαθνξνπνίεζε ζηελ θνπιηνχξα, 

λνκίδσ φηη εδψ ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε ην ζεκαληηθφ ξφιν πνπ έπαηδε θαη 

παίδεη αθφκα ε νηθνγέλεηα θαη ην δηαπηζηψλνπκε θαη ίζσο πξέπεη λα ηνληζηεί, 

φζνη δνπιεχνπκε ζηα ζρνιεία θαη εηδηθά ζηα Γπκλάζηα, παηδηά ηα νπνία είλαη 

κε πξνβιήκαηα ζηελ νηθνγέλεηα, ακέζσο απηά εκθαλίδνπλ πξνβιήκαηα ζηελ 

επίδνζε θαη ακέζσο απηά εκθαλίδνπλ κηα αληζφηεηα… 

 

ΟΜΗΛΖΣΡΗΑ: Μελ ην βάδνπκε φηη ζε φζα παηδηά είλαη νη γνλείο ηνπο 

δηαδεπγκέλνη ππάξρεη πξφβιεκα. 

Κ. ΜΠΡΑΒΟ: Γελ έβαια απηφ ην ζέκα κφλν, πξνβιήκαηα ζηε νηθνγέλεηα. Ο 

θαζέλαο κπνξεί λα πεη νηηδήπνηε πξνβιήκαηα. Σν δηαπηζηψλνπκε. ηηο 

δηαπηζηψζεηο είλαη. ην ζέκα ηεο γεσγξαθηθήο δηαθνξνπνίεζεο θαη λα δνχκε 

ιίγν ην ζέκα ησλ επαξρηαθψλ ζρνιείσλ. Πφζνη ζπλάδειθνη ζέινπλ λα πάλε 

θαη λα κείλνπλ ζε πεξηθεξεηαθά ζρνιεία; Σν έρνπκε δηαπηζηψζεη θαη ίζσο ην 

ζπλδηθαιηζηηθφ καο θίλεκα πξέπεη λα απαληήζεη ζε απηφ, φηη θάπνηνη 

ζπλάδειθνη δηνξίδνληαη ζε πεξηθεξεηαθά ζρνιεία θαη δελ κέλνπλ εθεί. Με 

δηάθνξνπο ηξφπνπο, βξίζθνπλ ηξφπν λα θχγνπλ λα πάλε ζηελ Αζήλα ή 

νπνπδήπνηε αιινχ.  

 

  Καηαιαβαίλεηε επνκέλσο, φηη ε δηθή καο επζχλε, ζην λα 

ζπκβάιινπκε ζε απηφ πνπ νλνκάδνπκε γεσγξαθηθή δηαθνξνπνίεζε θαη φπνπ 

ππάξρεη πεξηθεξεηαθφ ζρνιείν, ζην λα ζπκβάιινπκε λα κεησζνχλ νη 

αληζφηεηεο, πξέπεη λα είλαη πξαθηηθή, φρη ζεσξεηηθή.  

 

  ηελ παξάγξαθν επίζεο πνπ ιέεη, ηελ πξφζβαζε ζηελ θνηλσλία 

ηεο πιεξνθνξίαο θαη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Δίλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ δήηεκα ζπλάδειθνη θαη πξέπεη λα ην δνχκε. Καη εηδηθά ην ζέκα ηεο 

εθπαίδεπζεο παηδείαο εθηφο ζρνιείνπ, πνπ αλαθέξζεθαλ θαη ρηεο νη 

εηζεγεηέο, ζηε ρηεζηλή ζπλεδξίαζε είλαη πνιχ ζεκαληηθφ θαη θπξίσο εδψ 

πξέπεη λα πνχκε φηη ε πιεξνθνξηθή ζα ιέγακε, νη ππνινγηζηέο θαη ην Internet 

δίλεη πνιιέο πιεξνθνξίεο αιιά φρη δελ θάλεη θαιή εθπαίδεπζε. Ζ εθπαίδεπζε 

κέλεη ζην ζρνιείν θαη πξέπεη λα ην επηζεκάλνπκε.  



7
ν
 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΟΛΜΔ – ΖΜΔΡΑ 2

ε
 – ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ Α‟ – 17/12/2004 

 272 

 

  Σέινο λα πάσ ιίγν ζηηο πξνηάζεηο θαη ηειεηψλσ. Έλα ζεκαληηθφ 

ζηνηρείν ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηηο πξνηάζεηο θαη λνκίδσ φηη πξέπεη λα ην 

επεμεξγαζηεί θαη λα θάλνπλ θαιχηεξε δηαηχπσζε ίζσο  νη εηζεγεηέο, είλαη ην 

ζέκα ηεο εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο θαη φπσο ην νλνκάδνπκε θαη ζην Λχθεην.  

 

  πνπ δηαπηζηψζακε φηη δνπιεχεη θαιά ε εληζρπηηθή δηδαζθαιία 

κεηψζεθαλ ηα θξνληηζηήξηα. Μεηψζεθε ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ ζηα 

θξνληηζηήξηα. πνπ δελ δνπιεχεη ή ην έρνπλ κφλν γηα λα παίξλνπλ θάπνην 

επηπιένλ εηζφδεκα θάπνηνη ζπλάδειθνη, εθεί πξαγκαηηθά απμήζεθε ν αξηζκφο 

ησλ καζεηψλ ζηα θξνληηζηήξηα.  

 

  Αξα ε βειηίσζε ζην ζέκα ηεο εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο, λνκίδσ 

φηη βνεζάεη ζηε κείσζε ησλ αληζνηήησλ. Καη ην ηειεπηαίν, γηα λα 

ζπληνληζηνχκε ίζσο κε απηνχο ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ αλέθεξαλ γηα ηελ 

πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, λνκίδσ φηη ε αλαθνξά απηή ζηε ινγηθή κε ηελ 

νπνία δνπιεχεη ε πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, ε αγσγή πγείαο, ε αγσγή 

θαηαλαισηή, ε επέιηθηε δψλε, ε άιιε ινγηθή ιίγν ζην ζρνιείν, βνεζάεη ζην λα 

κεησζνχλ νη αληζφηεηεο θαη επνκέλσο ρξεηάδεηαη λα ηνληζηνχλ κέζα ζηελ 

εηζήγεζε. Δπραξηζηψ.  

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Δπραξηζηνχκε ηνλ ζπλάδειθν Μπνπξάθε. Ζ ζπλαδέιθηζζα 

Αγνξάζηε Ησάλλα.  

Η. ΑΓΟΡΑΣΖ: πλάδειθνη εγψ ζα ήζεια λα θαηαζέζσ κηα κηθξή έξεπλα πνπ 

θάλακε κε ηνλ ζπλάδειθν ηνλ Βαζίιε ηνλ Θενδσξαθφπνπιν. Δίκαζηε απφ 

ηελ Γ΄ ΔΛΜΔ, ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ κεηαλαζηψλ, γηαηί πηζηεχνπκε 

φηη απηά ηα παηδηά, πξαγκαηηθά ζπγθεληξψλνπλ φιεο απηέο ηηο κεηαβιεηέο πνπ 

αλαθέξακε πξνεγνχκελα. Καη ηα νηθνγελεηαθά θαη ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα 

θαη πξνβιήκαηα πξνζαξκνγήο, δηγισζζίαο θαη φια απηά πνπ γλσξίδνπκε 

απφ ηα ζρνιεηά καο.  

 

  Σν εθπαηδεπηηθφ θίλεκα θαηαιαβαίλνπκε φινη φηη ελδηαθέξεηαη 

θαη αγσλίδεηαη γηα δσξεάλ δεκφζηα παηδεία, πνιχ πεξηζζφηεξν φκσο 

επαηζζεηνπνηείηαη γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ κεηαλαζηψλ, νη νπνίνη 

αληηκεησπίδνπλ νμπκέλν πξφβιεκα εμαηηίαο θαη ηεο γιψζζαο. ηνπο 

κεηαλάζηεο, ζην ρψξν ηεο παηδείαο, νη ηαμηθέο αληζφηεηεο θαη δηαθξίζεηο, 
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εθθξάδνληαη κε ηνλ πην αθξαίν ηξφπν θαη κε θαηαιπηηθέο ζπλέπεηεο ζηε 

δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ παηδηψλ αιιά θαη ζηελ έληαμή ηνπο 

ζηελ παξαγσγή θαη ζηελ θνηλσλία.  

 

     Ζ νκαιή θαη ηζφηηκε έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ ζην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα, παξακέλεη δπζηπρψο δεηνχκελε, γηαηί ε πνιηηηθή πνπ εθαξκφδεηαη 

ηα ηειεπηαία ρξφληα, παξακέλεη ηαμηθή. ηελ νπζία εγθαηαιείθζεθαλ ηα παηδηά 

απηά ζηε κνίξα ηνπο, ψζηε λα εληαρζνχλ φπσο – φπσο ζηελ ειιεληθή 

εθπαίδεπζε, ρσξίο ζηήξημε θαη βνήζεηα, ελψ δελ κηινχζαλ θαλ ηελ ειιεληθή 

γιψζζα.  

 

  Πξφθεηηαη γηα κηα πνιηηηθή βίαηεο ελζσκάησζεο ησλ 

κεηαλαζηψλ, ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ζηελ θνηλσλία, κε φηη απηφ 

ζπλεπάγεηαη. Οζν γηα ηε ιεγφκελε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε θαη ηελ 

πνιππνιηηηζκηθφηεηα πνπ πξνβάιινληαη, απνηεινχλ απιά ζπλζήκαηα γηα λα 

θαιχςνπλ ηε βίαηε ελζσκάησζε θαη ηζνπέδσζε απηψλ ησλ παηδηψλ.  

 

  Γελ ζα επεθηαζψ ζε θξηηηθή ησλ θπβεξλήζεσλ, επίζεο ηεο 

ΟΛΜΔ, ηεο ΓΟΔ, ηελ ειιηπή επηκφξθσζε ησλ θαζεγεηψλ πνπ αζρνινχληαη 

κε απηά ηα δεηήκαηα, ηηο ειιείςεηο ησλ βηβιίσλ. Τπάξρνπλ πξνβιήκαηα ζε 

απηά θαη επίζεο ηα πξνβιήκαηα ζηα δηαπνιηηηζκηθά ζρνιεία.  

 

  Πηζηεχνπλ φηη δελ αληαπνθξίλνληαη ζηνπο ζθνπνχο γηα ηνπο 

νπνίνπο έρνπλ ηδξπζεί, εμαηηίαο ηεο αδηαθνξίαο θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ελψ ζχκθσλα κε ηνλ λφκν νη καζεηέο ησλ ζρνιείσλ 

απηψλ, πξέπεη λα είλαη γεγελείο θαηά 60% θαη κεηαλάζηεο θαηά 40, ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο, ζηε Θεζζαινλίθε ηνπιάρηζηνλ ην 100% είλαη 

κεηαλάζηεο.  

 

  Κξαπγαιέα επνκέλσο πεξίπησζε θνηλσληθήο αδηθίαο απηά ηα 

παηδηά ησλ κεηαλαζηψλ, ε κεγαιχηεξε πιεηνλφηεηά ηνπο πνπ ήξζε ζηελ 

Διιάδα απφ ην ‟91 έσο ην 2000 έκεηλαλ ρσξίο ζηνηρεηψδε κφξθσζε θαη 

γλψζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. Πξφθεηηαη γηα κηα ηδηφηππε αγξακκαηνζχλε.  

 

  Απφ ην 2000 πεξίπνπ θαη χζηεξα, ην θαθφ πεξηνξίζηεθε απφ ηα 

πξάγκαηα, γηαηί ε πιεηνλφηεηα ησλ κεηαλαζηψλ πνπ θνηηά ζηα ειιεληθά 
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ζρνιεία γελλήζεθαλ ζηελ Διιάδα ή εγθαηαζηάζεθαλ εδψ ζε ειηθία κηθξή, κε 

απνηέιεζκα λα έρνπλ κηα εμνηθείσζε κε ηελ ειιεληθή γιψζζα.  

 

  Ζ θαηάζηαζε φκσο παξακέλεη θαη ζήκεξα δξακαηηθή. Μάιηζηα, 

παξαηεξείηαη κεγάιε ζπγθέληξσζε κεηαλαζηψλ ζε νξηζκέλα ζρνιεία, 

νξηζκέλσλ πεξηνρψλ θαη απηφ νθείιεηαη πνιιέο θνξέο θαη ζε ζθφπηκε 

πνιηηηθή επηινγή, πνπ πινπνηνχλ νη δηνηθήζεηο πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Κάπνηνη αθήλνπλ ειεχζεξε ηελ εγγξαθή 

κεηαλαζηψλ, θαηαζηξαηεγψληαο ηα ρσξνηαμηθά θξηηήξηα.  

 

  Να πεξάζσ ζε θάπνηεο πξνηάζεηο. Πξέπεη ζπλερψο λα 

πξνβάιιεηαη ε άπνςε, φηη ε κφξθσζε γηα ηνπο κεηαλάζηεο είλαη δηθαίσκα, 

φπσο θαη γηα ηνπο Διιελεο ρσξίο θακηά δηάθξηζε. Σν δήηεκα έρεη ζρέζε θαη κε 

ηνπο ελήιηθεο, γηα ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ εηδηθά ζρνιεία γηα 

ηε ζηνηρεηψδε κφξθσζε, θπξίσο κε  ηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο.  

 

  Να εθθξαζηεί αληίζεζε ζην δηαρσξηζκφ ησλ κεηαλαζηψλ ζε 

λφκηκνπο θαη παξάλνκνπο. Δθφζνλ βξίζθνληαη ζηε ρψξα καο, φινη νη 

κεηαλάζηεο λα είλαη λφκηκνη θαη λα έρνπλ ίζα δηθαηψκαηα. Πξφβιεκα δελ είλαη 

νη κεηαλάζηεο αιιά ηα πξνβιήκαηα ησλ κεηαλαζηψλ θαη γηα ηελ αλεξγία θαη 

εγθιεκαηηθφηεηα νη αηηίεο βξίζθνληαη ζηελ θαπηηαιηζηηθή νηθνλνκία θαη 

θνηλσλία θαη ζηελ θπξίαξρε πνιηηηθή.  

 

  Να ηεξείηαη απζηεξά γηα ηελ εγγξαθή ησλ κεηαλαζηψλ ζηα 

ζρνιεία, ην ρσξνηαμηθφ θξηηήξην, γηα λα απνθεχγεηαη ε ζπγθέληξσζή ηνπο ζε 

νξηζκέλα ζρνιεία θαη δεκηνπξγία γθέην. Φπζηθά ην ίδην λα ηεξείηαη θαη γηα ηνπο 

γεγελείο καζεηέο. Ο αξηζκφο ησλ καζεηψλ ζε ηκήκαηα πνπ έρνπλ πάλσ απφ 

ηξεηο κεηαλάζηεο, λα κελ ππεξβαίλεη ηνπο 15. ηα ζρνιεία εθηφο απφ ηελ 

ειιεληθή γιψζζα λα δηδάζθεηαη θαη ε κεηξηθή γιψζζα ησλ κεηαλαζηψλ θαη ε 

ηζηνξία ηεο πξψηεο παηξίδαο ηνπο.  

 

  Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ δηδάζθνπλ ζε απηά, λα έρνπλ εηδηθή 

επηκφξθσζε θαη θπζηθά λα παίξλνπλ ζρεηηθφ επίδνκα. Να γξαθνχλ εηδηθά 

βηβιία, λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο ηεο πνιηηηζηηθήο δσήο ζηα ζρνιεία, 

δειαδή κε κνπζηθέο εθδειψζεηο, ηα έζηκα ησλ κεηαλαζηψλ θιπ. θαη γεληθά λα 
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δηαηεζνχλ φια ηα αλαγθαία κέζα γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηκεκάησλ ππνδνρήο 

θαη θξνληηζηεξηαθψλ ηκεκάησλ. Δπραξηζηψ.  

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Ζ ζπλαδέιθηζζα Γειεθάξε κηα επηζήκαλζε. 

θα ΓΔΛΖΚΑΡΖ: Ζζεια λα θάλσ κηα πνιχ γξήγνξε επηζήκαλζε ζην ζεζκηθφ, 

ζηε ζπλάδειθν πνπ κίιεζε λσξίηεξα. Σν ζεζκηθφ πιαίζην δελ ιέεη φηη γηα λα 

είλαη έλα δηαπνιηηηζκηθφ ζρνιείν, ζα πξέπεη λα είλαη 60% πιεηνλνηηθνί καζεηέο 

θαη 45% κεηαλαζηφπαηδα. Λέεη φηη, γηα λα ζεσξεζεί έλα ζρνιείν 

δηαπνιηηηζκηθφ, πξέπεη ην 45% ηνπιάρηζηνλ ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ, λα είλαη 

αιινδαπνί καζεηέο. Δρεη ηεξάζηηα δηαθνξά απηφ πνπ αθνχζηεθε ζην ζεζκηθφ 

απφ απηφ πνπ ηζρχεη. Δπραξηζηψ.  

  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Δπραξηζηνχκε ζπλαδέιθηζζα Γειεθάξε.   

. ΒΑΗΛΔΗΑΓΟΤ: Ζ εηζήγεζε ε δηθή κνπ έρεη δχν θνκκάηηα. Σν πξψην ήηαλ 

πσο ε Δπξσπατθή Δλσζε αληηκεησπίδεη ηηο θνηλσληθέο αληζφηεηεο ζηελ 

εθπαίδεπζε κέζα απφ νδεγίεο, απνθάζεηο θαη ςεθίζκαηα θαη ην δεχηεξν πψο 

γίλεηαη ε πινπνίεζή ηνπο ζην ζεζκφ ησλ δσλψλ εθπαηδεπηηθήο 

πξνηεξαηφηεηαο ζηε Γαιιία.  

 

  Λφγσ έιιεηςεο ρξφλνπ πάσ θαηεπζείαλ ζην δεχηεξν. Σν 1981, 

ζηε Γαιιία κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο Αιέλ αβαξί, ζεζπίζηεθε ε 

ιεηηνπξγία ησλ δσλψλ εθπαηδεπηηθήο πξνηεξαηφηεηαο. Απηφο ν ζεζκφο 

ζπλδέζεθε κε ηελ αλάπηπμε ελφο θαηλνχξηνπ ηξφπνπ ζθέςεο θαη αθνξνχζε ηε 

ζρνιηθή θνίηεζε ησλ κεηνλεθηηθψλ, ιφγσ θηψρεηαο, πιεζπζκψλ.  

 

  Ζ πνιηηηθή ιεηηνπξγίαο ησλ δσλψλ εθπαηδεπηηθήο 

πξνηεξαηφηεηαο ήηαλ, δψζηε πεξηζζφηεξα ζε απηνχο πνπ έρνπλ ιηγφηεξα 

ψζηε λα ππάξρνπλ ίζεο επθαηξίεο ζηελ εθπαίδεπζε. Δηζη ζε ππνβαζκηζκέλεο 

γεηηνληέο, φπνπ ππάξρεη αλεξγία, θηψρεηα, ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν θαη 

βέβαηα πςειφ πνζνζηφ κεηαλαζηψλ, έλα ζχλνιν ζρνιείσλ απφ ην 

λεπηαγσγείν σο θαη ην Γπκλάζην θαη ελ κέξεη ην ηερληθφ ιχθεην ηεο πεξηνρήο, 

εληάζζνληαη ζε κηα δψλε ΕΔΠ.  

 

  Δδψ ππάξρεη κηα απηφλνκε κνξθή δνπιεηάο, πνπ ζπλνδεχεηαη 

απφ επηπιένλ κέζα, απμεκέλν πξνυπνινγηζκφ, πεξηζζφηεξεο ζέζεηο 
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πξνζσπηθνχ, εθπαηδεπηηθνχο πνπ επηκνξθψλνληαη ζπλερψο, έρνπλ κηθξφηεξν 

εβδνκαδηαίν σξάξην θαη κηθξφηεξν αξηζκφ καζεηψλ ζηελ ηάμε.  

 

  Παξέρεηαη αξηηφηεξε πιηθνηερληθή ππνδνκή, ε δπλαηφηεηα 

επέιηθησλ πξνγξακκάησλ, κε ηελ παξαθίλεζε αλαδήηεζεο παηδαγσγηθψλ 

δξάζεσλ, πνπ ζα αληαπνθξίλνληαη ζηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ησλ παηδηψλ.  

 

  Απηά ηα ζρνιεία πξννξίδνληαη λα ιεηηνπξγήζνπλ θαη ζαλ πεγή 

θαηλνηφκσλ κεζνδνινγηψλ, δηδαθηηθήο γηα φιν ην εθπαηδεπηηθφ ρψξν. Βαζηθφο 

ζηφρνο είλαη ε κείσζε ηεο ζρνιηθήο απνηπρίαο ησλ καζεηψλ ησλ ΕΔΠ ζε έλα 

εμεηαζηηθφ ζχζηεκα, ίδηνπο γηα φινπο ηνπο καζεηέο ηεο Γαιιίαο.  

 

  Ο ζεζκφο πεξλάεη απφ δηάθνξεο θάζεηο ηνπηθά θαη ρξνληθά. 

Αιινχ εκθαλίδεηαη επηηπρεκέλνο αιινχ φρη. Γέρεηαη θξηηηθέο ζεηηθέο θαη 

αξλεηηθέο, θπξίσο σο πξνο ηελ αληηζηνηρία θφζηνπο απνηειέζκαηνο. 

Καηαγξάθνληαη ζηελ πνξεία ηνπο ζαλ αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο ζε 

θηλεηηθφηεηα εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ αιιά θαη ε δηαδνρή Τπνπξγψλ, πνπ 

δελ είλαη ην ίδην έλζεξκνη ππνζηεξηθηέο ηνπ ζεζκνχ.  

 

  Παξφια απηά ν ζεζκφο ΕΔΠ ζπλερίδεη λα ππάξρεη θαη ζήκεξα, 

εμειηζζφκελνο πξνζαξκνδφκελνο ζε λέεο αλάγθεο. ηε 10εηία ηνπ ‟90 

εκθαλίδνληαη νμπκέλα πξνβιήκαηα επηθίλδπλσλ ζπκπεξηθνξψλ, βία κέζα θαη 

έμσ απφ ηα ζρνιεία, ηξνκνθξαηία, λαξθσηηθά πνπ βέβαηα ζπλδένληαη κε ηελ 

πεξηζσξηνπνίεζε, ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ.  

 

  ε απηή ηε θάζε ππάξρεη ζηξνθή ζηελ πξφιεςε ελαληίνλ 

ηέηνησλ ζπκπεξηθνξψλ, κε ηελ έληαμε φισλ ησλ παηδηψλ, κέρξη ηελ ειηθία ησλ 

16 ζε θάπνην πξφγξακκα ζρνιηθήο κνξθήο, κέζα ζην ζρνιείν ή πεξηθεξεηαθά 

ηνπ ζρνιείνπ ζπλνδεπφκελν κε επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ.  

 

  Μεηά απφ πξνβιεκαηηζκνχο γηα ην ξφιν ηνπ ζρνιείνπ κέζα ζην 

θνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ, ηε γεηηνληά, απνθαζίδεηαη έλα άλνηγκά ηνπ, πνπ ζα 

επηηξέςεη ηελ αλάπηπμε θαηλνχξησλ κνξθψλ, παηδαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, 

κέζα θαη έμσ απφ ην ζρνιείν, ζε ζπλεξγαζία αιιειεπίδξαζε κε άιινπο 

θνξείο, πνπ εληάζζνληαη ζην θνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ, φπσο Κέληξα Τγείαο, 

αζιεηηζκνχ, επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, ςπρηθήο πγηεηλήο, πνιηηηθήο 



7
ν
 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΟΛΜΔ – ΖΜΔΡΑ 2

ε
 – ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ Α‟ – 17/12/2004 

 277 

αγσγήο, ξαδηνθσληθνχο ζηαζκνχο, ζπιιφγνπο θαη θπξίσο ζπιιφγνπο φπνπ 

εκπιέθνληαη νη γνλείο.  

 

  Σν ζρνιείν δε, πξέπεη λα γίλεη ρψξνο πνιηηηζκηθνχ αλνίγκαηνο 

θαη θνηλσληθνπνίεζεο φρη κφλν ησλ παηδηψλ αιιά θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. 

ρνιείν αλνηθηφ ζπκκεηνρηθφ, ζρνιείν πνπ ζα κπνξνχζε ίζσο λα ηνικήζεη ηε 

δηακφξθσζε θάπνησλ λέσλ θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ.  

 

  ια απηά θαίλνληαη σξαία θαη ελδηαθέξνληα, φκσο ζα 

αλαξσηεζεί θαλείο, πφζν απνηειεζκαηηθά κπνξεί λα είλαη, φηαλ ζπλερίδεη λα 

ππάξρεη ε αλεξγία θαη ε θηψρεηα. ηαλ αλαδεηψληαο δνπιεηά, απφθνηηνη 

ζρνιείσλ ππνβαζκηζκέλσλ πεξηνρψλ, βξίζθνπλ θιεηζηέο πφξηεο θαη κφλν γηα 

ην γεγνλφο φηη θαηνηθνχλ ζε απηέο ηηο πεξηνρέο θαη έρνπλ επίζεην μέλεο 

πξνέιεπζεο.  

 

  ίγνπξα ηα πξνβιήκαηα είλαη βαζχηεξα, είλαη πξνβιήκαηα ησλ 

αζηηθψλ θηιειεχζεξσλ θνηλσληψλ θαη κφλν κηα αλαηξνπή ζα κπνξνχζε λα 

δψζεη νπζηαζηηθή ιχζε. κσο απηφ δελ ζεκαίλεη φηη δελ πξέπεη λα δίλνπκε 

κάρεο κηθξψλ έζησ βειηηψζεσλ ζηηο ζπλζήθεο ηνπ ζθιεξνχ θαπηηαιηζκνχ, 

πνπ ηψξα δνχκε.  

 

  Θα πξέπεη λα ζηαζνχκε θξηηηθά αιιά ζεηηθά ζε κηα ηέηνηα 

πξνζπάζεηα πνπ ιεηηνπξγεί κε ηελ κηα ή ηελ άιιε κνξθή, ζε φιεο ηηο ρψξεο 

ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο θαη λα ηεο δψζνπκε κηα νινθιεξσκέλε κνξθή θαη 

ζηελ Διιάδα, φπνπ γίλνληαη ηέηνηεο ελέξγεηεο, πξφρεηξα, απνζπαζκαηηθά θαη 

θαηά ηξφπν αζχλδεην.  

 

  Οη παιηφηεξεο νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο, είραλ 

ηαπεηλφηεξν πξφζσπν, έζησ πξνζσπείν. Αο ηηο αμηνπνηήζνπκε φζν ηζρχνπλ. 

Οινη γλσξίδνπκε φηη ζα έξζνπλ ρεηξφηεξεο κέξεο θαη ζα απαηηεζνχλ ζθιεξνί 

αγψλεο γηα λα δηαηεξεζνχλ θάπνηα απηνλφεηα έσο ηψξα δηθαηψκαηα.   

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Δπραξηζηνχκε ηε ζπλαδέιθηζζα Βαζηιεηάδνπ. Ο ζπλάδειθνο 

Μεξίδεο Γακηαλφο. 

Γ. ΜΖΡΗΓΖ: Θέισ λα ζπλερίζσ ηε ινγηθή νξηζκέλσλ ζπλαδέιθσλ γχξσ 

απφ ηηο θαθνδαηκνλίεο ηεο νηθνλνκίαο. Διπίδσ λα ην θάλσ ζηα πιαίζηα ηεο 
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ειιελνξζφινγεο παξάδνζεο, δειαδή λα ελεξγνπνηήζσ έηζη, αλ κπνξέζσ ηα 

ζεκεία εθείλα ηεο θξηηηθήο πνπ έρνπλ επηζηεκνληθφ ραξαθηήξα.  

 

  Ζ ειεχζεξε νηθνλνκία, ε νπνία δπζηπρψο έρεη πςειή 

λνκηκνπνίεζε ζε πάξα πνιχ κεγάιν θνκκάηη ηνπ πιεζπζκνχ, γηαηί θάπνηεο 

κηθξνκαηαηφδνμεο επηδηψμεηο καο ζπκπιένπλ κε απηή, έρεη κεξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, κεξηθά γλσξίζκαηα λνκνηειεηαθνχ ραξαθηήξα πνπ καο 

επηηξέπνπλ λα θάλνπκε πξνβιέςεηο, πεξίπνπ φπσο νη κεηεσξνιφγνη θάλνπλ 

πξνβιέςεηο γηα ηνλ θαηξφ, μέξνληαο ηα θαηλφκελα ηεο αηκφζθαηξαο.  

 

  Ο βαζηθφο κεραληζκφο ζηελ ειεχζεξε νηθνλνκία, πνπ κνηάδεη 

πεξίπνπ ζαλ κηα γπάια πνπ έρνπκε ξίμεη κηθξά, κεζαία θαη κεγάια ςάξηα, 

είλαη ν εμήο. Σν κηθξφ ςάξη ηξψεη ην κεγάιν. Απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ ην 

έρνπκε δηαπηζηψζεη, ην δηαπηζηψλνπκε θαζεκεξηλά. Θα ζπκίζσ πξηλ απφ, φρη 

πνιιά ρξφληα, πφζεο αιπζίδεο ζνχπεξ κάξθεη ππάξρνπλ θαη πφζεο απφ 

απηέο εμαθαλίζηεθαλ.  

 

  Απηφ είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ πνπ καο επηηξέπεη λα δνχκε πσο 

ζα είλαη ε θνηλσλία κεηά απφ δέθα – είθνζη ρξφληα. Ννκνηειεηαθά νδεγεί απηφ 

ην θαηλφκελν ζην λα θάλεη φιν ηνλ πιαλήηε ηειηθά πεξηνπζία ηνπ ελφο. Απηφ 

ζεκαίλεη θαη ηα ειάρηζηα ςίρνπια ηεο δεκνθξαηίαο, ζα είλαη θνχκαξα, ζα γίλεη 

έλαο παληνδχλακνο θαη ζα επηβάιιεη φξνπο θαη ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ 

νηθνλνκία θαη παληνχ.  

 

  Έλα αθφκε επηρείξεκα γηα λα αηηηνινγήζσ απηφ ηνλ ηζρπξηζκφ. 

Μεηαπνιεκηθά, ην κεξίδην ησλ εξγαδνκέλσλ ζην εζληθφ εηζφδεκα, θάπνηα 

ζηηγκή απμήζεθε ζε πνζνζηφ. Δλψ έρεη ρξφληα πνπ πέθηεη ζηηο κέξεο καο. 

Ζηαλ ε επνρή πνπ πνιινί αλεμάξηεηνη κηθξνί παξαγσγνί, κε ηε βηνκεραλία 

ησλ πιαζηηθψλ, ζπγθξνχζηεθαλ κε ηηο κεηαιινβηνκεραλίεο ηηο κεγάιεο.  

 

  ήκεξα, δελ ππάξρεη απηφ ην θαηλφκελν πηα. Οη κεγάιεο 

βηνκεραλίεο, πνπ θαη απηέο φιν θαη ιηγνζηεχνπλ, θξαηνχλ ην παηρλίδη ζην ρέξη 

ηνπο. Δηζη ζα κεηψλεηαη ζπλέρεηα ην πνζνζηφ πνπ πεγαίλεη γηα ηνπο 

εξγαδφκελνπο, είηε κε κνξθή κηζζψλ, είηε κε κνξθή θνηλσληθψλ παξνρψλ.  
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  Απηφ ζα ην δνχκε θαη ζην ζρνιείν. Ζ κνξθή πνπ ζα πάξεη ην 

ζρνιείν, θάπνηα πνιχ ζχληνκε επνρή φπσο λνκίδσ, είλαη λα θάλεη ηα παηδηά 

λα μέξνπλ κφλν λα ζπλαξκνινγνχλ κεραλήκαηα. Να κελ μέξνπλ πνηα θπζηθή 

θξχβεηαη θάησ απφ απηά. Να μέξνπλ θάηη ςεπηνκαζεκαηηθά, λα κελ μέξνπλ 

ηνλ νξζνινγηζκφ πνπ θξχβεηαη θάησ απφ ηα καζεκαηηθά θαη φρη πνιχ θάησ. 

Δάλ δελ αληηζηαζνχκε θαη εάλ δελ ηξνπνπνηήζνπκε θαη ηδέεο.  

 

  Καιά είλαη ηα ζπλζήκαηα πνιηηηθνχ ραξαθηήξα αιιά ζα ήζεια 

ζπλάδειθνη, φηαλ ζην κέιινλ θιείλεη κηα επηρείξεζε κεγάιε, πέξα απφ ηα 

θνηλσληθά πξνβιήκαηα πνπ ιέκε θιπ. λα αλαξσηηφκαζηε πνηα είλαη ε 

βαζχηεξε αηηία πνπ θιείλεη. Αλ δελ ην θάλνπκε, φηαλ ζα καο έξζεη ην πνιχ 

δνθεξφ κέιινλ, ε θφιαζε γηα ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ν παξάδεηζνο γηα ηνπο 

πνιχ ιίγνπο, ζα λνκίδνπλ φηη είλαη έλα ηπραίν γεγνλφο ή κηα ζετθή βνχιεζε, ζα 

είλαη απνηέιεζκα ηεο αδηαθνξίαο καο λα ειέγμνπκε πνην είλαη ην θαηλφκελν 

πνπ θξχβεηαη θάησ απφ απηά εδψ ηα δεηήκαηα.  

 

  Ζζεια φκσο λα απαζρνιήζσ ιίγν, ζπλερίδνληαο θαη ην ζέκα 

πνπ είρα ζέζεη ρηεο θαη δελ πξφιαβα λα ην νινθιεξψζσ. Ζζεια λα δηαβάζσ 

κηα παξάγξαθν απφ ηελ πξφηαζε, είλαη θαίξηα θαηά ηε γλψκε κνπ, γηαηί 

πξέπεη θάπνηα ζηηγκή ζηελ εθπαίδεπζε λα επηθξαηήζεη θαη απηφ πνπ έθεξε ε 

Γαιιηθή Δπαλάζηαζε θάπνηε, πξηλ 200 ηφζα ρξφληα.  

 

  Δρνπκε ζην χληαγκα έλα άξζξν ηνπ 13 παξάγξαθνο 6, πνπ 

θαζνξίδεη ηνπο ζηφρνπο ηεο εθπαίδεπζεο. Μέζα απηφ ιέεη φηη ε παηδεία 

απνηειεί βαζηθή απνζηνιή ηνπ θξάηνπο θαη έρεη ζθνπφ εθηφο ησλ άιισλ, ηελ 

αλάπηπμε ηεο εζληθήο, ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο θαη ηε δηάπιαζή ηνπ ζε 

ειεχζεξνπο θαη ππεχζπλνπο πνιίηεο.  

 

  Θα ήζεια λα αλαξσηεζείηε εάλ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, 

θξνληίδεη γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εζληθήο ζπλείδεζεο, πεξηζζφηεξν απ‟ φηη ηεο 

ζξεζθεπηηθήο ή ηε δηάπιαζή ηνπ ζε ειεχζεξνπο πνιίηεο θαη ππεχζπλνπο, 

πεξηζζφηεξν απφ ηε δηάπιαζε ηεο ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο.  

 

  Απηφ ην άξζξν, βξίζθεηαη ζε θξαπγαιέα αληίζεζε θαη κε ην 

άξζξν 13, παξάγξαθνο 1 πνπ εθείλν είλαη ζεκειηψδεο, δειαδή κε 

αλαζεσξήζηκν ελψ ην άιιν είλαη αλαζεσξεηέν. Ζ ειεπζεξία ηεο ζξεζθεπηηθήο 
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ζπλείδεζεο είλαη απαξαβίαζηε αιιά επίζεο βξίζθεηαη θαη ζε αληίζεζε κε έλα 

ζσξφ δηεζλείο δηαηάμεηο, ηηο νπνίεο πξνζππέγξαςε θαη ε Διιάδα, πνπ 

θαηνρπξψλεη ηα αηνκηθά δηθαηψκαηα.  

 

  Δπίζεο απνηειεί θαη κηα απαξάδεθηε λνκηθή αληίθαζε ην εμήο 

γεγνλφο. Δρνπκε κε ηνλ λφκν γηα ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα θαηνρπξψζεη λα 

είλαη ε επηινγή ε ζξεζθεπηηθή επαίζζεην πξνζσπηθφ δεδνκέλν. Γειαδή, θάηη 

πνπ πξνζηαηεχεηαη θαη δελ κπνξεί θαλέλαο λα επελδχεη. Καη φκσο ην θξάηνο 

έρεη γηα πάξηε ηνπ αλαγλσξίζεη ή απνδερηεί ην θαζήθνλ λα δηακνξθψλεη απηφ 

ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πξνζσπηθφηεηαο πνπ κε ηελ λνκνζεζία ζήκεξα, 

ζεσξεί φηη είλαη απαξαβίαζην.  

 

  Απηφ, εκείο ζαλ εθπαηδεπηηθνί πνπ είκαζηε ππαιιειηθνί κνρινί 

ηνπ κεραληζκνχ απηνχ, πξέπεη λα ην αληηκεησπίζνπκε θαη κε έλα εηδηθφ 

πλέδξην γη΄ απηφ ην πξάγκα. Γειαδή, νη ζξεζθεπηηθέο ειεπζεξίεο ζην 

ζρνιείν, φπνπ ζπληαγκαηνιφγνη θαη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα αλνίμνπλ ηνπο 

θαηλνχξηνπο δξφκνπο.  

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Δπραξηζηνχκε ηνλ ζπλάδειθν Μεξίδε. Ζ Βαβνπγηνχ Αξηζηέα. 

Α. ΒΑΒΟΤΓΗΟΤ:  Ζ εηζήγεζε ε δηθή κνπ, ε παξέκβαζή κνπ ζα είλαη θαηά 

θάπνην ηξφπν ζπκπιεξσκαηηθή θαη ζα ζπλαληηέηαη απ‟ φηη δηαπίζησζα κε ηελ 

αληίζηνηρε παξέκβαζε ηεο ζπλαδέιθηζζαο Αγνξάζηε, κφλν πνπ ζα θχγεη ην 

άιιν ζθέινο, γηα λα ηζνξξνπήζεη ην πξάγκα.  

 

  Γηαηί άθνπζα ζηελ εηζήγεζή ηεο, είπε φηη δελ ζα ζίμσ ην δηθφ καο 

ξφιν ζην δήηεκα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ 

ησλ παηδηψλ κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ, εγψ ζα ζίμσ αθξηβψο ην δηθφ καο 

ξφιν.  

 

  Θα κπνξνχζα λα δψζσ έλαλ ηίηιν ζε απηά πνπ ζα πσ. 

Δλζσκάησζε, αθνκνίσζε ή δεκηνπξγηθή ζπλχπαξμε κε εξσηεκαηηθφ. Καη  

έλαλ ππφηηηιν. Ζ ηξέρνπζα εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή, φζνλ αθνξά ηνπο 

αιινδαπνχο καζεηέο, κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε θαη ε επζχλε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

θαη ησλ ζπλδηθάησλ ηνπο. Σσλ Διιήλσλ ελλνείηαη, γηαηί κηιάκε γηα ηελ 

ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα.  
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  Σνπιάρηζηνλ κηα δεθαεηία έρνπκε αιινδαπνχο καζεηέο κέζα 

ζηηο ειιεληθέο ηάμεηο. ηελ αξρή ζπνξαδηθά, κεηά πην ζπζηεκαηηθά. ηελ αξρή 

ήκαζηαλ ηειείσο απξνεηνίκαζηνη αιιά θαη ζήκεξα ην ίδην είκαζηε. Γελ 

πηζηεχσ λα έρεηε θακηά αληίξξεζε γη΄ απηφ, νπζηαζηηθά. 

 

  Καη εδψ είλαη θαη ην δεηνχκελν. Γηαηί, ζπκάκαη, ηηο πξψηεο 

ρξνληέο  πνπ είρακε αιινδαπνχο καζεηέο, δελ ππήξρε θαλ ην ζεζκηθφ 

πιαίζην, δελ κπνξνχζε λα γξαθηεί έλαο αιινδαπφο ζε έλα ζρνιείν δεκφζην 

θαη έπξεπε λα θηλεζνχλ θάπνηεο δηαδηθαζίεο αιιά θαη ζήκεξα πνπ κπνξεί… 

 

  Σέινο πάλησλ ππάξρνπλ δχν πξνζεγγίζεηο. Ζ κηα ζα αιιάμσ ην 

ζρνιείν άξα ζα εμαθαλίζσ θαη ηηο αληζφηεηεο ζε απηφ ηνλ ηνκέα θαη ε άιιε ηη 

θάλσ ζην κεηαμχ. Σα άκεζα κέηξα πνπ παίξλσ κε ην δεδνκέλν ζρνιείν πνπ 

ππάξρεη. Καη εγψ ζε απηφ ζα θηλεζψ, γηαηί απηφ κε θαίεη πεξηζζφηεξν ζε 

άκεζν πξφβιεκα, ην αληηκεησπίδσ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά κνπ ζαλ θαζεγήηξηα 

θαη γηα ηνλ πξφζζεην ιφγν φηη κε απηφ ην πξφβιεκα, κπνξψ πην εχθνια λα 

πάσ κε πξνηάζεηο θαη ζε έλα ζπλάδειθν πνπ αξλείηαη λα δεη ή λα παιέςεη γηα 

καθξνπξφζεζκα θαη πην ξηδνζπαζηηθά αηηήκαηα.  

 

  Με απαζρνιεί ε εηθφλα πνπ έρεη ν κέζνο εθπαηδεπηηθφο αλάκεζά 

καο γηα ηνλ αιινδαπφ καζεηή. Καη έηζη μεθίλεζα θαη εγψ θαη ζηελ πνξεία 

βξήθα ηηο δηαθνξέο ζηελ πξνζέγγηζε. Αθνχσ πνιχ ζπρλά ηνπο ζπλαδέιθνπο 

κνπ, λα ζεσξνχλ ηελ χπαξμε αιινδαπψλ καζεηψλ κέζα ζηελ ηάμε, ζπλήζσο 

σο έλα πξφβιεκα πνπ είλαη ζπρλά ηξνρνπέδε γηα ηε δηδαζθαιία, φπσο ηελ 

ελλννχκε εκείο.  

 

  Άιιν ηφζν έλα πξφβιεκα ησλ άιισλ καζεηψλ, δειαδή ησλ 

Διιήλσλ ζην αλέβαζκα ή ζην θξάηεκα ελφο πςεινχ επηπέδνπ θαη πνιιέο 

θνξέο θαη γνλείο αληηδξνχλ κε απηφ ηνλ ηξφπν θαη έξρνληαη θαη ιέλε ζε απηφ 

ην ζρνιείν πνπ αλήθσ, δελ ζα ην γξάςσ ην παηδί κνπ, θαη θαηεβαίλεη ην 

επίπεδν, έρεη πνιινχο αιινδαπνχο καζεηέο.  

 

  Δληάμεη, ππάξρνπλ θαη νη αθξαίεο πεξηπηψζεηο λα πάλε απφ εθεί 

πνπ ήξζαλ θαη λα ιχζνπκε ην πξφβιεκά καο. Πνιχ αθξαίεο βέβαηα θαη 

ζπάληεο. πάληεο είλαη θαη νη πεξηπηψζεηο πνπ εκείο σο εθπαηδεπηηθνί 

αληηκεησπίδνπκε απηνχο ηνπο καζεηέο, βιέπνληάο ηνπο κε ηα δηθά ηνπο γπαιηά 
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θαη φρη κε ηα δηθά καο. Γειαδή, φπσο θάπνηα παηδηά πνπ αγσληνχλ ζε ζρέζε 

κε ην κέιινλ ηνπο, ζε ζρέζε κε ηελ θαηάξηηζε πνπ ζα πάξνπλ, κε ηελ 

εθπαίδεπζε πνπ ζα πάξνπλ απφ ην ζρνιείν είηε κείλνπλ εδψ είηε επηζηξέςνπλ 

ζηε ρψξα ηνπο θαη ηε δηάδεπμε απηή ηελ θάλσ θαη ηε ζεσξψ πνιχ ζεκαληηθή, 

αθνχ ηα παηδηά απηά, παηάλε ζε δχν βάξθεο, ζε δχν δηαθνξεηηθνχο 

πνιηηηζκνχο.  

 

  Ξέξνπκε πνιχ ιίγα γη΄ απηνχο, πνιχ ζπρλά ζεσξνχκε φηη είλαη 

πξνθαλήο κηα δηαθνξά ηθαλνηήησλ, ε νπνία είλαη ηειηθά θαηλνκεληθή. Γηαηί δελ 

πξφθεηηαη νχηε γηα έιιεηςε επθπίαο, δεμηνηήησλ, ηθαλνηήησλ, απνκλεκφλεπζεο 

θαη απφδνζεο ελφο καζήκαηνο αιιά ίζσο γηα ην φηη δελ έρνπκε ηνπο 

κεραληζκνχο νχηε ηελ θαηάξηηζε.  

 

  Πνηνο είλαη ν παηδαγσγηθφο εμνπιηζκφο καο απνθηεκέλνο κέζα 

απφ πξσηνβνπιίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αξρψλ ή απφ αηνκηθέο δηθέο καο; Έλα 

ζπκπέξαζκα – απάληεζε ζα ήηαλ ζρεηηθά εχθνιν. Θα αξθνχζε κηα ζχγθξηζε 

ηνπ ζπλφινπ ζεζκψλ, ππεπζχλσλ, ζεκηλαξίσλ, εκεξίδσλ θιπ. πνπ έρνπλ λα 

θάλνπλ κε άιια ζέκαηα, φπσο πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, αγσγή πγείαο, 

αγσγή ζηαδηνδξνκίαο θιπ. κε ηα αληίζηνηρα πνπ αθνξνχλ ηε δηαπνιηηηζκηθή 

εθπαίδεπζε.  

 

  Τπάξρνπλ εξσηήκαηα. Τπήξμε, ππάξρεη πνιηηηθή βνχιεζε θαη 

αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ δεκηνπξγεί ζηελ θπξηνιεμία καζεηέο δχν 

ηαρπηήησλ κέζα ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο ή ζπκθέξεη απιψο λα κελ κπνξνχλ λα 

αληηκεησπίζνπλ απηά ηα πξνβιήκαηα νη καζεηέο απηνί γηα λα επηβεβαηψζνπλ 

θαη θάπνηεο ζεσξίεο, πφζν αλψηεξνη είκαζηε εκείο ζε ζρέζε κε θάπνηνπο 

άιινπο ιανχο.  

 

  Τπάξρεη βνχιεζε γηα αμηνπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο εκπεηξίαο 

άιισλ ρσξψλ ζην ζέκα απηφ θαη αλ ππάξρεη ζε καο, δελ είλαη νξαηή. 

Τπάξρνπλ δξφκνη θαλάιηα κέζα θαη κέζνδνη εχθνια πξνζβάζηκνη ζηνπο 

ζπλαδέιθνπο πνπ ζα ήζειαλ λα εκβαζχλνπλ γηα λα βνεζεζνχλ θαη λα 

βνεζήζνπλ;  Καη αλ ππάξρνπλ δελ έρνπλ θηάζεη ζηελ κεγάιε κάδα ησλ 

ζπλαδέιθσλ, πνπ ζπρλά αηζζάλνληαη ζαλ λαπαγνί πνπ έρνπλ αθεζεί ζε κηα 

βαζηά θαη ηξηθπκηζκέλε ζάιαζζα, ρσξίο κάιηζηα ζσζίβην.  
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  Τπάξρνπλ κήπσο ηάμεηο ππνδνρήο θαηά ζρνιείν, φπσο ζε 

άιιεο ρψξεο; Ολεηξν θαινθαηξηλήο λχρηαο. Γηδαζθαιία ηεο κεηξηθήο γιψζζαο, 

φπσο ππάξρνπλ ζε άιιεο ρψξεο; Αζηείν πξάγκα. Δληζρπηηθή δηδαζθαιία 

πξνζαλαηνιηζκέλε ζηηο δπζθνιίεο, ηηο ζπγθεθξηκέλεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

θαη ηελ ππεξπήδεζή ηνπο;  

 

  Πξνβιέπεηαη κήπσο ή έζησ ελζαξξχλεηαη ε παξνπζίαζε ηεο 

άιιεο ηαπηφηεηαο απηψλ ησλ καζεηψλ ή εκείο ηνπο ζπκπεξηθεξφκαζηε ζαλ 

λα ηνπο ιέκε φηη πξέπεη λα ηελ μεράζνπκε φζν πην γξήγνξα γίλεηαη; Τπάξρεη 

δεκηνπξγηθή ζπλχπαξμε ή θαληάδεη ζπρλά αλέθδνην ν ζεβαζκφο ζηε 

δηαθνξεηηθφηεηα, φπνπ κνπζνπικάλνη καζεηέο θαηά ηελ θαξηέια ηνπο θάλνπλ 

πξνζεπρή θάζε πξσί ή φπνπ Γεσξγηαλή καζήηξηα πνπ ιέγεηαη Νίλν θαη έρεη 

έλα αλδξηθφ γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα φλνκα ινηδνξείηε ζπζηεκαηηθά; 

 

  Σέινο, εγψ ζέισ λα πσ φηη είκαη ζπκσκέλε θαη κε ηηο 

θπβεξλήζεηο θαη κε ηηο πνιηηηθέο ηνπο θαη κε ηα Τπνπξγεία θαη κε ηηο ηαθηηθέο 

ηνπο αιιά είκαη ζπκσκέλε θαη κε εκάο, γηαηί βαξέζεθα λα βιέπσ γεληέο θαη 

γεληέο καζεηψλ κε πεξεθάληα θαη αμηνπξέπεηα, κε επθπία κε ηθαλφηεηεο, κε 

φλεηξα, κε δίςα γηα κάζεζε, δίςα γηα ζηνξγή θαη επηθνηλσλία, γηα ρέξη 

ζηήξημεο θαη φρη ειεεκνζχλεο.  

 

  Καη πεξλνχλ κέξεο εβδνκάδεο θαη κήλεο, εκείο νη ίδηνη θαη 

απαξάιιαρηνη πάκε θαη εξρφκαζηε θαη θνηκφκαζηε ήζπρνη θαη δελ ζηνηρεηψλεη 

ν χπλνο καο θαη δελ κεηαζρεκαηίδνληαη ηα φλεηξά καο ζε έλνρνπο εθηάιηεο. 

Γελ θηαίεη κφλν ε παγθνζκηνπνίεζε, ηα ππνπξγεία, νη θπβεξλήζεηο. Εεηάσ 

απφ ηελ ΟΛΜΔ ζηε ζπλέρεηα ηεο πξνζπάζεηαο πνπ είρε θάλεη κε ην 

πξφγξακκα «ΦΗΛΟΞΔΝΗΑ», λα πάξεη ηηο πξσηνβνπιίεο ζαλ ζπλδηθάην καο 

θαη ηηο ηνπηθέο ΔΛΜΔ, γηα λα πινπνηήζνπκε απφ κφλνη καο ζαλ ζπλδηθάην 

πξσηνβνπιίεο, ζεκηλάξηα, εκεξίδεο θαη φια φζα ρξεηάδεηαη έλαο εθπαηδεπηηθφο 

γηα λα ιεηηνπξγήζεη. Σα παηδηά φινπ ηνπ θφζκνπ είλαη θαη δηθά καο παηδηά.  

   

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Δπραξηζηνχκε ζπλαδέιθηζζα. πλαδέιθηζζα επεηδή δέρηεθα 

ηελ παξαηήξεζε, αιιά κηα ρξνλνκεηξεκέλε εηζήγεζε ζην ζπίηη, είλαη εληειψο 

δηαθνξεηηθή κε κηα ρξνλνκεηξεκέλε εηζήγεζε ζην βήκα. Δίπακε λα κε 

δεκηνπξγνχκε αληζφηεηεο.  
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  Σν ιφγν έρεη ν ζπλάδειθνο Σζεθνχξαο.  

Π. ΣΔΚΟΤΡΑ: Απφ ΔΛΜΔ Πξέβεδαο. Δίλαη ε πξψηε θνξά, παξά ην κεγάιν 

ηεο ειηθίαο κνπ πνπ ζπκκεηέρσ ζηηο εξγαζίεο ελφο πλεδξίνπ. Βέβαηα ήξζα 

θαη απξνεηνίκαζηνο γηα επλφεηνπο ιφγνπο. Παξαθνινπζψληαο θαη απφ ηελ 

πξψηε εκέξα γεληθφηεξα ηηο νκηιίεο, ζε έλα πνιχ κεγάιν βαζκφ έρσ θαιπθζεί 

θαη είλαη θξίκα ζα έιεγα λα αλακαζάκε ηα ίδηα θαη ηα ίδηα.  

 

  Δπηηξέςηε κνπ φκσο λα μεθηλήζσ ιίγν κε έλα δηθφ κνπ βίσκα 

πξνζσπηθφ. Ηζσο απηφ λα κελ ιέεη ζε πνιινχο ηίπνηε, ίζσο ζε κεξηθνχο λα 

αγγίμεη. Κάπνπ εθεί ηελ πεξίνδν ηνπ ‟63 ήηαλ ε αδειθή κνπ ηφηε ζην 

Γπκλάζην. Σν Γπκλάζην εθείλν δνχιεπε θαη θάπνηνπο σξνκίζζηνπο θαζεγεηέο 

θιπ. επαξρηαθφ Γπκλάζην. Γελ είρε πιεξψζεη ηα δίδαθηξα γηα ηνλ θαζεγεηή. 

Πήγε ν παηέξαο κνπ θηελνηξφθνο, λα δεηήζεη ηα ιεθηά ηνπ απφ θάπνηνλ 

κεγαιέκπνξα. Απηφο ηνπ είπε φηη δελ ζνπ δίλσ ηα ρξήκαηα πνπ ηνπ 

ρξσζηνχζε, γηαηί ηνπ έδηλε ην  γάια. Καη ηνπ ιέεη, κα είλαη ρξήκαηα πνπ κνπ 

ηα ρξσζηάο θαη ζέισ λα δψζσ, γηαηί ζα δηψμνπλ ηελ θφξε κνπ απφ ην 

ζρνιείν. Καη ηνπ ιέεη αλ δελ είρεο, λα κε ηε ζπνχδαδεο.  

 

  Αλ θνπβαιάκε θάπνηα ηέηνηα βηψκαηα, ίζσο ζήκεξα γη΄ απηφ πνπ 

ιέγεηαη παηδεία, ηδησηηθή, δεκφζηα δσξεάλ παηδεία, ίζσο καο αγγίδεη ιίγν θαη 

ίζσο ην ζεσξνχκε θαη ρξένο ηηκήο απέλαληη ζηνπο γνλείο καο, λα δψζνπκε φηη 

κπνξνχκε γη΄ απηή ηελ παηδεία.  

 

  Δηζη ζα μεθηλήζσ  θαη ζα πσ φηη ε παηδεία είλαη θαζξέθηεο ηεο 

θνηλσλίαο, ηελ νπνία δνχκε. ήκεξα ε θνηλσλία καο είλαη γλσζηή πνηα είλαη. 

Σψξα, έλα δήηεκα ην νπνίν φηαλ ιέγεηαη, ην κάζε παηδί κνπ γξάκκαηα γηα λα 

κπνξέζεηο λα θαο έλα θαιχηεξν ςσκί, δελ ην ιέεη ν Βαξδηλνγηάλλεο ή ν 

Μπφκπνιαο ζηα παηδηά ηνπ. Σν ιέλε ηα παηδηά ηα δηθά καο, ηα παηδηά ησλ 

θησρφηεξσλ, αζζελέζηεξσλ νηθνλνκηθά ηάμεσλ.  

 

  Δηζη βιέπνπκε φηη αθφκε – αθφκε θαη απφ ην θίλεηξν, γηαηί 

πξέπεη ην παηδί λα κάζεη γξάκκαηα, μεθηλάεη απηφ πνπ ιέλε ηαμηθφηεηα ηεο 

παηδείαο. Κνηλσλία βέβαηα ηαμηθή, δελ κπνξνχζε παξά θαη ε παηδεία 

νπσζδήπνηε λα είλαη ηαμηθή.  
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  Αξαγε ζε απηή ηελ ηαμηθή θνηλσλία, ε παηδεία είλαη πξνλφκην 

ησλ ερφλησλ θαη ησλ θαηερφλησλ. Θα έιεγα φηη κέζα ζηελ πεξίνδν, κεηά ηνλ 

Β΄ Παγθφζκην ή ηελ πεξίνδν ηνπ Παπαλνχηζνπ, ηεο κεηαξξχζκηζεο ηνπ 

Παπαλνχηζνπ, ηειηθά ζα κπνξνχζε λα πεη θαη θάπνηνο φηη ε θαζηέξσζε ηεο 

δεκφζηαο δσξεάλ παηδείαο απφ ηνλ Παπαλνχηζν, έθεξε ή έδσζε ηε 

δπλαηφηεηα ζηα θαηψηεξα ιατθά ζηξψκαηα λα έρνπλ θαη πξφζβαζε ζηελ 

αλψηαηε παηδεία.  

 

  κσο δελ μερλάκε φηη θαη ην θίλεκα ην νπνίν αλαπηχρζεθε απφ 

απηή ηελ γεληά, ήηαλ θίλεκα ακθηζβήηεζεο απηψλ ησλ λέσλ, πνπ δελ 

μερλνχζαλ, ζα ιέγακε λα ην πσ έηζη, ηελ θαηαγσγή ηνπο ζα ιέγακε θαη ηα 

βηψκαηά ηνπο, ήηαλ θίλεκα ακθηζβήηεζεο απηήο ηεο θπξίαξρεο πνιηηηθήο θαη 

ηεο θπξίαξρεο ηδενινγίαο.  

 

  ήκεξα φκσο, εκείο αξρίδνπκε ζηγά – ζηγά λα βνιεπφκαζηε, λα 

ην θέξλνπκε γχξσ, ζα έιεγε έηζη απιντθά θάπνηνο θαη έηζη δεκηνπξγνχκε έλα 

άιινπ είδνπο ζπλεηδήζεηο θαη ζηνλ θφζκν θαη ζηα παηδηά.  

   

  Γηα ηελ ηδησηηθνπνίεζε ηεο παηδείαο, πνπ είπακε ζήκεξα θαη 

ήηαλ θαη ην δεηνχκελν. Αθνχζηεθαλ θάπνηεο απφςεηο εδψ κέζα απφ 

ζπλαδέιθνπο, νη νπνίνη είπαλ φηη ηειηθά ζα θαηαξγεζεί πιήξσο. Ννκίδσ φηη 

πξέπεη λα είλαη ιίγν εζθαικέλε απηή ε αληίιεςε. Γελ θαηαξγείηαη πιήξσο, 

γηαηί. Γηαηί ζα ιέγακε ην θεθάιαην γεληθφηεξα, δελ έρεη ζηφρν λα επελδχζεη θαη 

ζε έλα λεπηαγσγείν ελφο ρσξηνχ ή θαη ζε έλα γπκλάζην απνκαθξπζκέλν.  

 

  Αξαγε ζα πάξεη ην κπνλ θηιέ απ‟ φιε απηή ηελ ηζηνξία. Απηφ, 

πνπ ζαλ επέλδπζε ζα έρεη θαη κεζνπξφζεζκα νθέιε, νηθνλνκηθά θιπ. αιιά 

θαη καθξνπξφζεζκα νθέιε, απηά πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλαπαξαγσγή 

ηεο ηδενινγίαο ηεο θπξίαξρεο ηάμεο θ.ν.θ.  

 

  Δηζη ππνβαζκίδνληαη ηα πηπρία master ηξηεηνχο θνηηήζεσο θιπ. 

θαη ππνβαζκίδεηαη ή ζα ιέγακε θαη ζηελάδεη θαη ε γεληθή παηδεία, ε γεληθή 

εθπαίδεπζε. Βέβαηα ζηελάδεη ν καζεηήο θαη ην βηψλνπκε θαζεκεξηλά φινη γηαηί 

είκαζηε γνλείο, κε 7σξν ην πξσί ζρνιείν, 7σξν ηα απνγεχκαηα κε 

θξνληηζηήξην θαη φια απηά. ηελάδεη ν γνληφο κε ην πιήξσκα ησλ δηδάθηξσλ, 

θξνληηζηήξηα θαη άιιεο αζρνιίεο ηνπ καζεηή.  
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  Μπαίλεη ην εξψηεκα, ηειεηψλνληαο ην πλέδξην εκείο, ηη ζα 

πνχκε ζηνπο ζπλαδέιθνπο φηαλ ζα πάκε ζηα ζρνιεία καο; Θα ηνπο πνχκε φηη 

θνηηάμηε ιίγν, ζαο θέξακε ηα ληνθνπκέληα ηνπ 6νπ πλεδξίνπ, πεξηκέλεηε ιίγν 

ζα ζαο θέξνπκε θαη ηα ληνθνπκέληα ηνπ 7νπ πλεδξίνπ θαη πάξηε ηα θαη 

δηαβάζηε ηα; Ση ζα απαληήζνπκε ζε απηνχο φινπο ή θαη ζηελ ίδηα ηελ θνηλσλία 

γηα πνηα παηδεία παιεχνπκε;  

   

  Δίπακε θαη ζα πνχκε φηη ζέινπκε καζεηέο, νινθιεξσκέλε 

πξνζσπηθφηεηα κηα παηδεία, ε νπνία ζα βγάδεη επηζηήκνλεο, ζε αλψηεξν 

επίπεδν ζα έιεγε θάπνηνο απφ ην Παλεπηζηήκην, πνπ ζα αζρνινχληαη θαη κε 

ηελ έξεπλα αιιά θαη κε ηε γλψζε.   

 

  Δηζη, δερφκελνη φηη ε θνηλσλία είλαη ηαμηθή, ζα πξέπεη λα πνχκε 

θαη πνηεο πνιηηηθέο ή πνηα θφκκαηα θαη θαηά ζπλέπεηα πνηεο παξαηάμεηο ζην 

ρψξν καο εθθξάδνπλ απηή ηελ πνιηηηθή. Δίλαη γεγνλφο, φηη θαη ε Δπξσπατθή 

Δλσζε ζα ιέγακε πξνζηάδεη θαη νη θπβεξλήζεηο θαη ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο θαη 

ηνπ ΠΑΟΚ, πινπνηνχλ θαηά γξάκκα απηέο ηηο πνιηηηθέο.  

 

  Αξαγε, εκείο ζα πξέπεη λα πνχκε ζηνλ θφζκν φηη ζα πξέπεη λα 

παιέςεη γηα κηα άιιε παηδεία θαη ζα πξέπεη λα ζηξέςεη ηελ πιάηε ηνπ ζηηο 

πνιηηηθέο θαη ζηνπο εθθξαζηέο απηήο ηεο πνιηηηθήο. Πξέπεη λα είλαη έλαο 

αγψλαο θνηλφο ησλ εξγαδνκέλσλ, θνηλφο απηψλ ησλ απνιπκέλσλ, απηψλ πνπ 

ζηελάδνπλ θάησ απφ ην βάξνο απηήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθήο. Μφλν έηζη, 

κε έλα κέησπν παηδείαο ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπκε, ζα κπνξέζνπκε λα 

έρνπκε θαη έλα θαιχηεξν αχξην, κηα θαιχηεξε θνηλσλία. Δπραξηζηψ.  

   

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Δπραξηζηνχκε ζπλάδειθε Σζεθνχξα. Ο ζπλάδειθνο ν 

Μπαισκέλνο Γεκήηξεο. 

Γ. ΜΠΑΛΧΜΔΝΟ: πλάδειθνη πξνζπάζεζα κε ηέζζεξα ζεκεία ηεο 

εηζήγεζεο, λα ζαο πσ απηά πνπ ήζεια λα πσ κε πεξηζζφηεξα ιφγηα. Σν 

πξψην ζεκείν είλαη εθεί πνπ ιέεη γηα ηνπο παξάγνληεο δηακφξθσζεο ησλ 

αληζνηήησλ θαη γξάθεη. Δλαο απφ ηνπο παξάγνληεο είλαη ε θνηλσληθή 

αληζφηεηα πνπ δεκηνπξγείηαη εμαηηίαο ησλ πνηθίισλ κνξθψλ νηθνλνκηθήο 

πνιηηηθήο θιπ. Να ζπκθσλήζσ, έηζη είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα.  
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  κσο ζπλάδειθνη, ν παξάγνληαο πνπ ζα δεκηνπξγεί ε 

θνηλσλία, ην θξάηνο, γηαηί δελ θαηαγξάθεηαη κέζα εδψ; Ση ραξαθηήξα έρεη ην 

δηθφ καο θξάηνο θαη δεκηνπξγεί φια απηά ηα πξάγκαηα; Γηαηί ληξεπφκαζηε λα 

πνχκε φηη είλαη ηαμηθφ ην θξάηνο θαη πξέπεη λα ην θαηαγξάςνπκε. Γειαδή, 

απηέο νη αληζφηεηεο δελ είλαη ηίπνηε άιιν παξά έλα καιάθσκα ηνπ ραξαθηήξα 

ηνπ θξάηνπο. Καη εκείο πξέπεη λα πνχκε αλνηρηά θαη ζαξξαιέα. Πξφθεηηαη γηα 

ηαμηθφ θξάηνο, πξφθεηηαη γηα ηέηνην ραξαθηήξα ηεο θνηλσλίαο καο θαη πξέπεη 

λα ην βάινπκε κέζα, ζην ίδην θεθάιαην.  

 

  Λέεη, έλαο άιινο παξάγνληαο δηακφξθσζεο. Σελ ππεξίζρπζε 

ηνπ νηθνλνκηθνχ θεθαιαίνπ έλαληη ηνπ πνιηηηθνχ. Γηεζλείο Οξγαληζκνί, φπσο ν 

ΟΟΑ, Παγθφζκηα Σξάπεδα θιπ. Ξέξεηε ηη ζεκαίλεη απηφ; Παγθνζκηνπνίεζε. 

Γηαηί φκσο ιέγεηαη έηζη θαη δελ ιέγεηαη παγθνζκηνπνίεζε; Γηφηη απινχζηαηα 

είλαη ρξεσκέλνο ζηα αξλεηηθά. Δίλαη ζηα αξλεηηθά. Γελ κπνξεί λα ρξεσζεί ε 

παγθνζκηνπνίεζε ζηα αξλεηηθά αιιά δελ είλαη απηή κφλν ε πιεπξά.  

 

  Κνηηάμηε λα δείηε φινη απηνί νη θχξηνη, γηαηί ζηα αξλεηηθά είλαη 

εληαγκέλνη. Πξνσζνχλ πνιηηηθέο γηα θαιχηεξε επίδνζε – απφδνζε ησλ 

θεθαιαίσλ ηνπο κέζσ ηεο κείσζεο ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο, ηδησηηθνπνηήζεηο 

θαη ηεο πξνψζεζεο θαηλνηνκηψλ. Αληε λα καο πνπλ λα γξάςνπκε ηελ λεψηεξε 

ηζηνξία θαη λα πνχκε, φηη πξνβιήκαηα ππήξμαλ ζην θξάηνο, πξνβιήκαηα 

ππήξμαλ ζηνπο δεκνθξαηηθνχο ζεζκνχο, δηφηη δεκηνπξγήζεθαλ θαηλνηνκίεο.  

 

  Να γξάθεηε ηελ θαηλνχξηα ηζηνξία θαη λα ιέκε, δηφηη πνηα ήηαλ 

θαηλνηνκία; ηη ην θξάηνο έδεξλε θάπνηε, θαηλνηνκία είλαη φηη έγηλε ρνχληα θαη 

εκείο λα ην πεξλάκε ζην έηζη. Απηφ είλαη ην έλα δήηεκα πνπ είλαη ζνβαξφ θαηά 

ηελ άπνςή κνπ, γηαηί ληξεπφκαζηε λα βάινπκε απηά ηα δεηήκαηα, γλψκε κνπ 

είλαη φηη δελ ληξεπφκαζηε, δελ ζέινπκε λα ηα αλαδείμνπκε.  

 

  Γεχηεξνλ. Μνξθέο εθπαηδεπηηθψλ αληζνηήησλ. Κνηηάμηε, εδψ 

απηφ ην ζεκείν ην θνίηαμα πνιιέο θνξέο. Λέσ κήπσο έρσ θάλεη ιάζνο. Μηα 

απφ ηηο κνξθέο θνηλσληθψλ αληζνηήησλ είλαη ν  δεκφζηνο ραξαθηήξαο, δελ 

έρεη θαη ζειίδεο, λα ζαο έιεγα θαη ηε ζειίδα. Ο δεκφζηνο ραξαθηήξαο ηεο 

εθπαίδεπζεο - ε ηάζε ηεο ηδησηηθνπνίεζεο. 
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  Δγψ δελ λνκίδσ φηη είλαη αξλεηηθφο ν δεκφζηνο ραξαθηήξαο ηεο 

εθπαίδεπζεο. Καη ε ηάζε ηεο ηδησηηθνπνίεζεο, δελ είλαη αξλεηηθφ ζηνηρείν έηζη 

γεληθφ θαη αθεξεκέλν. Ζ χπαξμε ηεο ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο είλαη ζηνηρείν 

αληζφηεηαο. Διεγα, λα κε δηάβαζα θαιά; Ζ χπαξμε ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο 

είλαη ζηνηρείν αληζφηεηαο αιιά ν δεκφζηνο ραξαθηήξαο – ε ηάζε ηεο 

ηδησηηθνπνίεζεο θαη ελίζρπζε απηνχ ηνπ ραξαθηήξα, απηνχ ηνπ ζηνηρείνπ πνπ 

δηαθνξνπνηείηαη, είλαη αθξηβψο ε παξαπέξα ηδησηηθνπνίεζε ηνπ δεκφζηνπ.  

 

  Σξίην δήηεκα. Δθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο πνπ αθνξνχλ ηηο 

θνηλσληθέο αληζφηεηεο ζπλάδειθνη. Καη εηζεγεηηθά απφ ηνλ ζπλάδειθν ηνλ 

Παχιν θαη απφ ηελ εηζήγεζε, κηιάεη γηα απνζπαζκαηηθέο επηινγέο ησλ 

εθάζηνηε θπβεξλήζεσλ.  

 

  Δγψ, επεηδή ιηγάθη ηα ζθέθηνκαη αλάπνδα ηα πξάγκαηα, δελ κε 

ελδηαθέξεη ηη ζθέπηνληαη θαη ηη καο ιέλε αιιά απφ ην απνηέιεζκα. Γηα λα 

δνχκε ην απνηέιεζκα ησλ παξεκβάζεσλ απηψλ ησλ απνζπαζκαηηθψλ. Δγψ 

πηζηεχσ φηη απηέο νη, θαηά άιινπο απνζπαζκαηηθέο παξεκβάζεηο, ζηελ νπζία 

δελ είλαη απνζπαζκαηηθέο, έρνπλ φξακα, θνηηνχλ. 

 

  Κνηηάμηε λα δνχκε. Ζ δηαξξνή, απνζπαζκαηηθέο ιέεη, 

παξεκβάζεηο έθαλαλ. Ζ δηαξξνή εληζρχζεθε ή ειαηηψζεθε; Δληζρχζεθε. Αξα 

πψο είλαη απνζπαζκαηηθέο; Αθνχ φηη έγηλε, έγηλε ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε. 

Ηδησηηθνπνηήζεηο. Απνζπαζκαηηθέο είλαη νη ηδησηηθνπνηήζεηο;  

 

  Δδψ πέξα ε επίζεζε δελ έρεη ζηακαηεκφ απφ πνπζελά, είλαη 

απνζπαζκαηηθέο; Απνζπαζκαηηθέο είλαη ε ππνηαγή ηνπ ζρνιείνπ ζηελ αγνξά; 

Απφ πνχ θαίλεηαη φηη είλαη απνζπαζκαηηθφ; Απφ πνχ; Πνην είλαη ην ζηνηρείν 

ηεο απνζπαζκαηηθφηεηαο δειαδή; Οη θαηεπζχλζεηο είλαη πνιχ θαζαξέο.  

 

  Γηα ην ηέηαξην ζθέινο πνπ ιέεη ζπκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο. 

Αθνχζηε πψο ζα ιχζνπκε ην πξφβιεκα. Με ηελ εληζρπηή δηδαζθαιία, κε ηε 

δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο, λα πάξνπκε κέηξα γηα ηνπο καζεηέο πνπ 

είλαη απφ δηάθνξεο ρψξεο έρνπλ έξζεη εδψ πέξα θιπ.  
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  Με ηέηνηα κέηξα δελ ιχλνπκε πξνβιήκαηα κέζα ζηελ 

εθπαίδεπζε. Ση θάλνπκε; Τπνηάζζνπκε ηα κπαιά καο πξψηα θαη θχξηα, ζην 

πψο ζα θάλνπκε πην σξαία ηελ πνιηηηθή πνπ εθαξκφδεηαη.  Απηφ θάλνπκε.  

 

  Δγψ είκαη ηεο άπνςεο φηη πξέπεη λα θάλνπκε θάηη άιιν. Να 

βάινπκε ηα κπαιά καο λα ππνηαρζνχλ ζηνλ αγψλα ελάληηα ζην δνπκί, ελάληηα 

ζηε ζπλνιηθή πνιηηηθή πνπ ζήκεξα επηβάιιεηαη εδψ πέξα ζην ρψξν θαη 

γεληθφηεξα ζηελ θνηλσλία αιιά θαη ζην ρψξν θαη ζηα πιαίζηα απηά λα 

παιέςνπκε θαη γηα ηα κηθξά δεηήκαηα.  

 

  Γελ κπνξεί λα πεγαίλνπκε αλάπνδα, δηφηη δελ θαηαιαβαίλσ 

απηή ηελ εηζήγεζε, γηαηί δελ ζα κπνξνχζε λα ηελ ππνζηεξίμεη ε λπλ ή ε 

πξνεγνχκελε θπβέξλεζε αιιά θαη νιφθιεξε ε ζνζηαιδεκνθξαηία, πνπ 50 

ρξφληα παίξλεη απηά ηα κέηξα θαη 50 ρξφληα δελ έιπζε πξφβιεκα.  

 

  Απφ απηή ηελ άπνςε, εκείο πξέπεη θαη κέζα απφ πξνηάζεηο πνπ 

εγψ ζα θαηαζέζσ εδψ πέξα, λνκίδσ φηη κπνξνχκε λα βξνχκε κεξηθά ζηνηρεία 

πνπ ζα αληηπαιεχνπκε ζπλνιηθά ηελ πνιηηηθή, ζα αληηπαξαηεζνχκε πνιχ 

έληνλα απέλαληί ηεο θαη ζα πξνζπαζήζνπκε λα ηελ αλαηξέςνπκε.  

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Δπραξηζηνχκε ζπλάδειθε Μπαισκέλε. Ο ζπλάδειθνο 

Κάηζηθαο.  

Υ. ΚΑΣΗΚΑ: πλάδειθνη, ζρεκαηηθφο ζα είκαη, πνιχ – πνιχ ζρεκαηηθφο θαη 

ειπίδσ λα κελ γίλεη θάπνηα αρξείαζηε παξεμήγεζε. Γελ έρνπκε εθπαηδεπηηθά 

πξνβιήκαηα, έρνπκε πνιηηηθά θαη νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα πνπ αληαλαθιψληαη 

ζηελ εθπαίδεπζε. Αλ δελ μεθηλήζνπκε απφ εθεί, ηφηε φηη ιέκε γηα ηελ 

εθπαίδεπζε θαη νη αγαζνεξγίεο καο, ζα κνηάδνπλ ζαλ ηελ ειεεκνζχλε, πνπ 

καιαθψλεη ηελ θαξδηά αιιά δελ εμαιείθεη ην πξφβιεκα, ηε δεηηαληά. 

 

  Κνηηάμηε, ν Πξφεδξνο ηεο PHILLIPS ην 2002, ζηηο 31 Μαξηίνπ, 

ζε έλα θαηάκεζην αθξναηήξην έβγαιε έλα ιφγν πνπ έιεγε φηη εληείλνληαη νη 

νηθνλνκηθέο αληζφηεηεο, εληείλεηαη ε θηψρεηα, ηα παηδηά δελ πάλε ζρνιείν θαη 

απηφο ν ιφγνο θαηαδάθξπζε ην αθξναηήξην.  

 

  Σελ άιιε κέξα ην πξσί ν ίδηνο άλζξσπνο, είρε ππνγξάςεη ηηο 

απνιχζεηο ηξηψλ ρηιηάδσλ εξγαηψλ απφ ηα εξγνζηάζηα. Σα επξσπατθά 
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πξνγξάκκαηα έρνπλ δεθάδεο ζειίδεο αθηεξψζεη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ηε 

ζρνιηθή δηαξξνή.  

 

  Σελ ίδηα ζηηγκή νη ίδηεο νη θπβεξλήζεηο νη επξσπατθέο παίξλνπλ 

νηθνλνκηθά κέηξα, πνπ κεγαιψλνπλ ηηο αηηίεο ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο πνπ είλαη 

ε θηψρεηα. πνπ ππάξρεη θηψρεηα, αλεξγία, ππνβάζκηζε, ππάξρεη θαη 

ζρνιηθή δηαξξνή. Καη θαλέλα ζρνιείν δελ κπνξεί λα κεηψζεη ηε ζρνιηθή 

δηαξξνή, φζν ππάξρεη θνηλσλία ησλ αληζνηήησλ.  

 

  Μπνξεί λα θάλεη πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο, βειηηψζεηο αιιά 

φπνηνο λνκίδεη φηη κπνξεί λα θαηαζέζεη πξνηάζεηο, πνπ λα εμαθαλίζνπλ ηε 

δηαξξνή, ηελ αγξακκαηνζχλε θαη ηελ ειηζηφηεηα, ηφηε δελ έρεη θαηαιάβεη 

λνκίδσ θαιά ηα πξάγκαηα.  

 

  Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, αλ θάλνπκε πξνηάζεηο ρσξίο λα δνχκε ην 

θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ γίγλεζζαη, ηφηε εγψ ην ζπλεζίδσ θαη ην ιέσ απηφ θαη 

αο παξεμεγεζψ, ηφηε ζε έλαλ ειέθαληα βάδνπκε ην απηί ελφο σξαίνπ άλδξα 

θαη κηαο σξαίαο γπλαίθαο θαη ν ειέθαληαο παξακέλεη ν ίδηνο  θαη θάπνηα 

ζηηγκή ζα αθνκνηψζεη ην απηί ή ζα ην μεξάζεη. Απηφ θάλνπκε θαη γη΄ απηφ ην 

θείκελν ηνπ ΚΔΜΔΣΔ, έρεη ζεκεία, πνπ φρη κφλν κπνξνχλ λα πηνζεηεζνχλ, 

είλαη ζεκεία θιεηδηά ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο θαη ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο.  

   

  Να ζαο πσ απηφ ην νπνίν ζα αλαθνηλψζεη ζε έλα ρξφλν ε 

θπβέξλεζε ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο θαη ην αλαθνίλσζε ήδε ν Πξφεδξνο ηνπ  

ΠΑΟΚ. Γηαβάζηε ζην θείκελν ηνπ ΚΔΜΔΣΔ, δηαβάζηε ην λνχκεξν 8 ηελ 

πξφηαζή καο. Σν ζπγθεληξσηηθφ κνληέιν νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ηεο 

πξσηνβάζκηαο θιπ. εθπαίδεπζεο, δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο πνπ 

ηέζεθαλ.  

 

  Μηα ζχγρξνλε πξννδεπηηθή πνιηηηθή, απαηηεί ηελ απνθέληξσζε 

αξκνδηνηήησλ θαη πφξσλ πξνο ηελ πεξηθέξεηα θαη ηε ζρνιηθή κνλάδα. 

Γειαδή, έρεη ήδε γίλεη ζηα λεπηαγσγεία. Σα πήξαλ νη Γήκνη ρσξίο ιεθηά θαη 

έβαιαλ δίδαθηξα. Γελ ιέσ φηη ν ζπλάδειθφο κνπ ν θαιφο ν ζπληάθηεο ηνπ 

θεηκέλνπ έρεη ζην κπαιφ ηνπ κηα ηέηνηα ηζηνξία, κηα ηέηνηα πνιηηηθή αιιά 

πξέπεη λα είκαζηε πξνζεθηηθνί ζηα νηθνλνκηθά θαη ζηα θνηλσληθά καο, δηφηη 
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κπνξεί λα παπαγαιίδνπκε ηελ επξσπατθή πνιηηηθή θαη ηελ επίζεζε ηελ νπνία 

δερφκαζηε ή είκαζηε έηνηκνη λα δερηνχκε.  

 

  Να ζαο πσ δεχηεξν θείκελν, πνπ ην ιέκε θαη νη ίδηνη, δεχηεξν 

ζεκείν; Ση ιέκε ζήκεξα; Σν θχξην δήηεκα ιέεη, ην θείκελν ηνπ ΚΔΜΔΣΔ ζηελ 

εθπαίδεπζε είλαη απηφ πνπ θαζηζηά ζηελ εθπαίδεπζε ηθαλφ ηνλ καζεηή λα 

καζαίλεη πψο λα καζαίλεη. Αλνίμηε ηα επξσπατθά θείκελα. Σν θχξην δήηεκα 

είλαη λα θάλνπκε ηνλ καζεηή, δειαδή, φρη ην πεξηερφκελν ηεο γλψζεο αιιά ε 

κεζνδνινγία. Γειαδή θφπηεηαη ε γλψζε ζε θνπηάθηα, αξθεί λα κπνξεί ν θάζε 

λένο λα παίξλεη ην θαηάιιειν θνπηάθη πνπ ρξεηάδεηαη ζηνλ εξγνδφηε ηε 

ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή, γηα λα κπνξεί λα γίλεη ρξήζηκνο θαη κεηά φηαλ αιιάδεη ην 

θνπηάθη, εληάμεη απηφο ζα πεηαρηεί, ζα πάξνπκε ηνλ άιινλ.  

 

  Δίλαη απηφ πνπ έιεγε θαη ν εκίηεο φηη ην θχξην ιέεη δελ είλαη λα 

δψζνπκε ζε θάπνηνλ έλα ςάξη λα θάεη, ην θχξην είλαη λα ηνλ καζαίλνπκε λα 

ςαξεχεη. Μφλν πνπ απφ απηφ ην φκνξθν πξάγκα, απηφ πνπ βγαίλεη είλαη 

θάληε ηε γλψζε θνπηάθηα, δψζηε ην θαηάιιειν θνπηάθη, ηελ θαηάιιειε επνρή 

ζην θαηάιιειν ζηξψκα, έηζη ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ 

εξγνδφηε αιιά κεηά αλ βγάινπκε δηαδηθαζηηθνχο ειίζηνπο, πνπ φηαλ αιιάδεη ε 

ηερλνινγία βγαίλνπλ ζηελ κπάληα, δελ καο ελδηαθέξεη, ζα έρνπκε θαηλνχξην 

ζηξψκα.  

 

  Ννκίδσ φηη πξέπεη, αγαπεηνί κνπ ζπλάδειθνη θαη ζπγλψκε γηα 

ην χθνο αιιά φηαλ βηάδνκαη έηζη κηιάσ, πξέπεη λα δνχκε ηελ επηθαηξφηεηα. Να 

δηαβάζνπκε ηελ επηθαηξφηεηα γηα λα θάλνπκε θαη εκείο πνιηηηθή, δηαθνξεηηθά 

δελ θάλνπκε Δθπαηδεπηηθφ πλέδξην.  

 

  Ζ επηθαηξφηεηα ιέεη, πξν εκεξεζίαο δηαηάμεσο δηάινγνο ζηε 

Βνπιή. Πξψηνλ. Οη καζεηέο λα δηαιέγνπλ ζρνιείν. Απηφ είλαη εθπαηδεπηηθή 

αληζφηεηα θαη θνηλσληθή αληζφηεηα. Οζν θαη αλ θαίλεηαη φκνξθν. 

 

  Γεχηεξνλ. Ζ ππφ ρξεκαηνδφηεζε είλαη πνιηηηθή, γηαηί ε ππφ 

ρξεκαηνδφηεζε ζηξέθεη ηα ππξά ζην δεκφζην ζρνιείν, έλα ζρνιείν πνπ δελ 

έρεη ηδάκηα θαη δελ έρεη πεηξέιαην θαη δελ έρεη βηβιία, ν γνληφο ιέεη ηη ζρνιείν 

είλαη απηφ, ζα ην πάσ ζην ηδησηηθφ. Δίλαη πνιηηηθή, δελ είλαη ηπραίν. 
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  Σξίην δήηεκα, εμεηαζηηθφ. Δμεηάζεηο απφ ηελ Πέκπηε ηνπ 

Γεκνηηθνχ κέρξη ηελ Γ΄ γπκλαζίνπ. Σν δηπιφ εμεηαζηηθφ θαη κάιηζηα κε ηηο 

κνξθέο, λα ζεκεηψλνπλ ιέεη νη καζεηέο ηνπ Γεκνηηθνχ ζηα θνπηάθηα απφ 

εξσηήζεηο πνπ ζα έρνπλ δνζεί απφ Σξάπεδα εξσηήζεσλ, δελ ππάξρεη 

θαιχηεξνο ηξφπνο λα απνδνκήζεηο ην κπαιφ ηνπ παηδηνχ.  

 

  Δλαο ζπλάδειθφο κνπ, κνπ έιεγε φηη ην θαιχηεξν πξάγκα γηα λα 

θάλνπκε έλαλ λέν ειίζην, είλαη λα ηνλ πεξάζνπκε δχν θνξέο απφ ηηο εμεηάζεηο 

ηεο Β΄ θαη ηεο Γ΄ Λπθείνπ. Δάλ ηνλ πεξάζνπκε δχν θνξέο θαη γξάςεη θαη 20 

ζην Παλεπηζηήκην, ηνλ έρνπκε θάλεη ειίζην, έρεη θιεηζκέλα ηα απηηά ηνπ ζε 

απηά φια πνπ ιέκε εκείο, γηαηί δελ εμεηάδνληαη ζηηο εμεηάζεηο. Γελ ηνλ 

ελδηαθέξνπλ.     

   

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Ο ζπλάδειθνο Σζηψλνο. 

. ΣΗΧΝΟ: πλάδειθνη, λνκίδσ εδψ θάλνπκε εμεηδίθεπζε ηεο ρηεζηλήο 

γεληθήο εηζήγεζεο γηα ηελ παγθνζκηνπνίεζε. Ννκίδσ φηη ζην θείκελν ησλ 

ζπλαδέιθσλ ηνπ ΚΔΜΔΣΔ, έπξεπε ηνπιάρηζηνλ νξηζκέλα βαζηθά δεηήκαηα 

απφ ηε γεληθή εηζήγεζε λα κπνπλ κέζα, ραξαθηεξηζηηθά. Σελ εθπαίδεπζε 

πψο ζα ηε ζπλδέζνπκε κε ηελ παξαγσγή; Ση ζρνιείν ππάξρεη; Σν ζεκεξηλφ 

ζρνιείν, είλαη ηαμηθφ ζρνιείν ή είλαη έλα σξαίν ζρνιείν, ην νπνίν ρσξάεη ζε 

φινπο θαη ηδενινγηθά ζπκθσλνχκε φινη; 

 

  Ννκίδσ ε νκάδα θαίλεηαη θαη απφ ηηο πξνηάζεηο, πεξηιεπηηθά ζα 

ην πσ, κπαίλεη ζε απηή ηε ινγηθή, δειαδή ηεο θπξίαξρεο πνιηηηθήο. Ννκίδνπκε 

φηη πξέπεη εκείο εδψ, ηνπιάρηζηνλ θαηαζέηνπκε απηή ηελ άπνςε θαη ζην ηέινο 

λα βγεη θάηη θαη γξαπηή ζα ηελ θαηαζέζνπκε, φηη έρνπκε έλα ηαμηθφ ζρνιείν, ην 

νπνίν ζέιεη λα εθπαηδεχζεη ηνπο καζεηέο, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

θεθαιαίνπ.  

 

  Οη ζπλάδειθνη εδψ δελ αλαθέξνπλ θαζφινπ κέζα γηα ην 

θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα, λα ην αλαθέξνπκε, ζαλ φξνο θαη είκαζηε ζην 

ηειεπηαίν ζηάδην ζήκεξα ηνπ ηκπεξηαιηζκνχ. Πνηνη θάλνπλ ηελ θπξίαξρε 

πνιηηηθή; Δίλαη ζπγθεθξηκέλνη. Ζ άξρνπζα ηάμε. Απηφ πνπ ιέκε ζηελ 

παγθνζκηνπνίεζε δειαδή ζηνλ ηκπεξηαιηζκφ, απηνί θαζνξίδνπλ ηα 

πξνγξάκκαηα.  
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  Δξρφκαζηε εκείο ηψξα λα ζπκθσλήζνπκε ή λα θάλνπκε 

δηνξζψζεηο. Θα δνχκε ηε γεληθή πνιηηηθή θαη κεηά ζηα επηκέξνπο κπνξνχλ λα 

ρσξέζνπλ θαη απηά εδψ πέξα νξηζκέλεο βειηηψζεηο ή ζα πάκε λα 

θαιισπίζνπκε ιίγν ην ζχζηεκα θαη λα πνχκε, λα θάλνπκε  θαη νξηζκέλεο 

πξνηάζεηο, κήπσο νη αληζφηεηεο απηέο πνπ ππάξρνπλ, λα ηηο ξεηνπζάξνπκε 

θάπσο. 

 

  Θα έξζσ ζπγθεθξηκέλα ζηηο πξνηάζεηο πνπ γίλνληαη. 

Γσδεθάρξνλν, εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, θαηά πξψην ιφγν πξέπεη λα ζηξέςεη 

ηελ πξνζνρή ηεο ιέεη εδψ πέξα. Οη πξνηάζεηο ηεο ΟΛΜΔ γηα 12ρξνλε 

ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε.  

 

  πλάδειθνη έγηλε θαη ιφγνο ρηεο ζηελ Οινκέιεηα. Τπάξρνπλ δχν 

ινγηθέο ζην ρψξν καο. Δίλαη απηή ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο πνπ 

εθθξάδεηαη απφ ηηο παξαηάμεηο ΠΑΚ, ΓΑΚΔ θαη πλεξγαζία θαη απηή πνπ 

θαηαζέηεη ε ΔΑΚ ΓΔΔ γηα ην 12ρξνλν βαζηθφ, ππνρξεσηηθφ ζρνιείν.  

 

  Δθεί λα δνχκε ηα δεηήκαηα θαη λα εκπινπηίζνπκε. Πνηνη ζέινπλ 

ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε; Ζ άξρνπζα ηάμε ηε ζέιεη γηα ηα ζπκθέξνληά 

ηεο, λα δψζεη κεκνλσκέλα νξηζκέλεο γλψζεηο γηα λα κπνξεί λα ηηο 

ρξεζηκνπνηεί γηα ηα ζπκθέξνληά ηεο.  

 

  Έλα άιιν δήηεκα, ην αλέθεξε λνκίδσ θαη ν πξνεγνχκελνο 

ζπλάδειθνο, είλαη ην δήηεκα ζην 8, εθεί πνπ ιέηε ην ζπγθεληξσηηθφ κνληέιν, 

κηιάεη γηα νηθνλνκηθνχο πφξνπο. Οη νηθνλνκηθνί πφξνη, δειαδή ηα ζρνιεία ζα 

θάλνπλ έηζη ψζηε λα έρνπλ νηθνλνκηθνχο πφξνπο.  

 

  Γλσξίδεηε φηη ζηελ Ακεξηθή, κέζα ζηα ζρνιεία ε ΚΟΚΑ - ΚΟΛΑ 

έρεη βάιεη θαη κέζα ζηηο ηάμεηο αθφκε, γηα λα έρνπλ ηα ζρνιεία έζνδα, λα 

παίξλνπλ νη καζεηέο θαη ζηελ ψξα ηνπ καζήκαηνο, λα πεγαίλνπλ λα παίξλνπλ 

θφθα – θφια, γηα λα έρνπλ θαηαλάισζε κεγάιε, λα έρνπλ ρξήκαηα λα 

ιεηηνπξγήζεη ην ζρνιείν.   

 

  Έλα άιιν, ζην 9. ρνιεία δεχηεξεο επθαηξίαο. πλάδειθνη, ηη 

είλαη απηά ηα ζρνιεία δεχηεξεο επθαηξίαο; Να δηνξζψζνπκε θάπσο απηά πνπ 

ζέιεη ε Δπξσπατθή Δλσζε, λα δηνξζψζνπκε νξηζκέλα δεηήκαηα πάλσ ζηελ 
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εθπαίδεπζε θαη λα ηνπο επηκνξθψζνπκε θάπσο ζηνπο εξγαδφκελνπο πνπ 

είλαη πάλσ απφ 18 ρξφλσλ. Καη ηη έρνπκε ηψξα; Δίκαη ζηελ ΔΛΜΔ Καξδίηζαο, 

μέξεηε ηη γίλεηαη; Οινη εθεί πέξα πξνζπάζεζαλ λα ζηήζνπλ έλα ζρνιείν θαη 

απφ ηελ άιιε έρνπκε απνδπλάκσζε ηνπ λπρηεξηλνχ ζρνιείνπ.  

 

  Δπνκέλσο, ην λπρηεξηλφ ζρνιείν απνδπλακψλεηαη θαη πάκε ζην 

ιεγφκελν ζρνιείν δεχηεξεο επθαηξίαο. Σέινο, απηφ πνπ ιέεη ζην ηέινο, έρεη 

έλα απφζπαζκα ηεο ΟΛΜΔ, λνκίδσ φηη πξέπεη λα αγσληζηνχκε φινη, φρη κφλν 

ζαλ εθπαηδεπηηθνί αιιά θαη κε ην καδηθφ θίλεκα θαη κε ηνπο καζεηέο θαη κε 

ηνπο γνλείο θαη θπξίσο κε ηελ εξγαηηθή ηάμε, ηνπο εξγαδφκελνπο. Δπραξηζηψ.  

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Δπραξηζηνχκε ηνλ ζπλάδειθν Σζηψλν. Ο ζπλάδειθνο 

Θεξηαλφο Κψζηαο.  

Κ. ΘΔΡΗΑΝΟ: Θέισ λα ζηαζψ θαηαξράο ζε έλα ζεκείν ηεο εηζήγεζεο, ην 

νπνίν γηα κέλα είλαη θνκβηθφ. Οιε απηή ε ζπδήηεζε γηα ηελ θνηλσληθή 

αληζφηεηα, φιεο απηέο νη βαζηθέο ζεσξίεο πνπ δηαηππψζεθαλ, πνπ ζπδεηάκε 

ζήκεξα εδψ πέξα, δηαηππψζεθαλ ηε 10εηία ηνπ ‟70. Οιε απηή ε ζπδήηεζε 

μεθηλάεη ηε 10εηία ηνπ ‟70 κε ηνλ Πνπξηηέ, κε ηελ λέα θνηλσληνινγία ηεο 

εθπαίδεπζεο θιπ. πνπ αλαθέξνληαη κέζα ζηελ εηζήγεζε.  

 

  Γηαηί φκσο ην ‟70 θαη φρη ην ‟60 ή ην ‟80; Γηαηί, ζα έξζσ ζε θάηη 

πνπ είπε πξηλ ν ζπλάδειθνο Μπαισκέλνο θαη ν ζπλάδειθνο ν Κάηζηθαο. 

Μεηψλνληαη ηα νηθνλνκηθά πεξηζψξηα ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο κεηά ηνλ 

Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν, λα δεκηνπξγήζεη εθείλνπ ηνπ ηχπνπ ηελ αλάπηπμε ή λα 

δεκηνπξγήζεη εθείλν ην κέγεζνο ηεο αλάπηπμεο, ην νπνίν επέηξεπε θνηλσληθή 

θηλεηηθφηεηα.  

 

  Μέρξη ηφηε ηη γίλνληαλ; Σν ζρνιείν, παξά ηνπο απνθιεηζκνχο, 

είρε ηε δπλαηφηεηα ζε θάπνην θφζκν, λα ηνπο εμαζθαιίζεη ηη; Πηπρίν, εξγαζία, 

λα θχγεη ην παηδί φπσο έιεγε πξηλ εδψ πέξα ν ζπλάδειθνο, πνπ πνπινχζε ν 

παηέξαο ηνπ γάια θιπ. θαη λα θαηνξζψζεη λα γίλεη θαζεγεηήο θαη λα αιιάμεη 

θνηλσληθή ηάμε. Να θχγσ εγψ απφ έλα νξεηλφ ρσξηφ ηεο Λεπθάδαο, λα 

θαηαθέξσ λα έξζσ ζηελ Αζήλα λα γίλσ θαζεγεηήο, λα κελ, ζαλ ην 

ζπρσξεκέλν ηνλ παηέξα κνπ, θάζνκαη εθεί πέξα θαη βφζθσ ηα πξφβαηα θιπ. 

θιπ.  
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  Απηή φκσο ε δπλαηφηεηα απφ ην ΄70 θαη κεηά ζηγά – ζηγά 

ζπξξηθλψλεηαη θαη ζήκεξα ράλεηαη. Καηαηέζεθαλ εδψ πέξα απφςεηο απφ 

ζπλαδέιθνπο γηα ην ξφιν καο κέζα ζην ζρνιείν. Δγψ ζπλάδειθνη φια απηά 

ηα πξάγκαηα ηα ζπκκεξίδνκαη. Λνγηθά δελ κπνξνχκε λα πεξηκέλνπκε λα 

αιιάμεη ε θνηλσλία, λα γίλεη ε επαλάζηαζε λα πάκε ζην ζνζηαιηζκφ γηα λα 

θηηάμνπκε ην ζρνιείν. Γελ ιέεη θαλείο θάηη ηέηνην.  

 

  αθψο θαη πξέπεη κέζα ζηα ζρνιεία καο λα αλαπηχμνπκε κηα 

ζπλεξγαηηθή θνπιηνχξα, ζαθψο θαη πξέπεη λα δνχκε ηελ παηδαγσγηθή καο 

παξέκβαζε κέζα ζην ζρνιείν, ζαθψο θαη ζπκκεξίδνκαη θαη βιέπσ κε πνιχ 

κεγάιε εθηίκεζε φινπο απηνχο ηνπο ζπλαδέιθνπο, πνπ απφ ην πζηέξεκα ηνπ 

ρξφλνπ ηνπο, γηαηί νπζηαζηηθά δελ θεξδίδνπλ ηίπνηε, θάλνπλ θαη 

πεξηβαιινληηθή αγσγή, θάλνπλ θαη αγσγή πγείαο, θάλνπλ θαη αγσγή ηνπ 

θαηαλαισηή, πξνζπαζνχλ λα δνπλ θαη άιιεο πξνζεγγίζεηο, δελ πξέπεη φκσο 

λα καο δηαθεχγεη ηη. Πνηα είλαη ηα φξηα απηψλ ησλ παξεκβάζεσλ θαη κέζα ζε 

ηη πιαίζην γίλνληαη απηέο νη παξεκβάζεηο.  

 

  Να ζπκίζσ, φπσο ην είπε ν ζπλάδειθνο ν Μπαισκέλνο πξηλ, 

λα ην αλαιχζσ ιίγν έλα ζεκείν. Λέεη, φηη 50 ρξφληα εθαξκφδνληαη απηά ηα 

κέηξα, 100 ρξφληα, ππήξρε απφ ηηο αξρέο ηνπ αηψλα ην «summer hill», ηα 

ζρνιεία ζηε Γεξκαλία, ε πξννδεπηηθή παηδαγσγηθή, πνπ έθηηαρλαλ, επεηδή 

εθεί πέξα επέηξεπε ην ζχζηεκα, ζρνιηθέο θνηλφηεηεο, ειεπζεξηαθά ζρνιεία, 

απηά φια ηα πξάγκαηα ηη ήηαλ;  

 

  Ζηαλ κελ πνιχ θαιέο πξνζπάζεηεο, θαηαγξάθεθαλ ζηελ ηζηνξία 

ηεο παηδαγσγηθήο. Απφ απηά ζήκεξα κπνξνχκε λα ηα  ζπδεηάκε, φκσο νη 

άλζξσπνη πνπ δνχιεπαλ εθεί πέξα κέζα μέξεηε ηη ήηαλ; Ηεξαπφζηνινη κέζα ζε 

έλα ακαξησιφ θφζκν. Πξνζπαζνχζαλ λα «ζψζνπλ» ηα παηδηά, πνπ 

θαηάθεξαλ λα πεξάζνπλ ην θαηψθιη ηνπ ζρνιείνπ ηνπο.  

 

  Βιέπνπκε ζήκεξα φηη απηέο νη δπλαηφηεηεο, δηαξθψο θαη 

κεηψλνληαη. Πην παιηά αο πνχκε ηη ζπδεηνχζακε; Σελ πξφζβαζε ζηελ 

ηξηηνβάζκηα. ήκεξα είλαη κεγάινο αξηζκφο ησλ αλζξψπσλ πνπ πεξλνχλ ηηο 

πχιεο ησλ Παλεπηζηεκίσλ.  
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  Ση έρεη ζπκβεί; Μπνξνχλ λα βξνπλ ηελ εξγαζία πνπ έβξηζθαλ 

πξηλ 10 θαη 15 ρξφληα κε ην πηπρίν πνπ παίξλνπλ ζήκεξα; Πξνθαλψο φρη. 

Σψξα ρξεηάδεηαη master κεηά ρξεηάδεηαη δηδαθηνξηθφ θιπ. θαη έμσ έρνπκε κηα 

αγνξά εξγαζίαο, ε νπνία γίλεηαη φιν θαη πην ζθιεξή, φιν θαη πην επέιηθηε. 

Αλζξσπνο κε δηδαθηνξηθφ πξνζιήθζεθε ζηε NOVA BANK θαη παίξλεη 1.000 

επξψ ηνλ κήλα γηα λα θάζεηαη εθεί πέξα δέθα ψξεο φξζηνο λα εμππεξεηεί ην 

θνηλφ.  

 

  Απηά ηα δεηήκαηα, δελ κπνξεί λα ηα ιχζεη νχηε ην ζρνιείν, νχηε 

ε θαιή καο ε θαξδηά, νχηε ην αλ ζα θαζίζνπκε εκείο δχν ψξεο παξαπάλσ 

κέζα ζην χιινγν λα ζπδεηήζνπκε θαη λα θάλνπκε ηελ θαιχηεξε παηδαγσγηθή 

ηνπ θφζκνπ.  

 

  Γηα λα θιείζσ, γηα λα ζεβαζηψ θαη ην ρξφλν θαη λα κελ 

απεξαληνινγψ, πάλσ ζην δήηεκα ηνπ πσο πξέπεη λα παξέκβνπκε 

παηδαγσγηθά κέζα ζην ζρνιείν, πηζηεχσ φηη πξέπεη λα απνθιείζνπκε 

παληειψο ην πψο ζα ζθεθηνχκε, πψο ζα δνπιέςεη απηφ ην ζρνιείν πην 

απνηειεζκαηηθά.  

 

  Απηφ ην ζρνιείν, ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ πνπ βξίζθεηαη; ην 

φηη έρεη έλα επηιεθηηθφ ξφιν. Απηή είλαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ. 

Χο πξνο απηή κεηξάηαη νπζηαζηηθά. Δκείο πξέπεη λα ζηνραζηνχκε θξηηηθά ηνπο 

φξνπο ηεο θνηλσληθήο αληζφηεηαο, ηη παξάγεη ηελ θνηλσληθή αληζφηεηα; Ζ ηάμε 

θαη ε θνηλσλία αιιά θαη ηνπο φξνπο ηεο πνιηηηθήο απνηπρίαο.  

 

  Να δνχκε, λα ζηνραζηνχκε θξηηηθά πάλσ ζην αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα, πάλσ ζηηο εμεηάζεηο, πάλσ ζηνπο βαζκνχο, ηη ζεκαίλεη ε γλψζε 

κέζα ζην ζρνιείν, γηαηί ηα παηδηά δίλνπλ εμεηάζεηο, ηη βαζκνινγνχκε φηαλ 

βαζκνινγνχκε. Απηέο είλαη ζπδεηήζεηο πνπ πξέπεη λα ηηο αλνίμνπκε κέζα 

ζηνπο πιιφγνπο.  

 

  Να ζέζνπκε μαλά ην εξψηεκα, ηειηθά ηη είλαη γλψζε, ηη είλαη ε 

ζρνιηθή γλψζε; Ση θεξδίδεη απηφο πνπ έρεη κάζεη ηε ζρνιηθή γλψζε θαη απηφο 

πνπ δελ ηελ έρεη κάζεη; Σέινο, φια απηά κπαίλνπλ ζε κηα πξννπηηθή, φηη 

πξέπεη λα παιέςνπκε  θαη έλα άιιν ζρνιείν, λα παξέκβνπκε κέζα ζην 
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ζρνιείν αιιά λα παιέςνπκε παξάιιεια θαη γηα κηα άιιε θνηλσλία, δηφηη απηά 

ηα δχν πάλε καδί. Σν ζρνιείν αιιάδεη, αιιάδνληαο ηελ θνηλσλία. Δπραξηζηψ.  

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Δπραξηζηνχκε ηνλ ζπλάδειθν. Ζ Μπάξνπ Γεσξγία.  

Γ. ΜΠΑΡΟΤ: Παίξλσ ηελ πάζα απφ ηνλ πξνεγνχκελν ζπλνκηιεηή. Αλέθεξε 

ηε ιέμε γλψζε. Ννκίδσ φηη ζα πξέπεη κέζα ζηελ ηάμε λα αλαινγηζηνχκε γηαηί 

είκαζηε εθεί κέζα, πνπ βξηζθφκαζηε, πνηνο είλαη ν ξφινο καο. Θα ζαο πσ έλα 

παξάδεηγκα. Διεγε ε γηαγηά κνπ, κε ηελ γηαγηά κνπ κεγάισζα, δελ ζα βάδνπκε 

θαζξέθηε εηδηθά, κεγάιν θαζξέθηε κέζα ζην ζπίηη. Καη φηαλ έιεγα ζηε γηαγηά 

κνπ γηαηί γηαγηά λα κελ βάινπκε θαζξέθηε; Διεγε θνξίηζη κνπ, αλ ππάξρεη ν 

θαζξέθηεο, ζα δηαπηζηψζεηο φηη ζέιεηο θνχξεκα, ζα δεηο φηη ην θφξεκά ζνπ 

δελ είλαη θαιφ θαη ζα δεηήζεηο θάηη άιιν. Θα δεηο θάπνηα πξάγκαηα πνπ 

πξέπεη λα δηνξζψζεηο θαη εκείο δελ έρνπκε ρξφλν γη΄ απηά.  

 

  Μήπσο πξέπεη λα αλαινγηζηνχκε φινη θαη λα δνχκε πνηνο είλαη 

ν ξφινο καο κέζα ζην ζρνιείν; Πνηα είλαη ε ζέζε καο εθεί κέζα; Δθθξάζηεθε 

κηα πνιχ κεγάιε αγσλία, αλ ην θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα παξεκβαίλεη κέζα ζην 

ζρνιείν, κηα αγσλία κήπσο ην παξαβιέπνπκε, κήπσο καο μεθχγεη; Δγψ ζέισ 

λα ζέζσ ην εμήο εξψηεκα. Χξαία, ην ζχζηεκα είλαη απηφ πνπ είλαη, εκείο κέζα 

ζε απηφ πνπ ιέγεηαη εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, πνην θξίθν ηεο αιπζίδαο 

αληηπξνζσπεχνπκε; Γηα κέλα πνηνπο θξίθνπο;  

 

  Θεσξψ φηη ν θαζέλαο πξνεηνηκάδεη ηνλ απξηαλφ δέθηε ηεο 

πνιηηηθήο ηνπ Μπνπο πνπ εθθξάζηεθε ρηεο. ην ρέξη καο είλαη. Θεσξψ, φηη ε 

ηδησηηθή εθπαίδεπζε, είλαη απνηέιεζκα ηεο δηθήο καο πνιηηηθήο. Δίλαη δηθφ καο 

παηδί. Πνηνο ην γέλλεζε απηφ ην παηδί; Γελ ζεσξείηε φηη αλ ε δνπιεηά κέζα ζην 

ζρνιείν έρεη δηαθνξεηηθφ πξφζσπν, ε ηδησηηθή εθπαίδεπζε ζα είλαη κηθξφηεξε;  

 

  Θέισ λα πσ ην εμήο. Δρνπκε αλαινγηζηεί κέζα ζην ζρνιείν 

πνηα είλαη ε ζέζε καο; Δίκαζηε δάζθαινη; Θέισ λα ζαο πσ ην εμήο. Ζ 

δηδαζθαιία είλαη ν δξφκνο. Ζ εκπεηξία είλαη ε γλψζε. Ση απ‟  φια απηά 

αληηπξνζσπεχνπκε εκείο;  

 

  Θα ζαο δψζσ πάιη έλα ζρήκα, κηα ζρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε. 

Δρνπκε δεη φινη ηα εθπαηδεπηηθά απηνθίλεηα, πνπ γξάθνπλ απφ πάλσ 

εθπαηδεπηηθφ απηνθίλεην. Μέζα ζην εθπαηδεπηηθφ απηνθίλεην είλαη ν δάζθαινο 
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είλαη θαη ν καζεηήο. Δρνπκε αλαινγηζηεί ζε πνηα ζέζε είκαζηε; Δρνπκε δεη 

πνην ξφιν ππεξεηνχκε; Αλ ηνπ εθπαηδεπηή, ζεκαίλεη φηη είκαζηε απηνί πνπ ζα 

πξέπεη λα βνεζήζνπκε λα απνθηεζεί ε γλψζε. Αο κελ θνβφκαζηε ηφζν πνιχ 

αλ ζα γίλνπκε ππνρείξην ηνπ ζπζηήκαηνο.  

 

  Δάλ αγαπήζνπκε ηε γλψζε, δελ κπνξνχκε λα γίλνπκε ππνρείξην 

θαλελφο. Αλ φια ηα παηδηά κπνπλ κέζα ζηελ ηάμε θαη αγαπήζνπλ ηε γλψζε, ε 

γλψζε φκσο ζεκαίλεη δνπιεηά απ‟ φινπο καο. εκαίλεη λα αλαινγηζηνχκε φηη 

ην θνκκάηη ην νπνίν ππεξεηνχκε, έρεη πάξα πνιχ κεγάιε ζπλνρή, κφλν απηφ 

ην ζχζηεκα ην εθπαηδεπηηθφ. 

 

  Θα ζαο πσ θάηη, επεηδή ε ηδηφηεηά κνπ εδψ είλαη δηπιή, 

αληηπξνζσπεχσ θαη ην χιινγν Γνλέσλ παηδηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο. 

ε κηα εκεξίδα πνπ είρακε πξηλ απφ ιίγεο κέξεο, ε θα Κσζηάθε, καζεκαηηθφο 

ζην Παλεπηζηήκην ηεο Βηξηδίληα, καο έζεζε ην εμήο πξφβιεκα. Καη ζα ήζεια 

απηνί πνπ είλαη καζεκαηηθνί, λα ην πξνζέμνπλ ιίγν. Δίπαλ ζηνλ Κσζηάθε πνπ 

ήηαλ καζεηήο, φηη πήγακε ζην ζνχπεξ κάξθεη θαη αγνξάζακε δχν 

πνξηνθαιάδεο θαη δχν θφθα – θφιεο. Ζ εξψηεζε απφ θάησ ήηαλ, πφζα 

αλαςπθηηθά ήπηακε; Ο Κσζηάθεο απάληεζε δχν.  

 

  Ζ εξψηεζε ζεσξείηε φηη είλαη ζσζηή ή ιάζνο; σζηή. Γχν; Γελ 

απάληεζε γη΄ απηφ δχν, παηδηά. Ο Κσζηάθεο απάληεζε, φηη θπξία εγψ θφθα – 

θφια δελ πίλσ. Σν θξηηήξηφ ηνπ ήηαλ ην θξηηήξην ηεο γεχζεο. Απηφ ζήκαηλε, φηη 

ν εθπαηδεπηηθφο καζεκαηηθφο, δελ γλψξηδε ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο. Γελ 

γλψξηδε ηε ρξήζε ζπκπεξηθνξάο. Απηά ήζεια λα πσ.  

 

  Θέισ λα δνχκε φινη καο, πνηα είλαη ε ζέζε καο κέζα ζηελ 

εθπαηδεπηηθή αιπζίδα. Δπραξηζηψ. 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Καη εκείο επραξηζηνχκε ζπλαδέιθηζζα. Σν ιφγν έρεη ν  

ηαλθνχξεο Παλαγηψηεο. 

Π. ΗΑΝΚΟΤΡΖ: Δγψ δελ ζα καθξεγνξήζσ πνιχ Πξφεδξε. Θέισ λα δνχκε 

ιίγν πξαθηηθά ζέκαηα, δελ ζα θάλσ αλαιχζεηο, νη νπνίεο είλαη ζσζηέο, 

πξαγκαηηθά είλαη ζσζηέο θαη έρνπλ μαλαγίλεη. ια απηά πνπ αθνχγνληαη, 

αθαζάξηζην εζληθφ εηζφδεκα, ιεθηά γηα ηελ παηδεία θιπ.  είλαη πάξα πνιχ 

ζσζηά.  
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  Να δνχκε ιίγν ηα πξαθηηθά ζέκαηα, λα δνχκε ιίγν ηα θαζεκεξηλά 

καο. Σν ζέκα καο είλαη θνηλσληθέο αληζφηεηεο. Τπάξρνπλ θνηλσληθέο 

αληζφηεηεο. Τπάξρνπλ θαη κεηαμχ γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ θνηλσληθέο 

αληζφηεηεο. Δγψ επεηδή πξνέξρνκαη απφ ηε Βφξεην Διιάδα, πνιχ πην βφξεηα 

απφ εδψ, είκαη δηεπζπληήο ζε έλα Δληαίν Λχθεην ζηελ Οξεζηηάδα θαη μέξεηε φηη 

φιεο νη ζπληζηακέλεο νδεγνχλ ζηνλ δηεπζπληή. ια ηα παξάπνλα, φιεο νη 

γθξίληεο, φιεο νη πξνηάζεηο θιπ.  

 

  Κξαηηθφ πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο, εμεηάζεηο ζηελ 

Αιεμαλδξνχπνιε, 130 ρηιηφκεηξα απφζηαζε. Φεχγεη καζεηήο απφ πάλσ ζηηο 

6.00 ε ψξα ην πξσί θαη θηάλεη 8.00 ε ψξα γηα λα ζπκκεηέρεη ζηελ δηαδηθαζία 

ησλ εμεηάζεσλ κέρξη ηηο 2.00 ην κεζεκέξη.  

 

  ηε ζπλέρεηα ζα μέξεηε φινη ζαο, πηζαλφλ λα έρεηε ζπκκεηάζρεη 

ζηηο εμεηάζεηο απηέο, δηάιεηκκα δχν – ηξεηο ψξεο θαη μαλά κεηά απφ ηηο 5.00 

κέρξη ηηο 9.00 ην βξάδπ. Γελ έρεη λα πάεη πνπζελά. Αλαγθάδεηαη λα ζπκκεηέρεη 

ζηηο εμεηάζεηο θαη έξρεηαη, κνπ ιέεη ε κάλα, ζπκκεηέρεη ν γηνο κνπ επί ίζνηο 

φξνηο ζηηο εμεηάζεηο; πκκεηέρεη επί ίζνηο φξνηο κε έλα παηδί πνπ θαηάγεηαη 

απφ ηελ Αιεμαλδξνχπνιε; Απηά είλαη ζπλάδειθνη πξνβιήκαηα. Δγψ ηη λα ηεο 

πσ; ηη ζπκκεηέρεη κε ίζνηο φξνηο; Γελ ζπκκεηέρεη.  

 

  Απηέο είλαη νη αληζφηεηεο, γεσγξαθηθέο, θαζεκεξηλέο. Θα βξεη ηε 

δηαχγεηα ην παηδί πνπ μεθίλεζε απφ ηηο 5.00 ε ψξα γηα λα κπεη ζηε δηαδηθαζία 

απηή ην απφγεπκα ζηηο 5.00 κε 9.00, φιε ηελ εκέξα νξζνζηαζία; Απηά είλαη ηα 

θαζεκεξηλά θαη ηα αληηκεησπίδνπκε θάζε κέξα.  

 

  Φπζηθά, απηά ηα πιεξψλεη ε πεξηθέξεηα, νη δπζπξφζηηεο 

πεξηνρέο θπξίσο, πνπ δελ έρνπλ θακηά ζρέζε κε ηα θέληξα. Σν άιιν ην ζέκα, 

ηδησηηθή εθπαίδεπζε. Ζ ηδησηηθή εθπαίδεπζε θάλεη ηε δνπιεηά ηεο, θαιά θάλεη 

θαη θάλεη ηε δνπιεηά ηεο. Δκείο κε ην δεκφζην ζρνιείν ηη θάλνπκε; Ση θάλνπκε 

κε ην δεκφζην ζρνιείν; Γηαηί θάλνπλ νη καζεηέο θξνληηζηήξηα; Κάλνπλ 

θξνληηζηήξηα είηε γηαηί δελ έρνπλ βάζεηο θαη δελ κπνξνχλ λα ζπλδέζνπλ ην 

έλα θεθάιαην κε ην άιιν, είηε γηαηί δελ παξαθνινπζνχλ ηελ ψξα ηεο 

παξάδνζεο, είηε, είηε, γηα έλα ζσξφ ιφγνπο θαη πάλε ζηα θξνληηζηήξηα.  
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  ε καο ήξζε ην πξφγξακκα ηεο πξφζζεηεο δηδαθηηθήο ζηήξημεο 

ζηα Λχθεηα. Καινδερνχκελν. Σν πξφγξακκα θάλεθε απφ ηφηε πνπ μεθίλεζε. 

ηα θέληξα, γηα λα κελ πσ ηε ιέμε ην ζακπνηάξηζαλ, ζα είλαη βαξηά, έδεημαλ 

αδηαθνξία. Δκείο νη ίδηνη νη ζπλάδειθνη, λα θνηηάμνπκε θαη ιίγν ηνλ εαπηφ καο. 

ηελ πεξηθέξεηα ην πξφγξακκα δνπιεχεη ξνιφη. Δρσ 100 καζεηέο θαη νη 100 

παξαθνινπζνχλ. Φέηνο, πνπ άξγεζε λα αξρίζεη, μέξεηε πφζνη γνλείο ήξζαλ 

θαη κε ξσηνχζαλ θάζε κέξα, κε ηη αγσλία, ηη ζα γίλεη θέηνο κε ην πξφγξακκα; 

 

ΤΝΔΓΡΟ: Αξα, δελ δνπιεχεη ξνιφη. 

Π. ΗΑΝΚΟΤΡΖ: ηαλ ιέσ ξνιφη, παξαθνινπζνχλ νη καζεηέο θαη νη 

θαζεγεηέο ην ζηεξίδνπλ. Απηφ ελλνψ. Θέισ λα θαηαιήμσ γη΄ απηφ ην ιφγν 

πνπ ξψηεζεο ζπλαδέιθηζζα, φηη απηφ ην πξφγξακκα ζα πξέπεη λα ην 

ππνζηεξίμνπκε θαη εκείο ζαλ Οκνζπνλδία. Δίλαη θάηη πνπ ήξζε, πσο ζα γίλεη, 

ζα ην θισηζήζνπκε; Γελ ιέσ εγψ φηη απηφ ζα ιχζεη ην πξφβιεκα. Γηα 

θάπνηνπο φκσο νη νπνίνη έρνπλ νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα θαη θπξίσο γηα ηνπο 

αγξφηεο πνπ έρνπλ ηζαθηζηεί θέηνο, ιχλεη.  

 

  Αξα πξέπεη λα ην δνχκε εκείο, πξέπεη λα ην δεη θαη ε 

Οκνζπνλδία, ε νπνία ζθπξίδεη αδηάθνξα γη΄ απηφ ην ζέκα. Δπραξηζηψ.  

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Δπραξηζηνχκε πνιχ ηνλ ζπλάδειθν ηνλ ηαλθνχξε. Σν ιφγν 

έρεη ε ζπλαδέιθηζζα Φξαγθεδάθε.  

Α. ΦΡΑΓΚΔΓΑΚΖ: Πξψηα απ‟ φια ηα ζπκπεξάζκαηα, αλέθεξε θάπνηνο 

ζπλάδειθνο πνπ ζα βγνπλ απφ απηφ εδψ, δελ ζεσξψ φηη ζα είλαη εηζήγεζε. 

Δηζήγεζε ππάξρεη αιιά ππάξρνπλ θαη πάξα πνιιά άιια πξάγκαηα πνπ 

εηπψζεθαλ, πνπ ππνζέησ φηη πξέπεη λα πξνζηεζνχλ θαη λα ζπλδεζνχλ, αλ 

είλαη δπλαηφλ.  

 

  Γεχηεξνλ. Δίκαζηε ιίγν γηα γέιηα θαη γηα θιάκαηα κνπ θαίλεηαη. 

Κάηζακε ψξεο πνιιέο θαη κηινχζακε γηα λα απνδείμνπκε ηη; ηη ε θνηλσληθή 

αληζφηεηα πξνθαιεί εθπαηδεπηηθή αληζφηεηα; Διενο, ζπλάδειθνη. Αξα ην κφλν 

πνπ ζα έρεη λφεκα λα θάλνπκε, είλαη λα επηζεκάλνπκε, λα θαηαγγείινπκε θαη 

λα πξνηείλνπκε, γηαηί εγψ δελ αξλνχκαη φηη κέρξη ην φλεηξν λα γίλεη 

πξαγκαηηθφηεηα, ζα πξέπεη λα θάλνπκε ζε πνιιά επίπεδα πξάγκαηα.  
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  Να πνχκε φηη ε  θνηλσληθή αληζφηεηα εληείλεηαη θαη δεκηνπξγεί 

θαηλνχξηα θαη πην άζρεκα πξνβιήκαηα ζηελ εθπαίδεπζε, αληζφηεηα ζηελ 

εθπαίδεπζε, ζε κηα επνρή πνπ θαίλεηαη, πνπ ην επίπιαζην είλαη φηη απηφ ην 

πξφβιεκα κεηψλεηαη, φηη θπξίαξρνη θνξείο ε εμνπζία θξνληίδεη ψζηε φινη λα 

έρνπκε ίζε πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε. Απηφ είλαη έλα ςέκα θαη πξέπεη λα ην 

θαηαγγείινπκε.  

 

  πσο επίζεο πξέπεη λα θαηαγγείινπκε ηε δηάζηαζε θαη ηελ 

θνξντδία αλάκεζα ζηελ θνηλσληθή αληζφηεηα πνπ ππάξρεη θαη πνπ βαζαίλεη 

θαη ζηελ ππνηηζέκελε πξνζπάζεηα γηα εθπαηδεπηηθή ηζφηεηα. Γελ είλαη 

δπλαηφλ. Απηά δελ ζα πξέπεη λα ηα αθήλνπκε θαη λα κελ ηα ηνλίδνπκε.  

 

  Πάσ ζε δχν θνκκάηηα, ζηα νπνία λνκίδσ φηη ζα πξέπεη λα 

θαηεπζπλζνχκε. Πξνηείλνπκε θάπνηα πξάγκαηα, πνπ αθνξνχλ θαη εκάο θαη 

αθνξνχλ ηελ πξνζσπηθή καο επζχλε, γηαηί ζεσξψ φηη ππάξρεη, φηη παίδεη 

ξφιν ηη θάλσ κέζα ζην ζρνιείν, γηαηί αλ ην αξλεζψ απηφ, ζα πξέπεη λα 

απηνθηνλήζσ, δεδνκέλνπ φηη είλαη έλα θνκκάηη ηεο δσήο κνπ πνιχ ζεκαληηθφ 

θαη δελ κπνξνχκε λα ιεηηνπξγνχκε ρσξίο ηε ςπρή καο αιιά δελ θνξντδεχνπκε 

φηη ην πξφβιεκα ηνπ ζρνιείνπ, ζα ην ιχζσ κέζα απφ ηελ θαιή κνπ δηάζεζε, 

κέζα απφ ηελ πνιχ ζπγθίλεζε θαη θφξηηζε πνπ κνπ πξνθάιεζε ε 

ζπλαδέιθηζζα πξηλ, ζε ζρέζε κε ην πψο ιεηηνπξγνχκε. 

 

  Πάξα πνιινί απφ καο ιεηηνπξγνχκε απαξάδεθηα αιιά δελ είλαη 

απηφ ην ζέκα. Γηαηί ζε έλα άιιν θφζκν θαη ζε έλα άιιν ζρνιείν, δελ ζα 

ππήξραλ απηνί πνπ ζα ιεηηνπξγνχζαλ έηζη. Πξνηείλνπκε, αθνχ θαηαγγείινπκε 

φηη ε εληζρπηηθή ρξεζηκνπνηείηαη αθξηβψο γηα λα απνδπλακσζεί ην δεκφζην 

ζρνιείν, φηη δελ δνπιεχεη ξνιφη, φρη γηαηί εκείο ηε ζακπνηάξνπκε, ρσξίο 

μαλαιέσ λα βγάδνπκε ηηο επζχλεο καο αιιά γηαηί ηελ μεθηλνχλ απφ ηνλ 

Ννέκβξε, γηαηί δελ ζηέιλνπλ θαζεγεηέο, γηαηί δελ πιεξψλνπλ απηνχο πνπ 

θάζνληαη λα θάλνπλ γηα ηε ςπρή ηνπο.  

 

  Γηα φινπο απηνχο ηνπο ιφγνπο ζα πξέπεη εκείο λα ηνλίζνπκε λα 

θαηαγγείινπκε φηη λαη, ζηα πιαίζηα απηά ηεο δηαρείξηζεο, πξνζπαζνχκε θαη 

ηνλίδνπκε θαη θάλνπκε ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο. Γελ άθνπζα ηίπνηε ζηελ 

εηζήγεζε γηα ηελ χιε, γηα ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, γηα ηα βηβιία, γηα ηελ 

αμηνιφγεζε.  
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  Ζ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ δελ παίδεη θαλέλα ξφιν; Ζ 

απφξξηςε ησλ καζεηψλ; Σξία ρξφληα ηα παηδηά ή αιιηψο ηα πεξλάκε αλ 

είκαζηε θαινί, αλ είκαζηε θαθνί ηα αθήλνπκε. Δρνπκε πνιιέο ελαιιαθηηθέο 

ιχζεηο. ια απηά, δελ έρνπλ θακηά ζεκαζία ζην πφζν πνξεχεηαη ην ζρνιείν 

θαη ζην πψο δηεπξχλνληαη ή φρη νη θνηλσληθέο αληζφηεηεο ζην ρψξν ηεο 

εθπαίδεπζεο;  

 

  Ζ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα πνπ ππάξρεη γχξσ καο, ε επνρή 

ηεο ηειεφξαζεο; Ζ θνπιηνχξα ε καδηθή πνπ πξνσζείηαη θαη δελ πξνσζείηαη 

απφ εκέλα, πξνσζείηαη απφ ηνπο θπξίαξρνπο θνξείο πνπ εθαξκφδνπλ θαη ηελ 

εθπαίδεπζε θαη πνπ ππνηίζεηαη φηη πξνζπαζνχλ λα ιεηάλνπλ ηηο θνηλσληθέο 

αληζφηεηεο, δελ παίδεη θαλέλα ξφιν; Γελ ζα πξέπεη λα πνχκε, καο δνπιεχνπλ 

ξε; Να ην πνχκε ρνληξά. Καη κεηά λα πνχκε, έλα, δχν, ηξία, κπνξνχκε λα 

θάλνπκε, ρσξίο λα μεράζνπκε έλα απιφ πξάγκα. ηη ζε απηή ηελ θνηλσληθή, 

πνιηηηθή, νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλα απηά πνπ 

κπνξνχλ λα γίλνπλ, φζν ην ζχζηεκα δηδαζθαιίαο, δελ είλαη ηίπνηε άιιν, παξά 

ε δηδαζθαιία ηνπ ζπζηήκαηνο. Δπραξηζηψ.  

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Καη εκείο επραξηζηνχκε ζπλαδέιθηζζα. Σν ιφγν έρεη ν 

Εαγαλίδεο Υξήζηνο. 

Υ. ΕΑΓΑΝΗΓΖ: Οξηζκέλα ζεκεηνινγηθά πξάγκαηα κφλν. Δρσ ηελ εληχπσζε 

φηη ην ΚΔΜΔΣΔ ζπλερίδεη ηελ πεπαηεκέλε θαη κε ρεηξφηεξνπο φξνπο ηεο 

Γηνίθεζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο ΟΛΜΔ. Δρεη θπιήζεη πνιχ λεξφ ζην απιάθη, ν 

θιάδνο ήηαλ ζην πξνζθήλην κηα 10εηία κε αγψλεο, ζηηο αλαδηαξζξψζεηο ηνπ 

θαπηηαιηζκνχ ή ζηηο αιιαγέο φπσο ηνλ βνιεχεη, κε φπνην θπβεξλψλ θφκκα ηα 

πξνεγνχκελα ρξφληα, δελ είκαζηε φπσο ζε άιινπο ηνκείο. Δίκαζηε πνιχ 

θαιχηεξα.  

 

  Απηφ ηνλ θιάδν θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ νθείιεη λα βγάιεηε 

Παχιε, σο ΚΔΜΔΣΔ, έπξεπε λα ήζαζηαλ πην απειεπζεξσκέλνη. Αδηθείηε θαη 

ηε ζθέςε ζαο. Πξέπεη λα πάκε κε βαζχηαηε δεκνθξαηηθή ινγηθή, φηη ν θιάδνο 

ζε θάπνηεο πεξηφδνπο, έρεη θάλεη θαιά πξάγκαηα.  

 

  Δρεη βγάιεη εηζεγήζεηο, ηηο νπνίεο εζείο σο ζπγθέληξσζε 

επηζηεκνληθήο απειεπζεξσηηθήο, γλσζηαθήο, εθπαηδεπηηθήο, πνιηηηθήο ζθέςεο 
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έπξεπε λα ηα θαηαζέζεηε. Δλάληηα ζε πνηνλ ηδησηηθνπνίεζε; Ση ηε βάδεηε; 

Παξαβιέπεηε φηη ζήκεξα ππάξρεη θεθάιαην εξγαζία, πινχηνο, θηψρεηα; Γελ 

πξέπεη λα ππάξρεη κηα ζηνηρεηψδε εθηίκεζε φπσο θαη αλ ην πνχκε, φηη ε 

ζπγθεληξνπνίεζε, ην ρξήκα θάλεη θνπκάλην, δηαρεηξίδεηαη ηα πάληα ζε απηή 

ηελ επνρή; Γελ ζα ην πάξεηε ζνβαξά ππφςε, θνηλσληθέο αληζφηεηεο ζήκεξα, 

νη νπνίεο έρνπλ εκβαζχλεη έρνπλ πξνρσξήζεη. 

 

  Οη ζρνιέο δήηεζεο πιένλ, είλαη θπξίαξρν ην πνηνο πεξλάεη. 

Μπνξεί θαη άιια παηδηά λα κπνπλ ζηα Παλεπηζηήκηα αιιά απηέο παίδνπλ 

θαζνξηζηηθφηαην ξφιν. Ζ παξαπαηδεία, ηα θξνληηζηήξηα θαη ε ηαμηθφηεηα ζηελ 

παηδεία, είλαη πνιχ πην κπξνζηά απ‟ φηη ήηαλ ζηηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο. 

 

  Έλα είλαη ην δήηεκα. Γελ νθείιεηε ζήκεξα λα θάλεηε κηα κηθξή 

αλάιπζε, πνηνη θπβεξλνχλ; Ο Παπαλδξένπ ή ν Καξακαλιήο; Να αιιάμνπκε 

ην θαζεζηψο ηεο δσξεάλ παηδείαο, είπαλ θαη νη δχν. Να καο θάλνπλ 

απνθέληξσζε, ζπγθεληξνπνίεζε κε ηνπο ρεηξφηεξνπο φξνπο. Κνππφληα, 

ρξεκαηνδφηεζε κε ην θνππφλη θαη φηη θαηά θαηξνχο έρνπλ πεη θαη έρνπλ γίλεη 

αλαιχζεηο γηα ην 3,5% ηνπ ΑΔΠ, ζπλ ην 3,5% πνπ βάδνπλ νη γνλείο. 

 

  Απηφο ν θιάδνο ην 1995 κε αγψλεο, απφξξηςε ηελ 

απνθέληξσζε. Οθείιεηε λα θάλεηε κηα ζηνηρεηψδε αλάιπζε. Θα ην 

επηηξέςνπκε αθνχ είλαη πξν ησλ ζπξψλ. Να καο πάλε ζηνπο Γήκνπο αιιά φρη 

κε ηε ινγηθή πνπ ζα έιεγεο έζησ θαη ηεο άπνςεο ηεο δεκνθξαηίαο αιιά κε ηελ 

άπνςε λα κπεη βαζηά ην ρέξη ζηελ ηζέπε ησλ γνληψλ, ηνπ δηνξηζκνχ καο απφ 

ηνπο δήκνπο. Δπηηξέςηε κνπ λα ιέσ ηη παίδεη θπξίαξρα ζηελ πνιηηηθή θαη ηη 

νθείινπκε εκείο έλα ΚΔΜΔΣΔ, πην απειεπζεξσκέλν απφ φηη κπνξνχλ λα 

θάλνπλ νη παξαηάμεηο ζηε Γηνίθεζε ηεο ΟΛΜΔ.  

 

  Γεχηεξν ζηνηρείν. Αδηθείηε ηελ ΟΛΜΔ. Ο θιάδνο φηαλ ιέηε 

ζήκεξα αληζφηεηεο, καο έγηλε κηα πεξηγξαθή εδψ, ησλ βηβιίσλ ηεο 

Φξαγθνπδάθε πνπ ηα ιέεη πνιχ θαιχηεξα ζπλάδειθνη, ζχληξνθνη, θίινη. Θα 

ην πάξνπκε λα ην δηαβάζνπκε.  

 

  Γελ έρνπκε έιιεηκκα γεσγξαθηθέο πεξηνρέο, νη νηθνλνκηθέο 

αληζφηεηεο, ηαμηθφηεηα, πξνέιεπζε, ηα μέξνπλ νη πάληεο απηά θαη απηνί πνπ 
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θπβεξλνχλ ηα μέξνπλ πνιχ θαιά θαη παίξλνπλ κέηξα απφ ηελ άιιε πιεπξά 

ζπλερψο. Ση λα ην θάλνπκε απηφ ην θεθάιαην; 

 

  Ζ ΟΛΜΔ θαηά θαηξνχο θαη επηκέλσ ζηελ πην βαζηά, ηαμηθή 

αληηκεηψπηζή καο, ηεο πεξηφδνπ πνπ πεξάζακε, ηεο κεηαξξχζκηζεο Αξζέλε, 

εδψ είλαη νη ζηξνγγπινπνηήζεηο πνπ δελ κπνξείο λα παο άιιν, κε πνηα 

θαχζηκα; Καη απηή ε εγεζία έρεη θάλεη ζνβαξφηαηεο αλαιχζεηο πνπ κηιάεη φηη 

ηα ζθιεξά εμεηαζηηθά ζπζηήκαηα, έρνπλ δηψμεη καζεηέο απφ ηα ζρνιεία.  

 

  Γελ ζπκάκαη ηα ζηνηρεία ηεο ΟΛΜΔ, λα πσ ηεο Ζιείαο. Οηαλ 

ηέιεησζε ε πξψηε εθαξκνγή γηα ηα ηξία ρξφληα, έρνπκε απφ 8% ησλ παηδηψλ 

πνπ δελ ηειείσλαλ ην Λχθεην, μεπεηάρηεθε ζην 18 ζηα Λχθεηα θαη ζην 24 θαη 

ζηα ΣΔΔ πνπ ιέκε ζηξάθεθαλ κπξνζηά. Καη έρνπκε δηαξξνή 24%.  

 

  Πνην είλαη ην ζηνηρείν φκσο πνπ πξέπεη ζνβαξά λα πάξνπκε 

ππφςε; ηελ πεξίνδν πνπ εηνηκάδνληαη εμεηάζεηο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο λα 

καο πάλε ζηα Γπκλάζηα θαη ζηα Γεκνηηθά. ηα Γπκλάζηα εθείλε ηελ πεξίνδν 

ζηελ Ζιεία, απφ 11,5% πνπ είρακε δηαξξνή ζην ελληάρξνλν ππνρξεσηηθφ 

βαζηθφ ζρνιείν, πξηλ ηελ εθαξκνγή ηεο κεηαξξχζκηζεο, απφ 11,5 πνπ είρακε 

ζηα Γπκλάζηα, μεπεηάρηεθε ζην 18,5.  

 

  Οη ζθιεξέο εμεηάζεηο έθεξαλ θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ, 

ιεηηνχξγεζαλ σο ζηνηρείν αλαζθάιεηαο, σο ζηνηρείν αβεβαηφηεηαο θαη ζηα 

Γπκλάζηα. Αξα, επηκέλνπκε, ζεσξνχκε φηη θάπνηα πξάγκαηα ε 

επηθαηξνπνίεζή ηνπο πξέπεη λα γίλεηαη ζην ζήκεξα θαη ηειείσζα.  

 

  Χο άλζξσπνο θαηαζέησ ηελ άπνςε, ζεσξψ φηη απηή ηε ζηηγκή 

φινη πξέπεη λα έρνπκε κηα βαζηά δεκνθξαηηθή δηάζεζε. Πέξζη ππήξρε έλα 

ςεθηζκέλν πιαίζην ηνπ θιάδνπ, θάλακε θηλεηνπνηήζεηο, απφ πλειεχζεηο, 

απηφ ήηαλ, απφ 80 πλειεχζεηο, 75 ζηηο 80 αλ δελ θάλσ ιάζνο. Απηφ είλαη 

επηθαηξνπνηεκέλν ζήκεξα, δελ έρνπλ ιπζεί πξνβιήκαηα απφ απηφ θαη πξέπεη 

λα είλαη έλαο θαζξέθηεο.  

 

  Οζνη ζέινπλ λα πνπλ θάηη πεξηζζφηεξν λα πνπλ. χληξνθνη ηεο 

ΔΑΚ, ζχληξνθνη ηεο Αγσληζηηθήο πλεξγαζίαο, πεξηγξάςηε εδψ, γηα λα 
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κπνξνχκε λα επηθνηλσλήζνπκε πιένλ. Γελ ιέεη ηίπνηε δσδεθάρξνλε 

ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε, δσδεθάρξνλν ζρνιείν, ιέεη θαη δελ ιέεη θαη ηίπνηε.  

 

  Να κηιήζνπκε γηα ην πεξηερφκελν πιένλ, αλ ζέινπκε λα 

κηιήζνπκε νξακαηηθά γηαηί αιιηψο κπαίλεη γηα λα θνπκπψλεηαη ή λα 

πεξηραξαθψλεηαη ν θαζέλαο πίζσ απφ ηελ άπνςή ηνπ. 

 

ΤΝΔΓΡΟ: (κηιά ρσξίο κηθξφθσλν) 

Υ. ΕΑΓΑΝΗΓΖ: Πέζηε ζην πεξηερφκελν θαη ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα 

ζχληξνθνη θάπνηα πξάγκαηα, λα κπνξψ θαη εγψ  λα πάξσ νξακαηηθά γηα λα 

πάκε πξνο ηα κπξνζηά. Απηή είλαη ε αλαγθαηφηεηα ηεο επνρήο ζε φζα 

νξακαηηθά ζέινπκε λα πξνρσξήζνπκε ζην επφκελν δηάζηεκα.  

 

  Σέινο, δελ ζέισ λα αδηθήζσ ηελ Αξηζηεξά, ε νπνία ζε φιεο ηεο 

ηηο εθθάλζεηο, ζε φινπο ηνπο αγψλεο, έρεη ζεκαηνδνηήζεη απηέο ηηο εμειίμεηο 

θαη κπνξνχκε ζήκεξα λα κηιάκε.  

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Δπραξηζηνχκε ηνλ Υξήζην Εαγαλίδε. Ο Ξαλζφπνπινο Ζξαθιήο 

έρεη ην ιφγν.  

Ζ. ΞΑΝΘΟΠΟΤΛΟ: Δρσ παξαθνινπζήζεη φιεο ηηο ηνπνζεηήζεηο ζήκεξα. 

Ννκίδσ φηη έγηλε θαηαλνεηφ απ‟ φινπο νη θνηλσληθέο αληζφηεηεο πνπ 

ππάξρνπλ. Δγψ ζα ζηαζψ ζε δχν δεηήκαηα, γηαηί ζεσξψ φηη δελ αξθεί κφλν 

λα ιέκε φηη ππάξρνπλ θνηλσληθέο αληζφηεηεο, πξέπεη λα δνχκε θαη πνηα κέηξα, 

πνηεο πνιηηηθέο, πνηεο θαηεπζχλζεηο κπνξνχλ ηέινο πάλησλ λα δψζνπλ 

θάπνηεο ιχζεηο.  

 

  Γχν δεηήκαηα. ην έλα ήδε αλαθέξζεθαλ αξθεηνί, ζέισ εγψ 

ιίγν λα ην ηνλίζσ, ην ζέκα ηεο εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο. Ζ εληζρπηηθή 

δηδαζθαιία, γλσξίδνπκε φινη πάξα πνιχ θαιά φηη ακβιχλεη θνηλσληθέο 

αληζφηεηεο. Γηαηί, θαηά θχξην ιφγν απεπζχλεηαη ζηνπο κε έρνληεο. Γηαηί νη 

έρνληεο, έρνπλ ην ρξήκα, ζα θάλνπλ ηδηαίηεξν, ζα πάλε θξνληηζηήξην, ζα 

βξνπλ κηα ιχζε γηα ηα παηδηά ηνπο. Οη κε έρνληεο, κπνξνχλ άλεηα θαη φκνξθα 

λα βξνπλ ιχζεηο κέζα απφ ηελ εληζρπηηθή δηδαζθαιία.  

 

  Αξα έλα δεηνχκελν είλαη απηφ, ζα πξέπεη λα ην ζηεξίμνπκε θαη 

ζεσξψ φηη δελ ην ζηεξίδνπκε φζν πξέπεη σο θξάηνο θαη σο ζπλδηθάην. Σν 
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θξάηνο έβαιε ην ζεζκφ θαη είλαη νινθάλεξν, γλσξίδνπκε φινη πάξα πνιχ 

θαιά, έρνπκε λα πιεξσζνχκε ηα ρξήκαηα απφ πέξζη, θέηνο μεθίλεζε πάξα 

πνιχ αξγά, ηέιε Οθησβξίνπ άξα σο θξάηνο πιένλ δελ ην ζηεξίδεη φπσο 

έπξεπε λα ην ζηεξίμεη έλα θαη δεχηεξν θαη σο ζπλδηθάην δελ ην έρνπκε βάιεη 

πξνκεησπίδα. Θεσξψ φηη πξέπεη λα κπεη πξνκεησπίδα, βαζηθφ δήηεκα.  

   

  Θα αλαθέξσ έλα ζηνηρείν κφλν. Απφ Γπηηθή Θεζζαινλίθε, ζηελ 

νπνία αλήθσ, πέξζη κε θέηνο κεηψζεθε ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ ζηελ 

εληζρπηηθή δηδαζθαιία θαηά 1.223 άηνκα. Πνζνζηφ 20%, έλα ζηα πέληε 

παηδηά. Καη απηφ γηαηί; Γηαηί θαζπζηέξεζε λα μεθηλήζεη ε εληζρπηηθή 

δηδαζθαιία.  

 

  Έλα δεηνχκελν είλαη απηφ θαη ζα πξέπεη λα ην δνχκε θαη εκείο 

θαη εδψ ζεσξψ φηη έρνπκε επζχλε θαη εκείο νη ίδηνη πνπ δηδάζθνπκε ζηελ 

εληζρπηηθή. Πξέπεη λα αιιάμνπλ πάξα πνιιά πξάγκαηα, πξέπεη λα ην δνχκε 

κέζα ζηα πιαίζηα πξνζθνξάο ζηνπο κε έρνληεο θαη φρη απιά θαη κφλν ζαλ 

νηθνλνκηθή απνιαβή πνπ νξηζκέλνη δπζηπρψο ην βιέπνπλ, γηα λα κελ 

έξζνπκε πάιη ζε απηφ πνπ έγηλε ζηηο αξρέο ηεο 10εηίαο ηνπ ΄80 λα κηιάκε γηα 

άιιε κηα ρακέλε επθαηξία, φπσο έγηλε ηφηε κε ηα κεηαιπθεηαθά, πνπ είραλ 

παξφκνηα θαηεχζπλζε. 

 

  Απηφ είλαη ην έλα θαη έλα δεχηεξν θαη θιείλσ γηαηί δελ ζέισ λα 

θάσ ρξφλν, είκαζηε φινη θνπξαζκέλνη, δελ είδα θαζφινπ κέζα ζηελ εηζήγεζε, 

ην ζέκα ηνπ νινήκεξνπ ζρνιείνπ, ηνπ Γπκλαζίνπ θαη θαη‟ επέθηαζε αξγφηεξα 

θαη ηνπ Λπθείνπ.  

 

  Θεσξψ φηη είλαη έλαο πνιχ ζεκαληηθφο ζεζκφο πνπ ζα ιχζεη 

πάξα πνιιά δεηήκαηα. Σν κεγάιν πξφβιεκα ησλ καζεηψλ ζπλάδειθνη θαη 

ζχληξνθνη, ζεσξψ φηη είλαη ε έιιεηςε ειεχζεξνπ ρξφλνπ. Οη καζεηέο καο, 

είλαη νη ζθιεξφηεξα εξγαδφκελνη, απ΄ φινπο ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο ηεο 

Δπξσπατθήο Δλσζεο.  

   

  Ννκίδσ φηη ν ζεζκφο ηνπ νινήκεξνπ ζρνιείνπ, ζα 

απειεπζεξψζεη ρξφλν γηα ηνπο καζεηέο θαη γη΄ απηφ ζεσξψ φηη πξέπεη λα κπεη 

κέζα ζηελ εηζήγεζε ηνπ ΚΔΜΔΣΔ θαη λα γίλεη πιένλ ζηγά – ζηγά θαη απηφ 

πξνκεησπίδα ζηηο ζέζεηο καο. Δπραξηζηψ πνιχ.  
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ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: ε επραξηζηνχκε ζπλάδειθε Ξαλζφπνπιε. Σν ιφγν έρεη ν 

Κειεζίδεο Γηάλλεο.  

Γ. ΚΔΛΔΗΓΖ: Θα πξνζπαζήζσ λα είκαη πνιχ ζχληνκνο, γηαηί θαηαιαβαίλσ 

φηη δελ κπνξείηε λα παξαθνινπζήζεηε. πλάδειθνη ρηεο αλαθέξζεθα ζρεηηθά 

κε ηηο αλάγθεο επνρήο ηεο θνηλσλίαο θαη ίζσο πξνθιήζεθε θαη κηα νμχηεηα. 

Θέισ λα πσ, φηη δελ ππάξρνπλ αλάγθεο επνρήο, δελ ππάξρνπλ αλάγθεο 

θνηλσλίαο γεληθά, ηαμηθά. Γηαηί φηαλ ιέκε αλάγθεο επνρήο, ηη ελλννχκε; 

 

  Μήπσο απηφ πνπ ππάξρεη ζηηο αλεπηπγκέλεο θαπηηαιηζηηθά 

ρψξεο; Μήπσο απηφ πνπ ππάξρεη ζηε Γεξκαλία αο πνχκε, πνπ είλαη κηα 

αλεπηπγκέλε; Απηή ηνπιάρηζηνλ θάπνηνη βιέπνπλ ζαλ παξάδεηγκα βειηίσζεο 

πηζαλφλ.  

 

  Βέβαηα ζε απηέο ηηο ρψξεο φζνλ αθνξά ηελ πιηθνηερληθή 

ππνδνκή, ππάξρεη κηα θαηάζηαζε αζχγθξηηα θαιχηεξε απφ απηήλ πνπ έρνπκε 

εδψ ζηε ρψξα καο. Οζνλ αθνξά φκσο ηηο θνηλσληθέο αληζφηεηεο ζηελ 

εθπαίδεπζε, ηα πξάγκαηα είλαη πνιιαπιάζηα ρεηξφηεξα απ΄ φηη είλαη εδψ. 

Απηφ ζέινπκε λα θάλνπκε; Γειαδή λα εθζπγρξνλίζνπκε, ζχκθσλα κε απηφ 

πνπ ππάξρεη ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο θαη απηφ πνπ ππάξρεη ζηε 

Γεξκαλία, αληίζηνηρα ππάξρεη ζηελ Ηηαιία θαη ζηηο άιιεο ρψξεο ηεο 

Δπξσπατθήο Δλσζεο.  

 

  Γειαδή, ζηα 11 ρξφληα, ηα παηδηά απφ ηελ Πέκπηε δεκνηηθνχ 

μερσξίδνληαη, ηνπο θαηαηάζζνπλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο. Ζδε ζηα 11 ρξφληα 

έρνπλ θαζνξίζεη νη εθπαηδεπηηθνί, πνηα ζα είλαη ε εμέιημε ηνπ παηδηνχ. ηα 11 

ρξφληα, απνθαζίδνπλ αλ ζα αθνινπζήζεη εθπαίδεπζε, πνπ νδεγεί θάηη ζαλ 

απηφ πνπ έρνπκε εκείο ζηα ΣΔΔ εδψ θαη δελ έρεη θακηά παξαπέξα πξφζβαζε, 

θαζνξίδεηαη εάλ ζα κπνξεί λα αθνινπζήζεη κηα ηερληθή εθπαίδεπζε φπσο εδψ 

ζηα ΣΔΗ θαη αλ ζα κπνξεί, δειαδή έρνπκε ηξεηο θαηεγνξίεο θαη ε θαηεγνξία 

απηψλ πνπ κπνξεί λα αθνινπζήζνπλ παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε.  

 

  Βέβαηα, ζηελ επίζθεςε θάπνησλ ζπλαδέιθσλ πνπ έγηλε ζην 

ζρνιείν πνπ βξίζθνκαη ζηε άκν, ζε κηα αληαιιαγή πνπ έγηλε, εγψ ξψηεζα, 

πνηα παηδηά πάλε ζε απηνχο ηνπο ηξεηο ηχπνπο ησλ ζρνιείσλ; Ζηαλ εχινγν φηη 

ε απάληεζε ήηαλ φηη ζην ζρνιείν πνπ νδεγεί ζην Παλεπηζηήκην, ζε απηφ ην 
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ζρνιείν πάλε ηα παηδηά ησλ νηθνλνκηθά αλψηεξα αηφκσλ. Γειαδή, ησλ 

αζηψλ, αλψηεξεο θαη κεζαίαο αζηηθήο ηάμεο ελψ ηα παηδηά ησλ εξγαδνκέλσλ 

θαηά 90% θαηαιήγνπλ ζηεο πξψηεο βαζκίδαο ην ζρνιείν, δειαδή ην ζρνιείν 

πνπ νδεγεί ζηα ΣΔΔ ηα ζεκεξηλά ηα δηθά καο, πνπ φκσο δελ δίλεη θαλ ηε 

δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Καη έλα πνιχ κηθξφ 

πνζνζηφ, θαηαιήγεη ζηε κεζαία βαζκίδα, εθείλε πνπ νδεγεί ζε κηα ηερληθή 

αλψηεξε εθπαίδεπζε.  

 

  Δδψ έγηλαλ θάπνηεο δηαπηζηψζεηο. Δγψ παξαθνινχζεζα κηα 

δηαδήισζε πξηλ πνιιά ρξφληα, ην 1970 ζε κηα πφιε ηεο Ηηαιίαο ζηελ Πάξκα, 

φπνπ ην αξηζηεξφ θνκκάηη ησλ ρξηζηηαλνδεκνθξαηψλ, πνπ κεηά απνζπάζηεθε 

θαη ελψζεθε κε θάπνηα θνκκάηηα ηεο ξηδνζπαζηηθήο αξηζηεξάο, έθαλαλ κηα 

δηαδήισζε πνιχ κεγάιε, γχξσ ζηηο 20.000 πνπ έβαδαλ θάπνηα αηηήκαηα 

σξαία, ρσξίο φκσο λα θαηαιήγνπλ θάπνπ.  

 

  ην ηέινο, 20.000 πεξίπνπ αηφκσλ πνπ δηαδήισλαλ κε κεγάια 

παλφ θαη κε πνιιά αηηήκαηα ζσζηά, δηεθδηθνχζαλ δειαδή, ππήξρε κηα νκάδα 

αηφκσλ, γχξσ ζηα 15 – 20 άηνκα, πνπ ήηαλ ηεο «Lota Continua» ήηαλ 

εμσθνηλνβνπιεπηηθή Αξηζηεξά,  θαη νη νπνίνη, γηα λα γίλνπλ φια απηά ζε έλα 

ηεξάζηην παλφ έιεγαλ, ζα πξέπεη λα γίλεη ε ζνζηαιηζηηθή επαλάζηαζε.  

 

  Θέισ λα πσ ζπλάδειθνη, φηη νπνηαδήπνηε πξφηαζε θαη λα 

θάλνπκε εδψ πέξα, φηη θαη λα πνχκε, ζε κηα θνηλσλία ηαμηθή, δελ κπνξνχκε 

λα έρνπκε, ζε κηα θνηλσλία δειαδή, φπνπ επηθξαηεί ε αληζφηεηα, δελ 

κπνξνχκε λα έρνπκε ζρνιείν κε ίζεο επθαηξίεο.  

 

  ε κηα ηαμηθή θνηλσλία έρνπκε έλα ηαμηθφ ζρνιείν. Απηφ δελ 

ζεκαίλεη φηη εκείο επαλαπαπφκαζηε ζε απηφ θαη δελ δηεθδηθνχκε ηίπνηε. 

αθψο θαη δηεθδηθνχκε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ πνπ ππάξρνπλ, φκσο φια 

απηά δελ κπνξνχλ παξά λα είλαη ζπλδεδεκέλα κε ηνλ αγψλα, κε ηελ πάιε, γηα 

λα θαηαξγήζνπκε απηή ηελ θνηλσλία, ε νπνία δεκηνπξγεί ηηο αληζφηεηεο, γηα λα 

δεκηνπξγήζνπκε κηα θνηλσλία, φπνπ δελ ζα ππάξρνπλ ηέηνηεο αληζφηεηεο ζε 

κηα θνηλσλία ηαμηθή.  

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Δπραξηζηνχκε ηνλ ζπλάδειθν Κειεζίδε. Σν ιφγν έρεη ε 

ζπλαδέιθηζζα παρή Αξεηή. 
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Α. ΠΑΥΖ: πλάδειθνη επεηδή εκείο έρνπκε θεληξηθή αληίζεζε, θαηαζέηνπκε 

ηε ζέζε αληίζεζή καο, ζα πξνζπαζήζνπκε, έρνπκε γξάςεη κηα εηζήγεζε καδί 

κε ηνλ ζπλάδειθν ηνλ Μαθξίδε Γηάλλε, θσδηθνπνηεκέλα ζηα ηξία – ηέζζεξα 

ιεπηά πνπ έρνπκε, ζα πξνζπαζήζνπκε λα αλαθέξνπκε ηνπο βαζηθνχο άμνλεο 

ηεο αληίζεζεο.  

 

  Θα ζπκθσλήζσ κε ηνλ ζπλάδειθν ηνλ Εαγαλίδε. Δίλαη δπλαηφλ, 

ζπκβνπιεπηηθφο ζεζκφο είλαη ην ΚΔΜΔΣΔ αιιά λα κελ κπνξεί λα 

παξαθνινπζήζεη πηα, νχηε ηε δηεθδηθεηηθή ινγηθή ηεο Οκνζπνλδίαο ζε 

θξίζηκεο ζηηγκέο;  

 

  Ξεθηλάεη κε ζρήκαηα ιφγνπ, θαιά είλαη, ηα κεηαθνξηθά ζρήκαηα. 

ηελ επηθνηλσλία ηε δηαλζίδνπλ, δεκηνπξγνχλ έλα ππφζηξσκα θαη έλα 

ζπγθηλεζηαθφ θιίκα αιιά γηα γλσκνδνηηθφ φξγαλν λα δηαβάδσ φηη ππάξρεη 

ηάζε θφπσζεο ζηηο εμηζσηηθέο πνιηηηθέο, είλαη επηθίλδπλε. Δίλαη επηθίλδπλε 

γηαηί δίλεη κηα θαηεχζπλζε εμσξατζκνχ κηαο αληηιατθήο πνιηηηθήο, ηελ νπνία 

δελ ζέιεη θαλ λα ζθηαγξαθήζεη εδψ.  

 

  Πξνρσξνχκε ζην δεχηεξν ζεκείν. Απνηπρία ζρνιηθή. Γελ είλαη 

θνηλσληθή. Μελ ηελ αλαθέξεηε ηαμηθή αλ δελ ζέιεηε, αιιά δελ είλαη θαλ 

θνηλσληθή. Πάκε ζην δεχηεξν ζεκείν. Δληζρπηηθή δηδαζθαιία. Δδψ ιέκε 

πξαγκαηηθά έιενο. Ο 1566 έρεη θαηαζηξαηεγεζεί, ήηαλ κηα απφ ηηο 

κεγαιχηεξεο θαηαθηήζεηο. Μπαίλνπκε ζηε ινγηθή νπζηαζηηθά ηεο πιήξνπο 

ηδησηηθνπνίεζεο ηνπ ηνκέα ηεο πξφζζεηεο, πνπ δελ είλαη θαλ εληζρπηηθή. 

   

  Γίλεηαη κάλαηδεξ ν δηεπζπληήο βάζεη ηνπ λνκνζρεδίνπ 

ΠΟΛΗΣΔΗΑ, ην νπνίν πινπνηείηαη. Βάζεη ηνπ 3260 ηνπ ηειεπηαίνπ λφκνπ, πνπ 

ζέιεη νπζηαζηηθά πιήξε ηδησηηθνπνίεζε ηνπ ζρνιείνπ. Γελ ιέκε θνπβέληα, φηη 

εδψ έρνπκε έλα θαζεζηψο πξνζιήςεσλ ζηε βάζε ησλ επέιηθησλ κνξθψλ 

απαζρνιεζηκφηεηαο, ζηηο αλάγθεο ηεο επέιηθηεο πιεξνθνξίαο πνπ απαηηεί ην 

επηρεηξεκαηηθφ θεθάιαην. 

 

  Γελ ιέκε θνπβέληα φηη θιείλεηαη ν δηεπζπληήο ζην ζρνιείν καδί κε 

ηνλ αλαζθάιηζην, ηνλ ηξίηεο θαηεγνξίαο εξγαδφκελν, πνπ δελ είλαη πηα, ηνλ 

αλαπιεξσηή, ηνλ σξνκίζζην, ή φηη γίλεηαη δηάζπαζε κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ 
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ίδηνπ ηνπ πιιφγνπ, φηη δηαζπάηαη ε εληαία βάζε, ε ηζνηηκία, ε αμηνθξαηία θαη 

αθφκα θαη ε κηζζνινγηθή βάζε.  

 

  Γηφηη ζπλήζσο ε θιίθα, ε άιθα, ε βήηα ή ε γάκα, ε νπνία είλαη 

παξά ησ δηεπζπληή, έρεη θαη ηα αληίζηνηρα. Κακηά αλαθνξά ζε απηά. Λεο θαη 

δελ ππάξρνπλ ή δνχκε ζηνλ Αξε.  

 

  Πάκε ζην επφκελν ζεκείν, εζσηεξηθή, εμσηεξηθή 

δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο. Απηφ είλαη ην δεηνχκελν. Ζ εζσηεξηθή, 

εμσηεξηθή δηαθνξνπνίεζε ρσξίο λα δνχκε, απηφ πνπ είπε ε Σφληα 

Φξαγθεδάθε πξνεγνπκέλσο, ηη γίλεηαη κε ηελ ίδηα ηελ πιεξνθνξία; 

 

  Φηάζακε ζην ζρνιείν ηεο πιεξνθνξίαο θαη έλα ΚΔΜΔΣΔ δελ 

κνπ ιέεη φηη απηφ είλαη ην λέν κνληέιν, ην νπνίν πξνζαξκφδεηαη ηδενινγηθά ζε 

κηα πιηθή βάζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θεθαιαίνπ, φπσο επηηάζζεη ην Μάαζηξηρη, 

φπσο επηηάζζεη ε Μπνιψληα, φπσο επηηάζζεη ε Ληζζαβφλα.  

 

  Σν ιέεη ε Γηαλλάθνπ φηη εγψ ζέισ ην ζρνιείν λα είλαη 

πξνζαξκνζκέλν ζηηο απαηηήζεηο ηεο θαηαξηηζηκφηεηαο, κηα κέξα θαηάξηηζε 

ηελ εβδνκάδα, πέληε κέξεο εξγαζία, δελ ην ιέεη ην ΚΔΜΔΣΔ. Δίπε ν Κάηζηθαο 

πξνεγνπκέλσο φηη εδψ αληηγξάθνπκε ην επξσπατθφ δίθαην. Γπζηπρψο, πάεη 

πην πίζσ, γηαηί είλαη ζπκβνπιεπηηθφ φξγαλν θαη φθεηιε λα βάδεη δενληνινγίεο. 

Οχηε θαλ απηφ βάδεη.  

 

  Πάκε ζην θξίζηκν ζεκείν 8. Σν 8ν ζεκείν ζπλάδειθνη, 

νπζηαζηηθά έπξεπε λα είλαη ε πξνκεησπίδα καο. Γελ είλαη δπλαηφλ λα 

κεηαθέξεηαη απηνχζηα ε ινγηθή ηεο ιεπθήο βίβινπ ζην θείκελν ην εηζεγεηηθφ 

ηεο Οκνζπνλδίαο κνπ. Γελ είλαη δπλαηφλ, λα ιέεη φηη ην ζπγθεληξσηηθφ 

κνληέιν νξγάλσζεο, νδεγεί ζε νκνηνκνξθία. Γηα πνηα νκνηνκνξθία κηιάκε 

ζπλάδειθνη; 

 

  Οηαλ ην ζρνιείν, φηαλ ην θίλεκα ηνπ ΄60 έιεγε δεκφζην ζρνιείν 

κε ζηνηρεηψδε αγαζά θαη κνξθσηηθφ πξφγξακκα, ηη έιεγε, ηη πήγαηλε λα 

ζψζεη; Σν παηδί ηνπ Κνισλαθίνπ ή ηνπ Φπρηθνχ; Σε λεζησηηθή άγνλε  δψλε 

πήγαηλε λα ζψζεη θαη ηελ νξεηλή.  
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  Σψξα πνπ απνδνκείηαη απηφ θαη κπαίλνπκε ζηα πεξίθεκα 

πξνγξάκκαηα, ηα πξνγξάκκαηα ιέεη, ηεο πξνηεξαηφηεηαο, ηα απνηπρεκέλα, 

φπσο καο είπε ε άιιε ζπλάδειθνο. ήκεξα ην ΚΔΜΔΣΔ δελ έρεη λα πεη 

θνπβέληα εδψ. Λέεη, απιψο είλαη έλα ζπγθεληξσηηθφ κνληέιν πνπ καο πάεη 

πνιχ πίζσ. Πνχ καο πάεη; Γελ κπνξνχκε λα πάκε κπξνζηά. Αο κελ πάκε 

ζηνλ κεζαίσλα. Αο κελ πάκε ζηελ νζσκαληθή δηνίθεζε πνπ ιέγακε ρηεο.  

 

  ε ζρέζε κε ηελ ηδησηηθνπνίεζε. πλάδειθνη δχν πξάγκαηα. Ο 

κεγαιχηεξνο αγσγφο γηα λα πεξάζεη ζήκεξα ε ηδησηηθνπνίεζε, είλαη ε 

πεξίθεκε απνθέληξσζε. Γελ είλαη ηπραίν, ην φηη ηα δχν θφκκαηα πνπ 

εθπξνζσπνχλ ηελ πινπηνθξαηηθή νιηγαξρία είηε ν έλαο είηε ν άιινο, ζπλήζσο 

βγαίλεη, ν Γησξγάθεο ην έρεη πάξεη έηζη ηξαγνχδη θαη βγαίλεη ζπλήζσο θαη καο 

ιέεη εγψ πξνζδέλσ ην Παλεπηζηήκην, αθφκα θαη κε ηε ΓΔΔ, κε ηελ Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε κε φπνηνλ θνξέα βξσ, ζην ίδην ην ζρνιείν απφ ην ‟95 ην 

παιεχνπκε.  

 

  Σν ΄97 ζηηο απνθάζεηο ηεο Οκνζπνλδίαο κπήθε πάιη ε 

απνθέληξσζε θαη δηεξσηφκαζηε φινη απφ θάησ. Δίλαη δπλαηφλ ε Οκνζπνλδία 

ή αθφκα θαη ηα γλσκνδνηηθά ηεο φξγαλα, λα κε ζέινπλ λα δνπλ φηη απηφ είλαη 

ζήκεξα ν καλδχαο, γηα λα πάλε πίζσ φρη κφλν νη θαηαθηήζεηο νη εξγαζηαθέο, 

γηαηί κπαίλνπκε ζηελ επέιηθηε δψλε ηεο εξγαζίαο αιιά θαη νη κνξθσηηθέο θαη ε 

πιήξεο ηδησηηθνπνίεζε.  

 

  πλδέεηαη απηφ ην απνθεληξσκέλν ζρνιείν έηζη θαη αιιηψο κε 

ηελ αχμεζε ησλ αληαπνδνηηθψλ ηειψλ, κε ηελ θαηάπηπζηε νπζηαζηηθά 

ιεηηνπξγία ηνπ θαηαξηήζηκνπ, ηνπ λένπ παηδηνχ πνπ ζα ζπλαληήζνπκε ζηε 

δψλε θαη δελ ζα κπνξεί λα δηακνξθψζεη κηα πξφηαζε; 

 

  Ση ζεκαίλεη ην απνηπρεκέλν κνληέιν ηεο πεξηνρήο 

πξνηεξαηφηεηαο θαη πνηα είλαη ε πεξηνρή πξνηεξαηφηεηαο; Απηφ ην παηδί πνπ 

δελ κπνξεί πηα λα εληαρζεί, επεηδή έρεη αθαηαιεςία, δελ κπνξεί λα εληαρζεί 

θαλ θνηλσληθά. Γειαδή, δελ κπνξεί λα ζπιιάβεη νξγαλσκέλα κηα έλλνηα.  

 

  Ζ κφλε καο απάληεζε πξέπεη λα είλαη κηα. Ορη ζηελ 

απνθέληξσζε, απνλέθξσζε, ηδησηηθνπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο, φρη ζηελ 

επίηαζε ησλ ηαμηθψλ θξαγκψλ. Δπεηδή ζε απηά ηα πιαίζηα εκείο, δελ 
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κπνξνχκε λα παξαθνινπζήζνπκε ηε ινγηθή ηνπ ΚΔΜΔΣΔ, θαηαζέηνπκε ην 

εηζεγεηηθφ καο θείκελν, ειπίδνπκε λα ιεθζεί ππφςε θαη ελ πάζε πεξηπηψζεη 

αο πάκε θαη κε ηε δενληνινγία ηελ εθπαηδεπηηθή ιέκε,  κηαο εθπαηδεπηηθήο 

αξηζηεξάο, πνπ έπξεπε λα πάκε αιιά δελ έρνπκε πάεη κέρξη ηψξα. 

Δπραξηζηψ.  

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Δπραξηζηνχκε ηε ζπλαδέιθηζζα παρή. Σν ιφγν έρεη ν 

ζπλάδειθνο Μαθξίδεο Γηάλλεο. 

Γ. ΜΑΚΡΗΓΖ: Απφ ηελ ΔΛΜΔ Ησαλλίλσλ. Δθείλν ην νπνίν εηζέπξαμα 

αγαπεηνί ζπλάδειθνη απφ ηελ εηζήγεζε ηνπ ΚΔΜΔΣΔ, είλαη άιιν έλα 

θεληξναξηζηεξφ ζελάξην, ην νπνίν βξίζθεηαη φλησο πνιχ πίζσ απφ ην 

επίπεδν εηζεγήζεσλ ηεο ΟΛΜΔ.  

 

  Πνιχ ζσζηά αλαθέξζεθε θαη ν Υξήζηνο ν Εαγαλίδεο ζηηο 

πξφηεξεο εηζεγήζεηο, θαιφ ζα είλαη λα αλαηξέμεηε αγαπεηνί ζπλάδειθνη θαη λα 

δείηε πνιιά δεηήκαηα πνπ εθεί αλαθέξνληαη απνηππψλνληαη θαη δίλνπλ έλα 

δηαθνξεηηθφ ζηίγκα ζε ζέζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θηλήκαηνο.  

 

  Θα είκαη ζαθήο θαη ζα αλαθεξζψ ζε έλα πνιχ ζαθέο θαη 

ζπγθεθξηκέλν δήηεκα, ην αλαθέξσ εδψ, ην ζεσξψ πάξα πνιχ ζεκαληηθφ. Θα 

πξέπεη, θαηά ηελ άπνςή κνπ λα απνηειεί έλα θεληξηθφ ζεκείν ηεο 

εθπαηδεπηηθήο άπνςεο.  

 

  Σν εξψηεκα, είλαη δπλαηφλ λα μεπεξαζηεί ην επέιηθην θαη θζελφ 

ζρνιείν, λα μεπεξαζηνχλ νη θνηλσληθέο αληζφηεηεο θαη λα δηακνξθσζνχλ ζηνλ 

θαπηηαιηζκφ, νη πξνυπνζέζεηο γηα κηα πξαγκαηηθά δεκφζηα θαη δσξεάλ 

παηδεία ησλ πξνζδνθηψλ θαη ησλ νξακάησλ καο; Δίλαη δπλαηφλ λα ζπκβεί 

απηφ;  

 

  Ζ απάληεζή καο είλαη θαηεγνξεκαηηθά φρη. Γηαηί ζην 

θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα, ε ζέζε ηνπ θαζελφο θαζνξίδεηαη απφ ηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο θαζνξίδεη θαη ηελ θνηλσληθή 

δηαζηξσκάησζε.  

 

  Ζ εμαξηεκέλε ειιεληθή αζηηθή ηάμε απφ ΖΠΑ θαη Δπξσπατθή 

Δλσζε, γηα λα ππνζηεξίμεη θαη λα δηαθπιάμεη ηελ εμνπζία ηεο, είλαη 
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ππνρξεσκέλε λα δηακνξθψζεη έλα εθπαηδεπηηθφ ζεζκφ ηδενινγηθήο 

αλαπαξαγσγήο ηεο, ν νπνίνο ζα εδξαηψλεη ηα ηαμηθά ηεο αηηήκαηα θαη 

παξάιιεια ζα εθθξάδεη ηηο επηδηψμεηο ηεο ζην δηεζλή ηκπεξηαιηζηηθφ 

αληαγσληζηηθφ ράξηε θαη ην αίηεκά ηεο γηα ζπζζψξεπζε ηνπ θέξδνπο.  

 

  ηα πιαίζηα απηά, νη φπνηεο επηθάζεηο εθζπγρξνληζκνχ ζην 

εθπαηδεπηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην, δελ κπνξεί λα ζπγθαιχςνπλ ηνλ ηζηνξηθφ ηεο 

ξφιν θαη ηα αηηήκαηά ηεο πνπ θηλνχληαη ζε αληηδξαζηηθή θαηεχζπλζε.  

 

  Ο ζεκεξηλφο νξίδνληάο ηεο είλαη ην θζελφ θαη επέιηθην ζρνιείν, 

ην ππνηαγκέλν ζηνπο λφκνπο ηεο αγνξάο, ζε έλα πιαίζην θαηαλεκεηηθφ, 

δηαρσξηζηηθφ, απνξξηπηηθφ, νπζηαζηηθά βαζηά ηαμηθφ. Με απηή ηελ έλλνηα θαη 

ζε απηή ηε ινγηθή, απέλαληη ζε απηή ηε ινγηθή, πξέπεη λα έρνπλ νη ζηξαηεγηθνί 

θαη ηα αηηήκαηα ηνπ ηαμηθνχ θηλήκαηνο, ην νπνίν κε ηνπο αγψλεο ηνπ, 

θαζεγεηέο, καζεηέο, θνηηεηέο, αλ ζέιεηε θαη ζε έλα εληαίν κέησπν, πξέπεη λα 

ζηνρεχνπλ θαη ζηελ άκβιπλζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ηαμηθνχ ζρνιείνπ, ζηα 

πιαίζηα ηνπ ζπλνιηθφηεξνπ θνηλσληθναλαηξεπηηθνχ αγψλα, πνπ πξέπεη λα 

αλαπηχμεη ην ιατθφ θίλεκα.  

 

  Γελ έρνπκε θακηά απηαπάηε επνκέλσο γηα ηελ νηθνδφκεζε ηνπ 

ζρνιείνπ ησλ ιατθψλ αλαγθψλ ζην θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα. Σν ζρνιείν απηφ 

είλαη εθηθηφ, κφλν ζηα πιαίζηα ηεο αλαηξνπήο ηνπ θαπηηαιηζκνχ θαη ηεο 

αληηθαηάζηαζήο ηνπ απφ ηελ αληίπαιή ηνπ θνηλσλία ηε ζνζηαιηζηηθή.  

 

  Πνιινί ζπλάδειθνη θνηηψληαο ην παξειζφλ, κπνξεί λα ζεσξνχλ 

ηελ ηνπνζέηεζε απηή ξνκαληηθή ή νπηνπηθή. Κνηηψληαο φκσο ηελ ηζηνξία, φρη 

απφ ηελ πιεπξά ηεο δεθαεηίαο ή ηνπ αηψλα αιιά απφ ηελ πιεπξά ηεο ρηιηεηίαο, 

αλαηξέρνληαο πνιιά ρξφληα πίζσ, ζα πξέπεη λα θαηαλνήζνπκε θαη λα δνχκε 

πσο δεκηνπξγνχληαη, δηακνξθψλνληαη θαη πξνρσξνχλ νη θνηλσλίεο.  

 

  Οινθιεξψλνληαο, ζέισ λα αλαθεξζψ ζε δχν πξνηάζεηο, νη 

νπνίεο έρνπλ κηα θαη ζπλαηζζεκαηηθή αμία αλ ζέιεηε. Σν δήηεκα ηεο 

θαηάξγεζεο ηνπ λφκνπ 25.25 θαη 26.40. Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, ην πξφβιεκα 

θαη εδψ θαίλεηαη θαη ε δνπιεηά ηνπ ΚΔΜΔΣΔ, ην πξφβιεκα, ηε ζηάζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θηλήκαηνο απέλαληη ζηηο αληηδξαζηηθέο επηινγέο, μεθηλάεη απφ 

κηα ζπλνιηθή αληίιεςε γηα ηα πξάγκαηα.  
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  Ννκίδσ φηη βξηζθφκαζηε απηή ηε ζηηγκή ζαλ ζπλδηθαιηζηηθφ 

θίλεκα πνιχ πην πίζσ, απ‟ φηη βξηζθφκαζηε φηαλ κηινχζακε γηα ηελ 

θαηάξγεζε  ηνπ λφκνπ 25.25 θαη 26.40. Αλ πάξεηε ηα ηειεπηαία θείκελα ηεο 

ΟΛΜΔ απηφ έρεη θχγεη, δελ ππάξρεη ε θαηάξγεζε 25.25.  

 

  Οπζηαζηηθά έρεη απνηππσζεί κηα αληίιεςε, ε νπνία ιέεη, νη 

θαθέο νη εμεηάζεηο θαη δελ είλαη έλα ζπλνιηθφ πιαίζην πνπ δηακφξθσλε ηφηε ν 

λφκνο Αξζέλε. Αλ ζπκάζηε θαιά ε απάληεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θηλήκαηνο 

ηφηε, ήηαλ απηφ. Καηάξγεζε ηνπ λφκνπ 25.25, 26.40. ήκεξα βξεζήθακε λα 

κηιάκε κφλν γηα θαηάξγεζε ησλ εμεηάζεσλ ηεο Γ΄ Λπθείνπ. Δπραξηζηψ πνιχ.  

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Σν ιφγν έρεη ν ζπλάδειθνο Σζνχκαο.  

Γ. ΣΟΤΜΑ: Θα ηα πσ φζν πην γξήγνξα είλαη δπλαηφλ αλ θαη κνπ ζπκίδεη ε 

ηζηνξία εδψ πέξα θαη είλαη πξνθαλψο θαη ε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ πνιηηηθφ 

δήηεκα, ηε δηαθήκηζε κε ην «μέξεηε παππνχ, ρξφληα, γηαγηά πνιιά». Κάπσο 

έηζη είκαζηε. Δλ πάζε πεξηπηψζεη, ζα έπξεπε νη εηζεγήζεηο πνπ δελ είραλ 

άκεζε ζρέζε, λα κελ ππάξρνπλ εδψ πέξα ζήκεξα ή λα γίλεη κηα έθζεζε κηαο 

κέξαο αθφκε ζην πλέδξην, δηφηη κεηά απφ 11 ρξφληα θαη γηα έλα ηφζν θιέγνλ 

δήηεκα φπσο είλαη νη αληζφηεηεο, λνκίδσ φηη είλαη θξίκα λα γίλεηαη απηφ. Θα 

ήζεια λα αθνχζσ ηνλ Υξήζην λα νινθιεξψλεη, ζα ήζεια λα αθνχζσ ηελ 

νκάδα απφ ηε Γ΄ ΔΛΜΔ λα καο δψζεη δχν εμεγήζεηο.  

 

  Δλ πάζε πεξηπηψζεη, ζα κπσ ζε έλα άιιν θιίκα φκσο εγψ, ζα 

θάλσ κηα αλαθνίλσζε. Μέζα απφ ηα ζρνιεηά καο, δηαπηζηψλνπκε εδψ ζηε 

Θεζζαινλίθε φηη έρνπκε έλα πνιχ κεγάιν πξφβιεκα θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ, πεξηζσξηνπνίεζεο ησλ κεηαλαζηψλ, ησλ παηδηψλ δειαδή.  

 

  Σπραία, έηζη φπσο ην αθνχηε, μεθηλάεη κηα δηαδηθαζία πξηλ απφ 8 

ρξφληα. Γίλεηαη έλα θάιεζκα θαη αξρίδνπλ θαη καδεχνληαη κεηαλάζηεο θαη 

θηηάρλνπκε έλα ζρνιείν. Ορη εζεινληηθφ θαηά ηνλ εζεινληηζκφ ηεο Ησάλλαο 

Αγγεινπνχινπ, ραδνραξνχκελν ή θνπηνπφλεξν εζεινληηζκφ αιιά κηα 

έκπξαθηε αιιειεγγχε.  

 

  Πξέπεη λα έρνπκε λνκηθή νληφηεηα, απνθηνχκε λνκηθή νληφηεηα, 

γηλφκαζηε αζηηθνί, κε θεξδνζθνπηθνί κε ηνλ ηίηιν Οδπζζέαο, πξνζπαζψληαο 
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λα ζεκαηνδνηήζνπκε ηελ Οδχζζεηα ηνπ θφζκνπ. Σίζεηαη έλα δήηεκα θάπνηα 

ζηηγκή λα γίλνπκε κε θπβεξλεηηθή νξγάλσζε, γηα λα αλαιάβνπκε κηα δξάζε 

εθηφο Διιάδαο, ζα ζαο πσ θαη πνηα, λα ζηήζνπκε έλα εξγαζηήξην 

πιεξνθνξηθήο  γηα παηδηά κε πξνβιήκαηα απφ αηπρήκαηα θιπ. ζηελ Αιβαλία 

θαη λα δνζεί κεηά απηφ ην εξγαζηήξην ζε έλα ζρνιεηφ εθεί. Ξέξσ πνηα πφιε 

ηεο Αιβαλίαο, δελ καο ελδηαθέξεη απηφ, ζε κεηνλνηηθή πεξηνρή ή φρη, ζε 

αλζξψπνπο.  

 

  Μαο θψλαμε ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ, καο ιέεη ζα ζαο 

θάλνπκε ΜΖΚΤΟ, πάηε θάληε ζηελ Αιβαλία έλα θνηέηζη. Δκείο είρακε πνιιέο 

ακθηβνιίεο θαη εξσηεκαηηθά, έσο θαη βεβαηφηεηεο αξλεηηθέο  γηα ην ξφιν ησλ 

ΜΖΚΤΟ, κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ ελλνψ, αιιά εθεί επηβεβαηψζεθε. 

Φπζηθά, απιά καο έκεηλε απηφ σο ηξαχκα ζην κέησπν, ΜΖΚΤΟ, δελ πήξακε 

πνηέ ρξήκαηα νχηε θαη πξφθεηηαη λα πάξνπκε, γηαηί ν ξφινο ηνπο είλαη πάξα 

πνιχ ζπγθεθξηκέλνο. Μπνξψ λα ζαο πσ πνιχ αλαιπηηθά αιιά δελ έρσ ην 

ρξφλν.  

 

  αο θάλσ έλαλ απνινγηζκφ ηνπ ηη έγηλε, θέηνο είλαη ε 8ε ρξνληά. 

Πέξαζαλ 2.720 νηθνλνκηθνί κεηαλάζηεο πξφζθπγεο θαη παιηλλνζηνχληεο απφ 

απηφ ην ζρνιεηφ. Αξθεηέο δεθάδεο πνπ πεξλνχλ ηελ εθαηνληάδα εθπαηδεπηηθνί, 

πνπ έρνπλ εκπιαθεί ζε απηή ηε δηαδηθαζία. Δρεη αμία λα αλαθέξσ φηη φινη νη 

εθπαηδεπηηθνί, κεδελφο εμαηξνπκέλνπ, είλαη απηφ πνπ ιέκε κε κηα επξχρσξε 

αγθαιηά εθπαηδεπηηθή αξηζηεξά. Οιεο νη εθδνρέο ηεο.  

 

  Μηα ζεαηξηθή νκάδα κε ηξεηο ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο ζηελ 

Αζήλα, ζηε Θεζζαινλίθε θαη ζηελ Καξδίηζα, ελλνψ ηξία ζεαηξηθά έξγα, φρη 

κηα ζεαηξηθή παξάζηαζε, πνιιέο ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο θαη εηνηκάδεη ηελ 

ηέηαξηε ηε  Λπζηζηξάηε.  

 

  Δθηαθφζηεο πελήληα ζειίδεο εθπαηδεπηηθφ πιηθφ γηα ηε 

δηαδηθαζία πξνζέγγηζεο θαη δηδαζθαιίαο ησλ ειιεληθψλ. Έλα βηβιίν νκαδηθή 

εξγαζία κε ηίηιν αλαιθαβεηηζκφο θαη ζπλεηδεηνπνίεζε απφ νκαδηθή 

ζπγγξαθηθή εξγαζία θαη απφ ηνλ Γελάξε, θέξλνπκε ηνχκπα ηα ειιεληθά γηα 

μέλνπο θαη θάλνπκε μέλα γηα Διιελεο, γηαηί κεηαμχ ησλ καζεηψλ καο 

ππάξρνπλ ζπλάδειθνη απφ Αιβαλία, απφ Ρσζία, απφ πνιιέο ρψξεο, 

δάζθαινη, θαζεγεηέο, θηιφινγνη, πνπ ζα είλαη ραξά ηνπο θαη έλα θνπξάγην 
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πξνζσπηθφ γηα ηνλ θαζέλα, πέξα απφ ηα γηαπηά θαη ηηο βηνηερλίεο, λα θάλνπλ 

θαη απηφ πνπ έκαζαλ λα θάλνπλ, λα καο κάζνπλ δσξεάλ πάιη, γηαηί φια απηά 

είλαη δσξεάλ ζπλάδειθνη, ξψζηθα, αιβαληθά. Με απηά μεθηλάκε απφ ηνλ 

θαηλνχξην ρξφλν.  

 

  Αχξην, επεηδή ζήκεξα νη άιινη ζπλάδειθνη δελ κπνξνχζαλ λα 

ζηήζνπλ ηξαπεδάθη θαη δελ μέξακε αλ κπνξνχκε λα ην θάλνπκε, ζα έρεη έλα 

ηξαπεδάθη κε πιηθφ εθεί έμσ θαη φιε απηή ε δηαδηθαζία δελ έγηλε γηα λα 

απνζνβήζνπκε ηνλ θαηαινγηζκφ επζπλψλ ζην θξάηνο, πνπ είλαη ν βαζηθφο 

ππεχζπλνο θαη ζέιεη λα ζπληεξεί απηή ηελ αληζφηεηα πνπ είλαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα εηο βάξνο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, γηαηί απηφ ην θνκκάηη είλαη 

εξγαηηθή ηάμε ζηελ Διιάδα. Υσξίο αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, αιιφγισζζν, 

αιιφζξεζθν, αλ θαη γηα εκέλα δελ έρεη θακηά ζεκαζία αιιά ελ πάζε 

πεξηπηψζεη απνθιεηζκέλν απφ νηηδήπνηε, ζέιεη λα ην ζπληεξεί απηφ.  

 

  Ζ δηθή καο ε πξνζπάζεηα θαη αχξην ειάηε απφ ην ηξαπεδάθη, λα 

πάξεηε πιηθφ, λα δείηε πεξί ηίλνο πξφθεηηαη. Μνπζεηαθά ζα είλαη, δελ έρνπκε ηε 

ρξεκαηηθή ηθαλφηεηα λα θάλνπκε παξαγσγέο. Γηφηη ζα πξέπεη λα πηέζνπκε 

απηφ λα είλαη κε θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε θαη φρη κε φξνπο ελδνθηλεκαηηθνχο, 

ζσκαηεία δίλνπλ θάπνηα ρξήκαηα, εκείο δίλνπκε θάπνηα ρξήκαηα, ελ πάζε 

πεξηπηψζεη θαη λα πηέζνπκε γηα λα αλαιάβεη ηελ επζχλε έληαμεο απηψλ ησλ 

λέσλ ζπκπνιηηψλ καο πνπ δελ είλαη πνιίηεο φκσο ρσξίο δηθαηψκαηα, ησλ 

κεηαλαζηψλ, ησλ πξνζθχγσλ θαη ησλ παιηλλνζηνχλησλ. Απ΄ φιε απηή ηε 

δηαδηθαζία, απνθιείνληαη κφλν φζνη έρνπλ θαζηζηηθή ή ξαηζηζηηθή δξάζε. 

Δπραξηζηψ.      

    

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: πλάδειθε Σζνχκα ζε επραξηζηνχκε. Σν ιφγν έρεη ν 

ζπλάδειθνο Καιαζάο Βαγγέιεο.  

Β. ΚΑΛΑΘΑ: πλάδειθνη, είκαη έηνηκνο λα δερηψ πξαγκαηηθά, κέζα απφ 

απηφ ην ζθέινο ηεο αλαδήηεζεο πνπ καο απαζρφιεζε, φηη ηειηθά νη επζχλεο 

γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο αληζφηεηεο, βξίζθνληαη βαζηά ξηδσκέλεο ζηα γεληθφηεξα 

πξνβιήκαηα ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, θνηλσληθά, νηθνλνκηθά, πνιηηηθά. Δίκαη 

έηνηκνο λα ην δερηψ.  

 

  Δίκαη φκσο επίζεο έηνηκνο ζπλάδειθνη, λα απνδερηψ θαη ηελ 

άπνςε φηη αλ απνδερηψ απηή ηε ζπγθεθξηκέλε ζπιινγηζηηθή σο θπξηαξρνχζα 
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άπνςε θαη ην επηβάιισ ζηελ θνηλσλία, φηη είλαη έλα άιινζη γηα λα κελ θάλσ 

ηίπνηε.  

 

  Αθνπζα κε πξνζνρή ηνλ πξνεγνχκελν ζπλάδειθν. Δγψ απφ 

ηελ ΔΛΜΔ εξξψλ ζέισ λα ζαο θαηαγξάςσ, φηη αληίζεηνο ζε κηα ινγηθή πνπ 

φηαλ δελ επηζηξαηεχεη ηε δπλακηθή ηνπ ην θξάηνο, ζα πξέπεη νη πνιίηεο λα 

πηέδνπλ κφλν ην θξάηνο λα επηζηξαηεπζεί, ηελ νξγαλσκέλε πνιηηεία θαη απηνί 

λα κελ θάλνπλ ηίπνηε.  

 

  Πήξακε σο ΔΛΜΔ πξσηνβνπιία θαη δψζακε 10.000 επξψ ζε 

έλα πξφγξακκα απηφλνκεο δηαβίσζεο γηα ηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο, κέζα 

απφ εθδειψζεηο πνπ θάλακε. Τπάξρεη ε ζπγθεθξηκέλε ινγηθή θαη ε ινγηθή 

είλαη πνηα; Οηη εκείο αγσληδφκαζηε γηα ηε δηακφξθσζε ελφο θαηλνχξηνπ 

θνηλσληθνχ, πνιηηηθνχ, νηθνλνκηθνχ κνληέινπ.  

 

  Απηφ, πξέπεη λα είλαη ε ζηφρεπζή καο. Δγψ είκαη πεπεηζκέλνο 

γη΄ απηφ. Παξάιιεια φκσο ζπλάδειθνη ζα πξέπεη λα απαληήζνπκε θαη ζε 

ζχγρξνλα πξνβιήκαηα πνπ καζηίδνπλ απηή ηελ ψξα ηελ εθπαηδεπηηθή 

θνηλφηεηα. Γηαηί, ε αμηνπηζηία απηήο ηεο ζηφρεπζεο, πεξλάεη αθξηβψο κέζα 

απφ απηφ ην γεγνλφο θαη πεξλάεη κέζα απφ ην γεγνλφο, φηη πξέπεη λα 

πείζνπκε πξψηνη ηελ θνηλσλία φηη αγσληδφκαζηε  γηα ηελ επίιπζε ησλ 

ησξηλψλ πξνβιεκάησλ, ην δηα ηαχηα πνπ ιέκε θαη κεηά ζα κπνξέζνπκε λα 

ηελ πείζνπκε φηη ε βαζπζηφραζηε ζηφρεπζή καο, είλαη λα αιιάμνπκε θαη ην 

θνηλσληθφ κνληέιν.  

 

  Γηαηί, ζπλάδειθνη, ην γεγνλφο φηη απηή ηελ ψξα δελ απαληάκε φηη 

εκείο παίξλνπκε ηα παηδηά καο ζην ζρνιείν κεηά απφ 7 ψξεο κάζεκα θαη ηα 

θάλνπκε εληζρπηηθή δηδαζθαιία, ππνβαζκίδνληαο ζηελ νπζία θαη ηε ιεηηνπξγία 

ηεο θαη απηή ηε δεηιή πνιηηηθή απφθαζε κηαο θπβέξλεζεο, λα θάλεη θάηη.  

 

  Σν γεγνλφο φηη δελ απαληνχκε ζηηο έξξεο, παξάδεηγκα, φηη 

απνδερφκαζηε ηελ πνιηηηθή δεηιία ησλ δεκάξρσλ λα θάλνπλ ζπλελψζεηο ζηα 

δεκνηηθά ηνπο ζρνιεία, απνδερφκελνη ηα δψδεθα κνλνζέζηα, 25 δηζέζηα θαη 

άιια 30 πεξίπνπ ηξηζέζηα κε αλαγλσξίδνληαο θαη κε θαηαδεηθλχνληαο σο 

βαζηθφ γεγνλφο, φηη απηφ είλαη πεγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ αληζνηήησλ, απηφ 

είλαη έλα επίζεο κεγάιν πξφβιεκα πνπ αθνξά ηελ αμηνπηζηία καο.  
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  Δπίζεζή κνπ ζπλάδειθνη είλαη, φηη μεθηλάκε απφ ηα πξνβιήκαηα 

πνπ ππάξρνπλ ηψξα θαη κεηά πάκε λα δείμνπκε ζηελ θνηλσλία θαη ηε 

βαζπζηφραζηε ζηφρεπζή καο.   

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Δπραξηζηνχκε ηνλ ζπλάδειθν Καιαζά Βαγγέιε θαη γηα ην 

ρξφλν πνπ δελ ρξεζηκνπνίεζε. Σν ιφγν έρεη ν ζπλάδειθνο Μπαζηνχθαο 

Μάξθνο.    

Μ. ΜΠΑΗΟΤΚΑ: πλαδέιθηζζεο θαη ζπλάδειθνη ήζεια λα κηιήζσ γηα κηα 

νκάδα, ε νπνία είλαη ε απνθιεηζκέλε ησλ απνθιεηζκέλσλ, νη ηζηγγάλνη αιιά 

πξηλ ζέισ λα ζέζσ δχν – ηξεηο ζθέςεηο γηα πξνβιεκαηηζκφ. Δπαλεηιεκκέλα 

φηαλ βιέπακε ηελ επέιαζε ηεο λενθηιειεχζεξεο θαπηηαιηζηηθήο 

παγθνζκηνπνίεζεο, ιέγακε φηη νδεχνπκε νινηαρψο πξνο ηελ θνηλσλία ησλ 

δχν ηξίησλ. Βιέπνπκε φκσο λα πεγαίλνπκε γηα ηελ θνηλσλία ηνπ ελφο 

δεχηεξνπ.  

 

  Γηαηί, φηαλ έγηλε ην πλέδξην ζην Πάληεην πνπ έβαιε απηά ηα 

δεηήκαηα απφ πνιηηηθή θαη ηδενινγηθή ζθνπηά, πξαγκαηηθά δελ πεξίκελαλ 

πνιινί φηη ζα είλαη ηφζν ξαγδαίεο νη εμειίμεηο ζε βάξνο ησλ θνηλσληθψλ 

θαηαθηήζεσλ, ζε βάξνο ηεο ζηαζεξήο εξγαζίαο θιπ.  

 

  ε ζρέζε κε ην ζρνιείν, ζα πσ έηζη ηειεγξαθηθά γηα λα κελ 

θάκε ρξφλν, φηαλ είλαη θνηλφο νκνινγεκέλν απφ ηηο θπβεξλψζεο δχν 

παξαηάμεηο ζηε Βνπιή, πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο, απηφ είλαη έλα κεγάιν 

δήηεκα, δελ πξέπεη λα καο μεθεχγεη, φηη κηιάκε γηα ζρνιείν ζηελ ππεξεζία ηεο 

αγνξάο θαη φρη ζαλ ζρνιείν θνηλσληθφ, δεκφζην αγαζφ, αλαβαζκηζκέλν, φπσο 

ζέιεηε πείηε ην, ηφηε πηα έρεη δξνκνινγεζεί κηα ηέηνηα πνιηηηθή, ε νπνία ρηππά 

ζαλ ληφκηλν φια ηα άιια θαη ηηο θαηαθηήζεηο θαη ηηο αληζφηεηεο ηηο νμχλεη, 

θπζηθά δελ ηηο ακβιχλεη, πξνρσξάεη θαη έρεη θάπνηα κέζα γηα λα πξνρσξήζεη 

απηή ε πνιηηηθή.  

 

  ην δηθφ καο ρψξν είλαη ην κηζζνιφγην, ην νπνίν είλαη ην φρεκα 

γηα ηελ ηδησηηθνπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο. Μελ μερλάηε φηη ην κηζζνιφγην 

αθξηβψο γη΄ απηφ ππνβαζκίζηεθε θαη θηάλνπκε ζε απηφ ην ζεκείν, απηφ 

ρξεζηκνπνίεζε, ζπκάζηε ν Υξηζηνδνπιάθεο ηη έιεγε θιπ. γηα λα θαηαιήμνπκε 

ζηελ ηδησηηθνπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο γηα λα πνχκε ηη; ηη, αθνχ ζπάζνπκε 
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ηνλ εληαίν ηζηφ ηεο εθπαίδεπζεο θαη πνχκε γηα ζρνιεία ζηνπο Γήκνπο θαη φια 

απηά θιπ. πνπ ζα έρνπλ θαιά ζρνιεία θαη ζα είλαη πην ζπγθξνηεκέλα, δήζελ 

ζην φλνκα ηεο απηνλνκίαο ηνπ ζρνιείνπ θαη αθνχ αθήζνπκε φιν ην ξφιν, ην 

κεγάιν ξφιν πνπ έρεη ν χιινγνο Γηδαζθφλησλ, πνπ εκείο δελ ηνλ 

αμηνπνηνχκε.  

 

  ηαλ ιέσ εκείο, ζε πάξα πνιιέο πεξηπηψζεηο θαη νη αξηζηεξνί 

Υξήζην θαη πάξα πνιινί, δειαδή φισλ ησλ εθθάλζεσλ δελ αμηνπνηνχκε 

κέζσ ηνπ ζρνιείνπ, γηα λα κπνξέζνπκε λα αληηκεησπίζνπκε απηή ηελ 

θαηάζηαζε, ηφηε βιέπνπκε φηη έρεη δξνκνινγεζεί ε θαηάζηαζε κε ηνπο λφκνπο 

πνπ ςεθίζηεθαλ θαη απηνχο ηνπο λφκνπο πνπ αθνινπζνχλ.  

 

  Κνηηάμηε, ζπλαδέιθηζζεο θαη ζπλάδειθνη, γηα λα δψζνπκε κηα 

απάληεζε, θαηά απηήο ηεο πνιηηηθήο θαη θαηά ηεο ηδησηηθνπνίεζεο ηεο 

εθπαίδεπζεο, βεβαίσο λα πνχκε, είκαη απφ ηελ ΔΛΜΔ Νφηηαο Αζήλαο θαη 

αλήθσ θαη ζηελ παξάηαμε ζηελ Κίλεζε Δθπαηδεπηηθψλ Γεκήηξεο Γιπλφο θαη  

πλεξγαδφκελεο Δθπαηδεπηηθέο Κηλήζεηο πνπ είκαζηε, είλαη λα κε ζηαζνχκε 

εδψ πέξα ζήκεξα ζε δηαθνξέο, πνπ κπνξεί λα έρνπλ παξαηάμεηο, νη νπνίεο 

έρνπλ έλα θνηλφ ζηφρν, εθηηκψ εγψ. Έλα ζηφρν, πνπ ζέινπλ δεκφζην ζρνιείν, 

θαηαξρήλ.  

 

  Γηα λα αληηκεησπίζεηο φκσο απηφ ην πξάγκα, ην δεκφζην 

ζρνιείν θαη λα ακβιχλεηο ηηο αληζφηεηεο, φρη λα ηηο εμαθαλίδεηο, δελ ζα ηηο 

εμαθαλίδεηο ηηο αληζφηεηεο, είλαη ζίγνπξν απηφ κπξνζηά ζε απηή ηελ 

λενθηιειεχζεξε επίζεζε, πξέπεη, έλα πξάγκα είλαη απαξαίηεην θαη εθηθηφ, 

πηζηεχσ εγψ. Έλα κέησπν παηδείαο, ην νπνίν ζα έρεη ηαμηθά απηφλνκα, 

ελσηηθά θαη ζπζπεηξσηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Θα ζπζπεηξψζεη ηνλ θφζκν, ζηελ 

θαηεχζπλζε πνηα;  

 

  Γηα λα γίλεη φκσο απηφ, πξέπεη λα απαιιαρηνχκε φινη, λα 

έρνπκε δχν δηαρσξηζηηθέο γξακκέο. Ζ κηα είλαη ε πεξηραξάθσζε, ν 

ζερηαξηζκφο, ε απηαξέζθεηα ηεο δηθήο καο άπνςεο φηη είλαη ε κνλαδηθή θαη 

ηεο ηδενινγηθήο καο θαζαξφηεηαο . 
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  Απφ ηελ άιιε κεξηά είλαη λα ρηππεζεί ε ζπλαίλεζε, ε 

ζπλδηαρείξηζε, ε νπνία δελ δεκηνπξγεί θηλεκαηηθέο θαηαζηάζεηο. Αξα ζε απηή 

ηε ζπληζηακέλε κπνξνχκε λα βξεζνχκε θαη λα θάλνπκε ην κέησπν παηδείαο.  

 

  Θα ζαο πσ δχν ιφγηα γηα ηνπο ηζηγγάλνπο, επηθπιάζζνκαη λα 

θαηαζέζσ θείκελν γηα ηα πξαθηηθά ηνπ πλεδξίνπ, γηαηί ζεσξψ, δηάβαζα 

πξνζεθηηθά, θαλείο δελ έρεη θαη γεληθφηεξα ζηελ θνηλσλία, επεηδή έρσ 

αζρνιεζεί πάξα πνιχ κε ην ζέκα, ελψ ππάξρνπλ πξνγξάκκαηα, ππάξρνπλ 

ιεθηά ρξεκαηνδφηεζε, νη ηζηγγάλνη είλαη νη απνθιεηζκέλνη ησλ 

απνθιεηζκέλσλ. 

 

  Σνπο έρνπλ αθήζεη ζε έλαλ άιιν θφζκν, επεηδή αθξηβψο 

ππάξρεη ν ξαηζηζκφο κε ηνπο κεηαλάζηεο, κε ηνπο Αιβαλνχο ρηππνχλ απηνχο 

αιιά είλαη δχν θνξέο ρεηξφηεξα, επεηδή δελ ελδηαθέξεηαη πηα θαλέλαο γηα ηνπο 

ηζηγγάλνπο. Δίλαη νη απνθιεηζκέλνη ησλ απνθιεηζκέλσλ, είλαη 150.000 

ηζηγγάλνη ζηελ Διιάδα, Διιελεο ηζηγγάλνη, εδψ ιέκε κεηνλφηεηεο. Γξάθνπλ ηα 

θείκελα κεηνλφηεηεο. Δίλαη αληζηφξεηα πξάγκαηα. Οη ηζηγγάλνη είλαη εηδηθή 

θνηλσληθή νκάδα, νη νπνίνη είλαη Διιελεο πνιίηεο κε φια ηα ζπλαθφινπζα. Γελ 

είλαη κεηνλφηεηα.  

 

  Θέινπλ θαη παιεχνπλ ζηελ Δπξψπε λα γίλνπλ κεηνλφηεηα, 

κήπσο θαη ελδηαθεξζεί θαλέλαο γη΄ απηνχο. Πξψηνλ. Γεχηεξνλ. Δίλαη νη 

ηζηγγάλνη ησλ βαιθαληθψλ ρσξψλ, πνπ έρνπλ έξζεη πάξα πνιχ ζηελ Διιάδα 

θαη απηή ηε ζηηγκή ππνινγίδεηαη φηη ζπλνιηθά είλαη, γχξσ ζηηο 300.000 

ηζηγγάλνη.  

 

  ηαλ νη ηζηγγάλνη είλαη πεξηεγεηέο, φηαλ εδψ ε πξφζζεηε 

δηδαθηηθή δηδαζθαιία, ε δηδαζθαιία ζην ζπίηη, γηαηί πεγαίλνπλ ζην ζπίηη, απηφ 

είλαη κχζνο φηη δελ πάλε, πεγαίλνπλ θαη ζην ζπίηη αιιά φκσο φρη ζε γθέην, 

νκαιή θνηλσληθή έληαμε. ηαλ νη ηζηγγάλνη, δελ ιάβεηο ππφςε, φηη πξέπεη λα 

έρνπλ ηε ζηήξημε ζην ζπίηη ε δηδαζθαιία, πνπ δελ έρεη θάπνηνλ λα ηνλ 

βνεζήζεη, φηαλ δελ ππάξρεη πνιηηηθή θαη πξφγξακκα γηα λα πάεη ζην 

Γπκλάζην, γηαηί πεγαίλνπλ ιίγνη ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, φηαλ δελ 

αληηκεησπίδεηαη ζπλνιηθά ην ζέκα ηεο εθπαηδεπηηθήο ηνπο έληαμεο, ηφηε δελ 

πξφθεηηαη λα δνζεί ιχζε.  
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  Γηαηί νη ηζηγγάλνη έρνπλ θαη έλα άιιν κεηνλέθηεκα γηα καο. Γελ 

έρνπλ γξαπηή γιψζζα θαη εδψ ζέισ λα θάλσ αλαθνξά ζηνλ αείκλεζην 

ζπλάδειθν ηνλ Βαγγέιε ηνλ Μαξζέιν, δελ μέξσ πνηνο ηνλ μέξεη, ν νπνίνο 

πέζαλε θαη έδσζε φιε ηε δσή ηνπ, γηα λα θάλεη ιεμηθφ κε ηνπο ηζηγγάλνπο, 

ρσξίο λα ακείβεηαη, ρσξίο λα πιεξψλεη, ρσξίο ηίπνηε, λα θάλεη ιεμηθφ θαη λα 

γξαθεί, λα ππάξρεη ε γιψζζα ησλ ηζηγγάλσλ, πνπ δελ ππάξρεη, είλαη 

πξνθνξηθή γιψζζα. Καη απηφ έρεη ηηο κεγαιχηεξεο δπζθνιίεο. Πξέπεη ην ζέκα 

απηφ, λα ην δνχκε θαη κέζα ζηα πιαίζηα ησλ απνθάζεσλ ηνπ πλεδξίνπ.   

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: ε επραξηζηνχκε πνιχ. Σν ιφγν έρεη ν  ζπλάδειθνο ηξάηνο 

Μνπξνπδάθεο  

 

Σ. ΜΟΤΡΟΤΓΑΚΖ: Δίκαη απφ Β΄ ΔΛΜΔ Αζήλαο θαη ζηελ νκάδα ηνπ 

ΚΔΜΔΣΔ πνπ ζπδεηάκε ζήκεξα ην ζέκα απηφ. «Εήζε απιά, ζθέςνπ απιά», 

ήηαλ ην ζχλζεκά κνπ ζηα ζπλδηθαιηζηηθά ηεο Β΄ ΔΛΜΔ. Δίκαη ν 

δεκνζηνγξάθνο ηνπ ΚΔΜΔΣΔ, ν δηθφο ζαο δεκνζηνγξάθνο πνπ θαηαγξάθεη 

ηα ηειεπηαία ρξφληα, ηηο εθδειψζεηο θπζηθά φπνπ ελεκεξσζψ θαη πάσ.  

  

  Δγψ ήζεια λα θαηαζέζσ κηα άιιε άπνςε ζαλ ρσξηάηεο πνπ 

είκαη, γηαηί παξακέλσ ρσξηάηεο, παξφιν πνπ δσ θνληά ζην Κνισλάθη. Δγψ 

ζέισ λα ηα πσ απιά ηα πξάγκαηα. Οινη θάλνπκε θξηηηθή φηη ην ζχζηεκα δελ 

είλαη ηέιεην. πκθσλψ απνιχησο. Οινη πξνζπαζνχκε λα βξνχκε κηα αηέιεηα 

λα πνχκε λαη φηη ρξεηάδεηαη βειηίσζε, ρξεηάδεηαη βειηίσζε, ρξεηάδεηαη 

βειηίσζε. πκθσλνχκε απνιχησο.  

 

  Δγψ πξνζσπηθά είκαη κε φινπο απηνχο ηνπο ηδενιφγνπο πνπ 

αγσλίδνληαη λα θηηάμνπλ κηα θνηλσλία θαιχηεξε θαη πξνζπαζψ θαη εγψ κε ην 

δηθφ κνπ ηξφπν λα θάλσ φηη κπνξψ, πνπ πνιιέο θνξέο κπνξεί λα κελ είλαη ην 

ηέιεην.  

 

  Δγψ μέξσ λα πσ, φηη πνιιά πξάγκαηα έρνπλ βειηησζεί ηα 

ηειεπηαία ρξφληα ζηελ εθπαίδεπζε θαη γεληθά κπνξψ λα πσ ζηελ ειιεληθή 

θνηλσλία. Δγψ δελ ιέσ ζηνλ καζεηή φηη είζαη μέξσ εγψ μέλνο θαη φηη είζαη 

θαηαδηθαζκέλνο λα απνηχρεηο αιιά ηνπ ιέσ ιεβέληε κνπ πξνρψξα,  ε δσή 

έηζη είλαη, ππάξρεη ν κχζνο ηεο ρειψλαο κε ην ιαγφ, φπνηνο θνηκάηαη ράλεη ηνλ 

αγψλα.  
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  Δγψ απηή ηελ άπνςε πξνζπαζψ λα πεξάζσ ζηνπο καζεηέο 

κνπ, πνπ θαη εκείο έρνπκε μέλνπο. Πξνζπαζψ λα ηνπ πσ αγσλίζνπ, 

πξνζπάζεζε λα βειηησζείο θαη ζα ήζεια λα θαηαγξαθεί απηφ εδψ θαη ζε 

εζάο, φηη λαη κελ κπνξεί ην ζχζηεκα, ε εθπαίδεπζε λα κελ είλαη ηέιεηα αιιά 

λνκίδσ φηη έρνπκε θάλεη θάπνηα βήκαηα θαη κπνξνχκε λα θάλνπκε αθφκα πην 

πνιιά. αο επραξηζηψ.   

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Να επραξηζηήζνπκε θαη ηνλ ηξάην Μνπξνπδάθε. πλάδειθνη, 

θηάζακε ζρεδφλ ζην ηέινο ηεο ζπλεδξίαο. Με βάζε ην πξφγξακκα, ζα πξέπεη 

λα πξνρσξήζνπκε ζηε ζχλνςε ηεο ζπλεδξίαο θαη λα θιείζνπκε εθεί.  

   

  Ο Παχινο Υαξακήο έρεη ην ιφγν. 

Π. ΥΑΡΑΜΖ: Ννκίδσ φηη ζα ήκαζηαλ άδηθνη αλ δελ επηζεκαίλακε φηη φιε 

απηή ε δηαδηθαζία ήηαλ κηα δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία αληαιιαγήο απφςεσλ. 

πλέβαιιε ζε κεγάιν βαζκφ ζηνλ εκπινπηηζκφ θαη ηεο εηζήγεζεο πνπ 

δηακφξθσζε ε Οκάδα Δξγαζίαο ηνπ ΚΔΜΔΣΔ θαη βέβαηα ζηηο εηζεγήζεηο πνπ 

παξνπζίαζαλ άιιεο Οκάδεο απφ άιιεο ΔΛΜΔ ελψ ηαπηφρξνλα αλέδεημε θαη 

κηα ζεηξά απφ πξνβιήκαηα θαη δηαθνξεηηθέο νπηηθέο. Γειαδή, έλα ζηνηρείν 

θαζ‟ φια λφκηκν θαη επηβεβιεκέλν, πξνθεηκέλνπ γηα ηέηνηεο δηαδηθαζίεο.  

 

  Να θάλσ φκσο θαηαξράο δχν δηεπθξηλίζεηο. Ζ κηα είλαη φηη δελ 

εηνίκαζε απηή ηελ εηζήγεζε ην ΚΔΜΔΣΔ θαη επνκέλσο δελ πξέπεη λα 

ρξεψλεηαη ε φπνηα θξηηηθή αιιά θαη ην φπνην ζεηηθφ ζεκείν ζην ΚΔΜΔΣΔ. Σελ 

εηνίκαζε ε Οκάδα Δξγαζίαο ηνπ ΚΔΜΔΣΔ, ε νπνία ήηαλ φπσο θαη φιεο νη 

νκάδεο, κηα νκάδα αλνηθηήο ζπκκεηνρήο.  

 

  Πξνθαλψο ζηε δπλακηθή πνπ αλαπηχζζεηαη ζην πιαίζην κηαο 

νκάδαο, είλαη δπλαηφλ λα γίλνπλ ππεξβάζεηο αιιά πάληνηε κέζα ζε θάπνηα 

φξηα. Καη ηνλίδσ φηη ζα ήηαλ επρήο έξγν, εάλ νη δηαηππψζεηο πνπ επέκελαλ 

ζηελ θξηηηθή δηαθφξσλ ζεκείσλ ηεο εηζήγεζεο ζήκεξα, είρακε ηε δπλαηφηεηα 

λα ηηο ζπκπεξηιάβνπκε ζε φιε ηελ πξνζπλεδξηαθή δηαδηθαζία, ζηε δηάξθεηα 

ηεο πξνεηνηκαζίαο απηήο ηεο εηζήγεζεο.  

 

  Θα ήζεια φκσο λα επηζεκάλσ φηη δελ ππήξραλ εθπξφζσπνη 

απηψλ ησλ θξηηηθψλ επηζεκάλζεσλ ζηελ Οκάδα Δξγαζίαο θαη επνκέλσο ηελ 
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άθεζαλ σο έλα βαζκφ ιεηςή θαη εθηεζεηκέλε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νχηε 

κπνξεί λα απνδίδεηαη ε εηζήγεζε θαη νη απνρξψζεηο πνπ πήξε ζηνλ 

νκηινχληα, δηφηη εκείο πξνζπαζήζακε φζν ήηαλ δπλαηφλ λα παίμνπκε έλα 

ζπληνληζηηθφ ξφιν, ζεβφκελνη ηαπηφρξνλα ηε δεκνθξαηηθή δηαδηθαζία θαη ηηο 

ιεηηνπξγίεο ζχλζεζεο.  

 

  ζα ζεκεία, ππήξμαλ θάπνηα ζεκεία πνπ ήηαλ ζε εκθαλή 

αληίζεζε κε ηνπο ζηφρνπο ηεο ΟΛΜΔ, επηδηψμακε κέζα απφ ηε ζπδήηεζε λα 

ηα απαιείςνπκε θαη πξνζπαζήζακε λα πεηχρνπκε κηα δεκηνπξγηθή ζχλζεζε 

ζην βαζκφ πνπ ήηαλ δπλαηφ. Αλ ππήξμαλ αδπλακίεο, ρξεψζηε ηεο ζε εκάο.  

 

  Δπίζεο, κηα απαίηεζε δηαθάλεθε λα θαιπθζεί απφ ηελ εηζήγεζε 

ην ζχλνιν ησλ πξνβιεκάησλ. Μεξηθά απφ απηά ηα πξνβιήκαηα, γηα 

παξάδεηγκα ην φηη ζηηο κνξθέο εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο θιπ. 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλάδειθνη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα παξαβηάδνληαη ηα 

ζηνηρεηψδε δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο.  Απηφ 

ζα αλαιπζεί ζην πιαίζην κηαο άιιεο νκάδαο. Δπνκέλσο, ζεσξήζακε φηη 

έπξεπε λα θάλνπκε νηθνλνκία ρψξνπ, ρσξίο λα αγλννχκε απηή ηε ζνβαξή 

δηάζηαζε, ε νπνία πξάγκαηη καο απαζρνιεί ζπλνιηθά.  

 

  Σψξα πεξλάσ ζε νξηζκέλα επηκέξνπο ζεκεία, ηα νπνία έρνπλ 

κηα ηδηαίηεξε ζεκαζία. Σνλίζηεθε απφ αξθεηέο εηζεγήζεηο, φηη δελ αλαθέξεηαη 

ν ηαμηθφο ραξαθηήξαο ηεο εθπαίδεπζεο, δελ γίλεηαη ζρεηηθή αλαθνξά θαη 

επνκέλσο ε εηζήγεζε κέλεη κεηέσξε.  

 

  Θα έιεγα θαη εθθξάδνληαο ηελ άπνςε φιεο ηεο νκάδαο ειπίδσ, 

φηη απηή ε δηάζηαζε αλαθέξεηαη ζε φια ηα ζεκεία ηεο, δηαηξέρεη ην θείκελν, 

φηαλ ηνλίδεηαη φηη νη εθπαηδεπηηθέο αληζφηεηεο, δελ είλαη, παξά φπσο ην είπε 

θαη ν θίινο Υξήζηνο Κάηζηθαο, κηα αληαλάθιαζε ησλ επξχηεξσλ θνηλσληθψλ 

αληζνηήησλ.  

 

  Απηή είλαη ε νπζία ηεο ηαμηθφηεηαο θαη φηαλ κηιάκε γηα ηξφπνπο, 

κε ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ νη αληζφηεηεο θαη πξνηείλνπκε 

ζπλνιηθέο θνηλσληθέο αιιαγέο θαη έλαλ αγψλα ζπλνιηθά ηνπ θηλήκαηνο, φρη 

κφλν γηα ηα εθπαηδεπηηθά αιιά θαη γηα ηα άιια δεκφζηα θαη επξχηεξα 

δεηήκαηα, ζεσξνχκε φηη ππνζηεξίδνπκε απηή αθξηβψο ηε δηάζηαζε.  
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ΤΝΔΓΡΟ: πγλψκε Παχιν, …….ζχλνςε δελ ζεκαίλεη θιείζηκν. Δζχ 

θάλεηο έλα θιείζηκν ηψξα. Απηφ δελ επηηξέπεηαη θαη ην μέξεηο πνιχ θαιά.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: ρη δελ θάλσ θιείζηκν, απαληψ… 

ΤΝΔΓΡΟ: Δγψ ζα ήζεια λα απαληήζσ. Δγψ ζα απαληήζσ γηαηί έβαια 

απηφ ην δήηεκα. Δζχ ηψξα απάληεζεο ζε εκέλα πξνζσπηθά θαη ζε δχν ηξεηο 

άιινπο. Δγψ ζέισ λα μαλά απαληήζσ ηψξα. 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Απιψο εμήγεζα πσο αληηιακβάλεηαη ε νκάδα καο ηελ έλλνηα...  

ΤΝΔΓΡΟ: (ρσξίο κηθξφθσλν) 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Δληάμεη.  

ΤΝΔΓΡΟ: Οκάδα Δξγαζίαο αλ ζέιεη λα απαληήζεη λα πάξεη ηα ζηνηρεία 

φια καδί ……. Θα δψζνπκε θαη φηη πξνηάζεηο έρνπκε θαη ζα ηηο 

ζπλδηακνξθψζεηε θαη κεηά θαηαιήμηε θαη πέζηε, ην θείκελφ ζαο λα ην …. 

πσο είλαη. Θέιεηε λα ην αιιάμεηε ……. 

 

(Γηαινγηθέο πδεηήζεηο) 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Μ. ΠΛΗΣΖ): Απηφ πνπ πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηφ ζε φινπο, 

είλαη φηη δελ ζα αθήζνπκε θαλέλα εξσηεκαηηθφ. Αλ ππάξρεη θάπνηα απνξία ελ 

πάζε πεξηπηψζεη, πξέπεη λα απαληεζεί ζε θάπνην εξψηεκα, βεβαίσο θαη ζα 

έρεηε ην ιφγν ζαο. Αλ ρξεηαζηεί, ζα πάκε θαη κέρξη ηηο 4.00, ζα πάκε θαη κέρξη 

ηηο 5.00 θαη αλ ζέιεηε κπνξνχκε λα πάκε θαη κεηά ηηο 5.00 θαη ζηηο 6.00. 

ίγνπξα δελ θιείλεη ην ζέκα εδψ.  

 

(Γηαινγηθέο πδεηήζεηο) 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Π. ΥΑΡΑΜΖ): Ζ πξφζεζή κνπ ήηαλ, νξηζκέλα ζεκεία ηα 

νπνία είηε ηέζεθαλ θαη κέζα απφ ηηο παξεκβάζεηο, κε εξσηεκαηηθφ ηξφπν είηε 

ηέζεθαλ κε ηξφπν πνπ έδεηρλε, αο ην πνχκε, δελ είρε πξνζερζεί ην ζχλνιν 

ηεο εηζήγεζεο. Ζζεια απηά ηα ζεκεία λα ηα θαηαζηήζσ ζαθή ζε απηνχο πνπ 

κίιεζαλ.  

 

(Γηαινγηθέο πδεηήζεηο) 
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ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Πξάγκαηη, δεηήκαηα φπσο είλαη ην πεξηερφκελν ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ν εμεηαζηηθφο ραξαθηήξαο, έπξεπε λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ 

εηζήγεζε. Δρνπκε ηελ αίζζεζε φηη ππάξρνπλ θαη ηα δχν αιιά κε έλαλ ηξφπν 

πνπ δελ είλαη εκθαλήο θαη δελ είλαη βέβαηα ν πιήξεο ηξφπνο έθζεζήο ηνπο.  

 

  Γηα παξάδεηγκα. Γηα κελ ην πεξηερφκελν ηεο εθπαίδεπζεο 

αλαθεξφκαζηε ζε δχν ζεκεία ζηελ άληζε θαηαλνκή ζπγθεθξηκέλσλ κνξθψλ 

πνιηηηζκηθνχ θεθαιαίνπ θαη πνιηηηζκηθφ θεθάιαην είλαη ην πεξηερφκελν ησλ 

γλψζεσλ θαη αιινχ κηιάκε γηα αθαδεκατθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ ζρνιείνπ, ν 

νπνίνο ζίγεη ηα ππνβαζκηζκέλα πεξηζζφηεξν θνηλσληθά ζηξψκαηα.  

 

  Γηα ηηο εμεηάζεηο ηψξα ππάξρεη ζαθέζηαηε αλαθνξά, απηφ ήζεια 

λα δηεπθξηλίζσ, ηδηαίηεξα ζην ζεκείν πνπ αλαθέξνπκε ηελ έξεπλα ηεο ΟΛΜΔ, 

γηαηί αλαθέξζεθε απηφ, φπνπ εμεγεί κε ζαθήλεηα, φηη ε εθαξκνγή ησλ 

εμεηαζηηθψλ δηαδηθαζηψλ, νδήγεζε ζε θάπνηεο επηπηψζεηο πνπ ηνλίδνληαη κε 

ζαθήλεηα εθεί.  

 

  Οζνλ αθνξά ηελ απνθέληξσζε, απηφ ην ζεκείν ζέιεη κηα 

πξνζεθηηθή δηαηχπσζε, ζπκθσλψ κε απηφ πνπ είπε ν Υξήζηνο. Δθείλν πνπ 

ζέιακε λα πνχκε είλαη φηη πξέπεη νη ελεξγέο δπλάκεηο πνπ είλαη γχξσ απφ ην 

ζρνιείν λα ζπκκεηέρνπλ ζε απηφ θαη φηη δελ κπνξεί λα αλαζέηεηο επζχλε ζηελ 

Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, γηα παξάδεηγκα ηα ζρνιηθά θηίξηα, ρσξίο λα δίλεηο θαη 

ηνπο αληίζηνηρνπο πφξνπο. Απηφ είλαη ην δεηνχκελν.  

 

  Αξα δελ κηιάκε γηα θαλελφο είδνπο αλαδήηεζε πφξσλ απφ άιιε 

θαηεχζπλζε. Απιψο αλαζέηεηο κηα αξκνδηφηεηα ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, 

δίλεηο ηνπο πφξνπο γηα λα κπνξεί λα θαιπθζεί απηφ. Αιιηψηηθα, ζα πάκε ζηηο 

ζπιινγηθέο αλαδεηήζεηο άιισλ πφξσλ απφ ηνπηθνχο θνξείο.  

 

  Ννκίδσ φηη ν απνζπαζκαηηθφο ραξαθηήξαο ησλ παξεκβάζεσλ, 

ζσζηά αλαθέξζεθε, ελλννχζακε ην εμήο. Σν πξφβιεκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

αληζνηήησλ είλαη ζπλνιηθφ. ηαλ ην θαηαθεξκαηίδνπκε θαη ιέκε, κηα θαηεγνξία 

νη κεηαλάζηεο, άιιε θαηεγνξία ηα ηζηγγαλφπνπια, άιινη απηφ. Βέβαηα 

ππάξρνπλ νη ηδηαηηεξφηεηεο θάζε νκάδαο αιιά πίζσ απ‟ φια απηά θξχβεηαη ε 

νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή βάζε ηεο αληζφηεηαο, πνπ απηή πξέπεη λα 
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αληηκεησπίδνπκε θαη απηνχ ηνπ είδνπο νη θαηαθεξκαηηζκνί, νδεγνχλ ζε άιινπ 

είδνπο πξνζεγγίζεηο θαη πξαθηηθέο.  

 

  Γηα κηα άιιε παξαηήξεζε ήζεια λα πσ φηη νη εμηζσηηθέο 

πνιηηηθέο, ν φξνο εμηζσηηθέο αλαθέξεηαη κέζα ζε εηζαγσγηθά θαη απηφ ζεκαίλεη 

φηη είρακε ζπλαίζζεζε ηνπ επίπιαζηνπ ραξαθηήξα, πνπ έρνπλ ηέηνηεο 

πνιηηηθέο.  

 

  Δπίζεο θαη ζε έλα άιιν ζεκείν, ππάξρεη κε ζαθήλεηα ε 

δηαηχπσζε, φηη νη πξνζπάζεηεο πνπ έθαλε ην θξάηνο ή γεληθά ε πνιηηηθή πνπ 

αθνινπζνχλ φιεο νη θπβεξλήζεηο ζε επξσπατθή θιίκαθα γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ αληζνηήησλ, δελ νδήγεζαλ ζε ζαθή θαη ζεηηθά 

απνηειέζκαηα. Μάιηζηα ην είπα θαη εηζεγεηηθά αιιά θαη ε ΠΑΚΔ ζην θείκελν 

φηη δηεπξχλνληαη νη αληζφηεηεο, παξφηη δηεπξχλεηαη ζπλνιηθά ε εθπαίδεπζε 

πξνο επξχηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα.  

 

  Γηα ην νινήκεξν ζρνιείν επηζεκαίλνπκε ηελ έιιεηςε, ζα ηε 

ιάβνπκε ππφςε καο θαη γηα ηελ έιιεηςε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ θαη είδακε φηη 

απφ ηηο παξεκβάζεηο ππήξραλ θαη πνιχ ζεηηθέο ζπλεηζθνξέο πνπ 

εκπινπηίδνπλ ηελ εηζήγεζή καο. Γηα παξάδεηγκα νη αλαθνξέο γηα ηε ΕΔΠ, γηα 

ηα ηζηγγαλφπνπια θιπ. είλαη ζεκεία, ηα νπνία νπσζδήπνηε ζα ηελ 

εκπινπηίζνπλ θαη λνκίδσ φηη φιε απηή ε δηαδηθαζία, αλαδεηθλχνληαο απηά ηα 

πξνβιήκαηα, καο νδεγεί ζε θαιχηεξνπο ηξφπνπο δηαηχπσζεο ησλ 

δηεθδηθεηηθψλ καο πιαηζίσλ. 

 

ΤΝΔΓΡΟ: Γελ ζα κπνξνχζε λα ππάξρεη κηα επηθνηλσλία κεηαμχ καο 

ειεθηξνληθή θαη κε ην ΚΔΜΔΣΔ ψζηε λα αληαιιάζζνληαη απφςεηο. 

Παξάδεηγκα νη Οκάδεο απ‟ φηη θαηάιαβα ήηαλ θπζηθά πξφζσπα, ζα 

κπνξνχζε λα ………. 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Ναη ζπλαδέιθηζζα, βεβαίσο. Δκείο θάλακε ηε δηθή καο 

πξνζπάζεηα θαη κάιηζηα είρα έξζεη εγψ πξνζσπηθά ζε επαθή κε αξθεηνχο 

ζπλαδέιθνπο απφ ηελ επαξρία, φπνπ ηνπο δήηεζα κε ην ειεθηξνληθφ 

ηαρπδξνκείν λα ζηείινπλ ηηο απφςεηο ηνπο. Καη εκείο ζα είρακε ζπλαδέιθηζζα. 

Αλ κπείηε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΟΛΜΔ, ζα ην βξείηε. 
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ΤΝΔΓΡΟ: Πξφεδξε, πξέπεη λα δψζνπκε θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα φπνηνο 

ζέιεη λα θαηαζέζεη ηηο πξνηάζεηο ηνπ ζηελ Δπηηξνπή λα έξρνληαη, πρ. κέρξη ην 

βξάδπ, λα έξρνληαη πξνηάζεηο.  

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Ναη ζπλάδειθε, κέρξη αχξην ην κεζεκέξη. πλάδειθνη ζαο 

επραξηζηνχκε γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο, γηα ηελ ππνκνλή ζαο. αο επραξηζηνχκε 

γηα ην δηάινγν πνπ αλαπηχρζεθε ζην ππνζέκα γηα ηηο θνηλσληθέο θαη 

εθπαηδεπηηθέο αληζφηεηεο. Καιφ απφγεπκα.  

 

ΛΖΞΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ Α’ 

 



 



 

 

     ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  Φ. ΚΛΧΠΑ 
        Γ. ΖΡΑΚΛΔΟΤ 
         
 

ΟΜΑΓΑ  ΔΡΓΑΗΑ Β΄ 

 

 «Δομή εκπαίδεςζηρ και η θέζη ηηρ ΣΕΕ» 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Φ. ΚΛΧΠΑ): πλάδειθνη γηα ηελ νκάδα Β‟ ζπληνληζηέο είλαη ν 

Γηψξγνο Ζξαθιένπο απ‟ ην Γ.. ηνπ ΚΔΜΔΣΔ θαη εγψ, ν Κιψπαο ν Φψηεο 

πάιη απ‟ ην Γ.. ηνπ ΚΔΜΔΣΔ. Θεσξνχκε φηη πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε κηα 

δηαδηθαζία. Να παξνπζηάζνπκε ζχληνκα εκείο εδψ απ‟ ηελ πιεπξά καο ην 

θείκελν ηεο νκάδαο πνπ ππάξρεη εδψ. ην έλα κέξνο ζα ηνπνζεηεζψ εγψ γηα 

κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, γηα 10-15 ιεπηά.  

 

  Αληίζηνηρα θαη ν Ζξαθιένπο γηα ην επφκελν κέξνο πνπ είλαη κηα 

άιιε άπνςε-πξφηαζε κέζα ζην θείκελν. Καη αθνχ ηειεηψζνπκε εκείο, καδί 

εξσηήζεηο θαη ηνπνζεηήζεηο ν θαζέλαο πάλσ ζηα δεηήκαηα απηά κπνξεί λα 

δειψζεη ζπκκεηνρή θαη κέζα ζε έλα δηάζηεκα δχν ψξεο, λα καδέςνπκε φιν 

ην πιηθφ πνπ ππάξρεη θαη κέζα απ‟ ηηο ηνπνζεηήζεηο θαη ηε ζπδήηεζε πνπ ζα 

γίλεη εδψ ηη ζα βγεη, νχησο ψζηε φιν απηφ ην πιηθφ κεηά λα παξνπζηαζηεί ζηελ 

ΟΛΜΔ.  

 

   Μφιηο ηειεηψζνπκε εκείο απηή ηελ παξνπζίαζε απφ πιεπξάο 

ζπληνληζηψλ ηεο νκάδαο, κεηά απφ πέληε ιεπηά ν θαζέλαο λα ηνπνζεηεζεί.  

(Γηαινγηθέο πδεηήζεηο) 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Γ. ΖΡΑΚΛΔΟΤ): πλάδειθνη θαιεκέξα. Δπαλαιακβάλνπκε 

ηε δηάηαμε θαη παίξλνπκε ππφςε ηα φζα εηπψζεθαλ. Καη ζπγθεθξηκέλα ηνλ 

ζπλάδειθν Μαξίλε θαη αλ θάπνηνο έρεη λα θάλεη θάπνηα παξαηήξεζε γηα ηελ 

θαιχηεξε δηαδηθαζία ηεο ζεκεξηλήο καο εξγαζίαο, λα ηελ θάλεη ειεχζεξα θαη 

άθνβα. Γελ έρνπλ δηαλεκεζεί ηα θείκελα ησλ δχν εηζεγήζεσλ, ησλ ζρεηηθψλ 

κε ην ζέκα «δνκή ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ε ζέζε ηεο ΣΔΔ».  

 

  Ήδε έρσ πξνζπαζήζεη λα θσηνηππεζνχλ θάπνηα αληίηππα. 

Πεξίπνπ ζε ¾ ζα ππάξρεη κηα ζεηξά αληηηχπσλ θαη ζα πξνζπαζήζνπκε θαη λα 

ηα κνηξάζνπκε. Λέκε πεξηιεπηηθά λα αλαθεξζνχκε, ην επαλαιακβάλσ γηα λα 
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γίλεη θαηαλνεηφ, ζηηο δπν εηζεγήζεηο-πξνηάζεηο. Να αθνινπζήζνπλ 

ηνπνζεηήζεηο, φπνπ εθεί κπνξνχλ λα πεξηιάβνπλ θαη δηεπθξηληζηηθέο 

εξσηήζεηο απφ εζάο.  

 

  Δηζεγήζεηο απφ πιεπξάο νκάδσλ ΔΛΜΔ, πάλσ ζην ππνζέκα ην 

δηθφ καο θαη κεκνλσκέλεο εηζεγήζεηο. Θα δνχκε θαη πάιη ην ρξφλν 

αλάγλσζεο ή πεξηιεπηηθήο απφδνζεο απηψλ ησλ εηζεγήζεσλ. Σππηθά θαη 

νπζηαζηηθά εγθξίλεηαη απηή ε δηαδηθαζία; Δληάμεη.  

(Γηαινγηθέο πδεηήζεηο) 

 

  Δγψ λνκίδσ φηη ζπκθσλψ κε ηελ ηζνηηκία ρξφλνπ. Σα πέληε 

ιεπηά ή ηα ηξία ιεπηά ζπλάδειθνη, είδαηε, είλαη θάηη εμαηξεηηθά αζθπθηηθφ πνπ 

δελ πξνιαβαίλεηο λα νινθιεξψζεηο ηίπνηα. Οχηε πάιη κπνξνχκε λα 

ππνηηκήζνπκε θακία νκάδα, θαλέλα ζχλεδξν, θακία νκάδα ΔΛΜΔ. Πξέπεη λα 

ππάξρεη κηα ηζνηηκία ρξφλνπ. 

 

  Δγψ λνκίδσ κεηαμχ καο ηίπνηα δελ είλαη γλσζηφ, νχηε απ‟ απηά 

πνπ εκείο θάλακε, νχηε απ‟ απηά πνπ εζείο ζα θαηαζέζεηε. θνπφο  είλαη λα 

ζπδεηεζνχλ επξχηαηα ζε έλα δηάινγν ζηε βάζε, λα ιπζνχλ απνξίεο, λα 

θαηαηεζνχλ απφςεηο, έηζη ψζηε λα είλαη πξαγκαηηθά εδψ κία ζπλεδξία 

εξεπλεηηθή, πξνβιεκαηηζκνχ, αλεζπρίαο θαη θνηλήο ζηάζεο φζν γίλεηαη.  

 

  Αο μεθηλήζνπκε ζηγά-ζηγά. Απ‟ φηη είδαηε θαη ζην πξφγξακκα, ε 

ζχλνςε γίλεηαη άηππα αιιά θαη ηππηθά θαη επίζεκα ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ 

ζπλεδξίνπ απ‟ ηνπο ππεπζχλνπο ησλ ππνζεκάησλ θαη ησλ ελνηήησλ. Θα γίλεη 

ηελ ηειεπηαία εκέξα πξηλ ηελ ιήμε ηνπ. Ξεθηλάκε κε ηνλ Φψηε Κιψπα, κε ηελ 

πξψηε εηζήγεζε-πξφηαζε. Θέιεηε ηνλ ιφγν;  

Α. ΣΟΛΟΚΟΠΟΤΛΟ: Δίκαη ζρνιηθφο ζχκβνπινο ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

ηερληθήο εθπαίδεπζεο. Έρσ θαη 35 ρξφληα. Βέβαηα απηφ κπνξεί λα κε ζεκαίλεη 

θαη πνιιά πξάγκαηα, αιιά δελ βιέπσ θαη πνιινχο εδψ ηεο ηερληθήο 

εθπαίδεπζεο. Δηδηθά γηα ηελ ηερληθή εθπαίδεπζε βιέπσ δπν-ηξεηο. αο 

παξαθαιψ θαη επεηδή δελ έγηλαλ ηα πξνζπλέδξηα εδψ ζηε Θεζζαινλίθε θαη 

πξνζσπηθά εγψ γηα ην ζπλέδξην ελεκεξψζεθα κφιηο πξνρζέο, ήξζα ρζεο, 

παξαθνινχζεζα, δηάβαζα ηηο γξαπηέο εηζεγήζεηο ηεο νκάδαο εξγαζίαο.  
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  Μπνξψ λα πσ είλαη ζσζηά, ηεηξηκκέλα. Έρσ δειαδή θαηά 

θάπνην ηξφπν εηνηκάζεη απφ ρζεο ην βξάδπ κηα αληηεηζήγεζε – κπνξψ λα ηελ 

πσ έηζη – γηαηί έρεη ιερζεί πξνεγνπκέλσο ζε θάπνηα άιιε ζεκαηηθή ελφηεηα 

ζαλ αληηεηζήγεζε. Παξαθαιψ λα έρσ 20 ιεπηά λα ηελ παξνπζηάζσ επί 

ηξνράδελ ηνπιάρηζηνλ, λα ηε δηαβάζσ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: πλάδειθε εμαηξέζεηο δελ θάλνπκε. Πξηλ κηιήζακε γηα ηελ 

ηζνηηκία ηνπ ρξφλνπ θαη ήδε θάλεηο κηα ηνπνζέηεζε, ζα ηελ θαηαζέζεηο θαη 

αλάινγα κε ην ρξφλν ηζφηηκα, φπσο κπνξεί θαιχηεξα λα θαηαλεκεζεί γηα ηηο 

ζπλεξγαζίεο ηεο νκάδαο, ζα γίλεη. Δμαηξέζεηο δελ γίλνληαη. Ξεθηλάκε κε ηελ 

πξψηε εηζήγεζε-πξφηαζε πνπ ζα δηαβάζεη απ‟ ηηο νκάδεο εξγαζίεο ηνπ 

ΚΔΜΔΣΔ ν Φψηεο Κιψπαο.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Φ. ΚΛΧΠΑ): πλάδειθνη, θαη αξρήλ ζα ήζεια λα αλαθεξζψ 

γηα ην γπκλάζην, ην πξφβιεκα ηεο εμσηεξηθήο δνκήο ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο έρεη απαζρνιήζεη ζνβαξά ηφζν ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θνξείο, φζν 

θαη άιινπο εηδηθνχο επηζηήκνλεο. ε φ,ηη αθνξά ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα 

θαίλεηαη φηη ζην πξψην επίπεδν ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, γπκλάζην, 

επηθξαηεί γεληθή νκνθσλία.  

  

  Διάρηζηα ακθηζβεηείηαη ε εληαία δνκή ηνπ γπκλαζίνπ, ην νπνίν 

ήδε απ‟ ην 1976 γηα ηελ Διιάδα εληάζζεηαη ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε. Ο 

εληαίνο νξηδφληηνο ραξαθηήξαο ηνπ γπκλαζίνπ αληαλαθιά θαη ζην πεξηερφκελν 

ζπνπδψλ ηνπ, ην νπνίν είλαη επίζεο εληαίν θαη εζσηεξηθά αδηαθνξνπνίεην.  

 

  ην επίπεδν ηνπ ιπθείνπ έρνπλ επηζπκβεί ζεκαληηθέο αιιαγέο ην 

ηειεπηαίν δηάζηεκα. Έηζη, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην Ν. 2525/97, ζε 

ζπλδπαζκφ κε φζα πεξηγξάθεη ν Ν. 1506/85, ην εθπαηδεπηηθφ ηνπίν ζην 

επίπεδν ηνπ ιπθείνπ δηακνξθψλεηαη σο εμήο:  

 

  Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θνίηεζεο ζην γπκλάζην, νη καζεηέο 

επηιέγνπλ αλ ζα θνηηήζνπλ ζην εληαίν ιχθεην, ην νπνίν αληηθαηέζηεζε ηνπο 

πξνεγνχκελνπο ηχπνπο ιπθείνπ ή αλ ζα εγγξαθνχλ ζην Σερληθφ 

Δπαγγεικαηηθή Δθπαηδεπηήξην, ην ΣΔΔ. Σα ΣΔΔ ζχκθσλα κε ην Ν. 

2640/1998, αλήθνπλ ζηε δεπηεξνβάζκηα κεηαγπκλαζηαθή εθπαίδεπζε θαη 

νξγαλψλνληαη ζε δχν θχθινπο ζπνπδψλ α‟ θαη β‟.  

 



7
ν
 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΟΛΜΔ – ΖΜΔΡΑ 2

ε
 – ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ Β‟ – 17/12/2004 

 332 

  Ο α‟ θχθινο ζπνπδψλ δηαξθεί δχν έηε, ελψ κπνξεί λα είλαη θαη 

εζπεξηλήο θνίηεζεο δηάξθεηαο ηξηψλ εηψλ. Ο β‟ θχθινο ζπνπδψλ δηαξθεί έλα 

έηνο θαη εηδηθά ζηα ΣΔΔ εζπεξηλήο θνίηεζεο έλα εμάκελν επηπιένλ. ηνπο 

καζεηέο κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο απ‟ ηνλ α‟ θχθιν ρνξεγείηαη θαηφπηλ 

εμεηάζεσλ πηπρίν επίπεδνπ 2 θαη ζηνπο καζεηέο πνπ απνθνηηνχλ απ‟ ην β‟ 

θχθιν ζπνπδψλ, ρνξεγείηαη θαηφπηλ εμεηάζεσλ πηπρίν επηπέδνπ 3. 

 

  Οη καζεηέο πνπ εγγξάθνληαη ζην εληαίν ιχθεην απφ ηε β‟ ηάμε 

επηιέγνπλ κηα απ‟ ηηο ηξεηο θαηεπζχλζεηο πνπ παξέρνληαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ 

ιπθείνπ ζεσξεηηθή, ηερληθή θαη ηερλνινγηθή. ηνπο απνθνίηνπο ηνπ εληαίνπ 

ιπθείνπ παξέρεηαη απνιπηήξην εληαίνπ ιπθείνπ. Σν δήηεκα ηεο δνκήο ηνπ 

ιπθείνπ γεληθά απνηειεί πεδίν δηαθνξεηηθψλ αληηιήςεσλ θαη έληνλσλ πνιιέο 

θνξέο αληηπαξαζέζεσλ. 

 

  Σα επηκέξνπο ζηνηρεία απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο ζπλδένληαη ηφζν 

κε ηηο πνηθίιεο απφςεηο γηα ηε δηάξθεηα ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο, 

9ρξνλε, 12ρξνλε, ζηαδηαθή δηεχξπλζε πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ 12ρξνλνπ 

θιπ, αιιά θαη κε ην ζχζηεκα πξφζβαζεο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ή 

γεληθφηεξα ζηε κεηαδεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

 

  Δδψ κέζα ζην θείκελν θάλακε κηα αλαθνξά θαηξνχο πνηεο είλαη 

νη ζέζεηο ηεο ΟΛΜΔ κέζα απ‟ ηηο ζπλέδξηά ηεο, δειαδή πηα ήηαλ ε ζέζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλα ζην 8ν ζπλέδξην ην 1997. Ννκίδσ δελ πξέπεη λα αλαθεξζψ 

ζπγθεθξηκέλα πάλσ ζ‟ απηά γηαηί είλαη θαηαγξακκέλα κέζα ζηελ εηζήγεζε. 

Δίλαη έηζη; Σν πξψην ζεκείν είλαη απηφ.  

 

  Μεηά ζηε ζπλέρεηα έρνπκε ηελ επεμεξγαζία πνπ είρε θάλεη ην 

ΚΔΜΔΣΔ αξγφηεξα ην ‟96, ‟97 κε πξνηάζεηο ζπγθεθξηκέλεο γηα ην πψο ζα 

κπνξνχζε λα νξγαλσζεί ε δνκή ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Δθεί ζηελ 

πξφηαζε ηνπ ΚΔΜΔΣΔ ππήξραλ πνιιά αληηθείκελα κέζα ζηε βαζκίδα ηνπ 

ιπθείνπ, αληηθείκελα ζπνπδψλ, ηα νπνία βέβαηα απηά δελ ζπκπεξηιήθζεθαλ 

πνηέ ζε κεηαξξχζκηζε. 

 

  Καη παξάιιεια ηφηε ζεσξνχζακε φηη ζε ζρέζε κε ηελ ηερληθή 

εθπαίδεπζε εθείλε ηελ πεξίνδν φηη φπνηα ππνπξγεία άιια παξέρνπλ ηερληθή 

θαη επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε, λα εληαρζνχλ ζην Τπνπξγείν Παηδείαο. ηε 
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ζπλέρεηα πάιη ε ΟΛΜΔ ζηηο 5/9/2000 κε αθνξκή ξπζκίζεηο πνπ πξνσζνχζε 

ην ΤΠΔΠΘ εθείλε ηελ πεξίνδν, πεξηιήθζεθαλ πάιη ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο 

απνηππσκέλεο κέζα ζε θείκελν πνπ ζηάιζεθε ζην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη 

εδψ θσδηθνπνηεκέλα αλαθέξνληαη κέζα ζηελ εηζήγεζε. 

 

  ηελ απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΟΛΜΔ ζηηο 6/10/2004, ππάξρεη κε 

απφθαζε ηεο πιεηνςεθίαο ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε γηα ην εληαίν ιχθεην, γηα ηε 

κεηαβαηηθή πεξίνδν θαη αλαιπηηθά γηα ηελ Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο 

Δθπαίδεπζεο. Γειαδή ζπγθεθξηκέλα αλαθέξεηαη ζηε δνκή ηεο εθπαίδεπζεο 

κε θείκελφ ηεο ε ΟΛΜΔ. 

 

  Θα ήζεια λα αλαθεξζψ ζπγθεθξηκέλα ζε ζρέζε κε ηε δηεζλή 

πξαθηηθή, ε νπνία παξέρεη πνηθηιία δηαθνξεηηθψλ  δνκηθψλ ζρεκάησλ, πνπ 

μεθηλνχλ απ‟ ηελ πξφσξε δηαθνξνπνίεζε ηεο ειηθηαθήο βαζκίδαο ζε 

δηαθνξεηηθνχο ηχπνπ ιπθείνπ, π.ρ. ζηελ Γεξκαλία θαη θηάλνπλ κέρξη ζρήκαηα 

φςηκεο δηαθνξνπνίεζεο, π.ρ. ζηε νπεδία.  

 

  ηε κεηαδηπνιηθή Δπξψπε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90 ε εηθφλα ηεο 

δνκήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ ζην επίπεδν  ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπλζεηφηεηα θαη πνιπκνξθία. 

Σαμηλνκψληαο ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ηεο ζχγρξνλεο Δπξψπεο κε 

θξηηήξην ην ζεκείν ζην νπνίν αξρίδεη ε επηιεθηηθή ιεηηνπξγία ηνπο, δειαδή ν 

δηαρσξηζκφο ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ κηαο ζπγθεθξηκέλεο ειηθίαο ζε 

δηαθνξεηηθνχο ηχπνπ ιπθείνπ, ζε θαζέλα απ‟ ηνπο νπνίνπο παξέρεηαη 

δηαθνξεηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ. 

 

  Μπνξνχκε λα ζρεκαηίζνπκε κηα εηθφλα ησλ κεγάισλ δηαθνξψλ 

πνπ παξαηεξνχληαη απφ ρψξα ζε ρψξα. ην έλα άθξν κηαο ηέηνηαο 

ηαμηλφκεζεο ζα κπνξνχζακε λα ηνπνζεηήζνπκε ρψξεο φπσο ε Απζηξία θαη ε 

Γεξκαλία, ζηηο νπνίεο ε επηιεθηηθή ιεηηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο 

αξρίδεη πνιχ πξψηκα απ‟ ηελ ειηθία πεξίπνπ ησλ 10 εηψλ. 

 

  ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε φκσο έρνπλ δείμεη πνιιέο ζρεηηθέο 

έξεπλεο, νη αξλεηηθέο επηπηψζεηο γηα ηνπο καζεηέο θαη καζήηξηεο πνπ αλήθνπλ 

ζηα πην ππνβαζκηζκέλα θνηλσληθά ζηξψκαηα, νη νπνίεο απηέο είλαη 

απνθαζηζηηθέο γηα ηελ πνξεία δειαδή ησλ αηφκσλ.  
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  Ζ επηινγή ηνπ ζρνιείνπ θνίηεζεο θαζνξίδεηαη θπξίσο απφ ηελ 

επίδξαζε πνπ αζθνχλ νη νηθνλνκηθέο θαη κνξθσηηθέο ζπλζήθεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο ζην νπνίν δηαβηψλνπλ. ην άιιν άθξν κπνξνχλ λα 

ηνπνζεηεζνχλ ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ρσξψλ φπσο είλαη ε Αγγιία, ε 

Γαλία, ε θνηία θαη ε νπεδία. 

 

  Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο είλαη ε φςηκε έλαξμε ηεο 

επηιεθηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπο, πνπ ζηελ πεξίπησζε κάιηζηα ηεο νπεδίαο 

πξαγκαηνπνηείηαη ζηαδηαθά θαηά ηε θνίηεζε ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ ζηε 

βαζκίδα ηνπ ιπθείνπ, δειαδή ζηελ ειηθία ησλ 16 έσο 19 εηψλ ζηελ φςηκε 

επνρή γηα ηελ ειηθία ησλ καζεηψλ. 

 

  ε ρψξεο φπνπ ε εληαία εθπαίδεπζε έρεη καθξφρξνλε 

παξάδνζε, φπσο ιφγνπ ράξε ε Βξεηαλία θαη ε νπεδία, ην εληαίν ζρνιείν έρεη 

θαηαζηεί πνιχ δεκνθηιέο, γηαηί εμαζθαιίδεη ζεκαληηθά  πιενλεθηήκαηα. Σα πην 

ζεκαληηθά απ‟ απηά είλαη ηα εμήο:  

 

  Πξψηνλ, θξαηά ζην πιαίζην ελφο ζρνιείνπ ην καζεηηθφ 

πιεζπζκφ θαη κε ηνλ ηξφπν  απηφ ζπκβάιεη ζηελ άκβιπλζε ησλ κνξθσηηθψλ 

αληζνηήησλ εληφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο.  

 

  Γεχηεξνλ. Αλαβάιεη ηελ επηινγή εθπαηδεπηηθήο θαη 

επαγγεικαηηθήο θαηεχζπλζεο γηα σξηκφηεξε ειηθία, φηαλ ζα έρνπλ απνθηεζεί 

επαξθείο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο απ‟ ηνλ θφζκν ηεο εξγαζίαο. Παξέρεη ηε 

δπλαηφηεηα κεγαιχηεξεο επειημίαο ζε φ,ηη αθνξά ηε δπλαηφηεηα ηνπ καζεηή λα 

αιιάδεη θαηεχζπλζε φηαλ αληηιακβάλεηαη φηη ε αξρηθή ηνπ επηινγή δελ ηνλ 

ηθαλνπνηεί (νξηδφληηα δηαπεξαηφηεηα). 

 

  Πξέπεη λα ζεκεησζεί φκσο φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο 

Δπξψπεο, ε εληαία εθπαίδεπζε δελ πξνρσξά πέξα απ‟ ηελ ειηθία ησλ 16 

εηψλ, αλ θαη απφ πνιινχο παηδαγσγνχο ζεσξείηαη σο ε θαηαιιειφηεξε 

εθπαηδεπηηθή δνκή γηα ην επίπεδν ηνπ ιπθείνπ κε βάζε ηηο πξφζθαηεο 

εμειίμεηο.  
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  Οη ζρεηηθέο εκπεηξίεο ησλ άιισλ ρσξψλ είλαη πξνθαλέο φηη δελ 

αλαθέξνληαη σο παξαδείγκαηα, δειαδή κέζα απ‟ ηελ εηζήγεζή καο σο 

παξαδείγκαηα πξνο κίκεζε – άιισζηε είλαη ηφζν δηαθνξεηηθέο απφ ρψξα ζε 

ρψξα – αιιά γηα λα δηεπξπλζνχλ ηα φξηα ηνπ δηθνχ καο πξνβιεκαηηζκνχ.  

 

  πλάδειθνη, ε κφξθσζε πηζηεχνπκε φηη είλαη απηαμία. Απ‟ ηε 

ζηηγκή πνπ ε κφξθσζε ζα εκπιαθεί ζε δηαζπλδέζεηο νηθνλνκηθψλ 

πξνζαλαηνιηζκψλ θαη εμαξηεζεί απνθιεηζηηθά απ‟ απηέο, παχεη λα είλαη απηφ 

πνπ εμ νξηζκνχ είλαη. Απηφ βέβαηα δελ ζεκαίλεη φηη ε κφξθσζε δελ ζα 

ζπζρεηηζηεί κε ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα θαη ηηο αλάγθεο ηεο δσήο. 

 

  Δίλαη γλσζηφ φηη ζηελ νηθνλνκία, ε αχμεζε ηνπ ΑΔΠ 

επηηπγράλεηαη κε ηε ζπκβνιή ηεο ηερληθήο πξνφδνπ. Σν άιιν κέξνο ηεο 

αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ πξνέξρεηαη απφ άιινπο ζπληειεζηέο παξαγσγήο. Έηζη, ζην 

βαζκφ πνπ ε ρψξα καο δελ παξάγεη πξντφληα πςειήο ηερλνινγίαο, 

πξνζθεχγεη ζε εηζαγσγή ηερλνινγηθψλ κεζφδσλ απφ άιιεο ρψξεο, 

επηβαξχλνληαο ππεξβνιηθά ην ηζνδχγην πιεξσκψλ. 

 

  Ζ ηερληθή εθπαίδεπζε φισλ ησλ βαζκίδσλ, ζπλεπψο θαη ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο, ζπκβάιεη απνθαζηζηηθά ζηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη 

πνιηηηζηηθή αλάπηπμε. Δπεηδή δελ παξαθνινπζήζακε σο ρψξα ηε 

βηνκεραληθή επαλάζηαζε, ε ηερληθή επαγγεικαηηθή δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε ηζηνξηθά δελ ιεηηνχξγεζε κε επηηπρία. 

 

  Ίζσο φηη επεηδή δελ είρακε καθξά παξάδνζε ζηνλ ηνκέα απηφ. 

Σαπηφρξνλα φκσο, αληηιήςεηο γηα δήζελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ππεξνρή 

ησλ επαγγεικάησλ ηνπ γξαθείνπ έλαληη ησλ παξαγσγηθψλ επαγγεικάησλ 

πνπ γηα δεθαεηίεο επηθξαηνχζαλ ζηελ Διιάδα θαη άιιεο ρψξεο, αληηζηέθνληαη 

αθφκε θαη ζήκεξα, δηαπεξλνχλ ηελ παηδεία θαη ηελ εθπαίδεπζε, αθπξψλνπλ 

ηελ αμία γηα απφιπηε ηζνηηκία ζθέςεο θαη πξάμεο θαη δελ δξνκνινγνχλ ζεηηθέο 

εμειίμεηο ζηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο. 

 

  Χο εθ ηνχηνπ, πξνβάιιεηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε ζήκεξα πνπ νη 

γλψζεηο έρνπλ ζε πςειφ βαζκφ απμεζεί, ε ηερληθή δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 

λα εληζρπζεί θαη λα αλαβαζκηζηεί κε ζρεδηαζκφ θαη πξννπηηθή. ε ζπλάξηεζε 

κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ αλαδεηθλχεη ε κεηαβηνκεραληθή επνρή καο, ηα 
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δηαρξνληθά αλζξσπηζηηθά πξνηάγκαηα πξέπεη λα ζπλαληψληαη κε ηηο ξαγδαίεο 

αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη ιφγσ ηεο ζπλερηδφκελεο έθξεμεο ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ. 

 

  Ζ γεληθή εθπαίδεπζε παξέρεη ζε θάζε άλζξσπν ηελ απαξαίηεηε 

αγσγή θαη κφξθσζε, ελδηαθέξεηαη γηα ηε ζπλνιηθή πξνζσπηθφηεηά ηνπ, αιιά 

δελ αλαπηχζζεη ηηο εηδηθέο ηθαλφηεηέο ηνπ, ελψ ε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε 

παξέρεη δηαθνξεηηθή εμεηδηθεπκέλε εθπαίδεπζε, αλαπηχζζεηαη νξηζκέλεο 

δεμηφηεηέο ηνπ θαη ελδηαθέξεηαη θπξίσο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ σο 

παξαγσγηθήο κνλάδαο. 

 

  Δίλαη θνηλφο ηφπνο φηη κε ηελ παηδεία πξέπεη λα εμππεξεηνχληαη 

ζπγρξφλσο θαη νη πλεπκαηηθέο θαη νη πιηθέο αλάγθεο. Δπηβάιιεηαη επνκέλσο 

δηπιή θαηεχζπλζε ηεο παηδείαο, αθελφο γηα ηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ηνπ 

αλζξψπνπ σο αηφκνπ θαη σο κέινπο ηεο θνηλσλίαο θαη αθεηέξνπ γηα ηελ 

αλάπηπμε ησλ εθαξκφζηκσλ δεμηνηήησλ ηνπ θαη ησλ ηερληθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ, 

ψζηε λα κπνξεί λα αζθήζεη έλα επάγγεικα πνπ ζα εμαζθαιίδεη ηα απαξαίηεηα 

αγαζά. 

 

  ήκεξα θαλείο πιένλ δελ ππνζηεξίδεη φηη κφλν ε γεληθή 

αλζξσπηζηηθή κφξθσζε απνηειεί παηδεία θαη θαλείο πιένλ δελ ππνηηκά ηελ 

παηδαγσγηθή αμία ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο. Δμάιινπ, θαλείο δελ 

ππνζηεξίδεη φηη ε κφξθσζε πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ πιηθψλ αλαγθψλ, κε απφθηεζε ηερληθνεπαγγεικαηηθψλ γλψζεσλ, ρσξίο 

παξάιιεια λα θαιιηεξγείηαη ν ραξαθηήξαο θαη ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ 

αλζξψπνπ. 

 

  Γελ δεκηνπξγείηαη πιένλ ζέκα γηα ην αλ είλαη αλαγθαία ή φρη ε 

επαγγεικαηηθή ή γεληθή εθπαίδεπζε. Δθείλν πνπ πξνβιεκαηίδεη είλαη ην 

γεγνλφο πσο ε κία κνξθή εθπαίδεπζεο δελ πξέπεη λα αθπξψλεη ηελ άιιε. 

Γειαδή δελ πξέπεη λα αλαπηπρζεί ε κία ζε βάξνο ηεο άιιεο. Δπίζεο, πξέπεη 

λα εμεηαζηεί θαη ζε πνην βαζκφ πξέπεη λα είλαη αλαπηπγκέλε ε θάζε κνξθή 

εθπαίδεπζεο. 

 

  Αιιά θαη ε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε επηδξά ζηε γεληθή 

κφξθσζε ηνπ αλζξψπνπ, επεηδή ν άλζξσπνο είλαη απ‟ ηε θχζε ηνπ 
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δεκηνπξγηθφ νλ θαη γη‟ απηφ καζαίλεη, αλαθαιχπηεη, ηειεηνπνηεί θαη παξάγεη. 

Δμάιινπ ν άλζξσπνο γηα ηε ζπληήξεζή ηνπ, έρεη θνηλσληθέο, εζηθέο, 

πλεπκαηηθέο θαη πιηθέο αλάγθεο, πνπ πεξηγξάθνληαη, θαηαλννχληαη, 

νξηνζεηνχληαη απ‟ ηε γεληθή εθπαίδεπζε, εθπιεξψλνληαη φκσο ζπλνιηθά ή 

κεξηθά απ‟ ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε. 

 

  Ο εθνδηαζκφο ηνπ αηφκνπ κε επαγγεικαηηθέο γλψζεηο θαη 

δεμηφηεηεο, ηνπ δεκηνπξγεί έλα αίζζεκα αζθάιεηαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

αλαγθψλ ηεο δσήο. Πξάγκα πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ πλεπκαηηθή, 

θνηλσληθή θαη ςπρνινγηθή ηνπ αλάπηπμε.  

 

  Έηζη, γίλεηαη θαλεξφ φηη θαη νη δχν κνξθέο εθπαίδεπζεο είλαη 

εμίζνπ απαξαίηεηεο γηα ηελ πιήξε αλάπηπμε ηνπ αλζξψπνπ θαη φηη ζε θακηά 

πεξίπησζε ε απφθηεζε γεληθψλ γλψζεσλ δελ έρεη πςειφηεξε εθπαηδεπηηθή 

αμία απφ ηελ αλάπηπμε εθαξκφζηκσλ δεμηνηήησλ. 

 

  Γειαδή ε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε πξνζθέξεη ζην άηνκν ηα 

κέζα κε ηα νπνία ζα θεξδίζεη ηε δσή ηνπ, ε δε γεληθή εθπαίδεπζε ηνπ δηδάζθεη 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα δήζεη. Παξφια απηά θαη ζήκεξα κε πνιχ δπζθνιία 

γίλεηαη γεληθά απνδεθηή ε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε σο ηζφηηκε κε ηελ 

γεληθή, παξά ηε ξαγδαία ηερλνινγηθή θαη θνηλσληθή εμέιημε θαη πξφνδν πνπ 

έρνπκε. 

 

  Χζηφζν, ν ζπλδπαζκφο ζεσξίαο θαη πξάμεο ζηε ζεκεξηλή 

επνρή, είλαη πεξηζζφηεξν απφ πνηέ άιινηε απαξαίηεηνο. ε φ,ηη αθνξά ηε 

ζρέζε ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο κε ηελ Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο 

Δθπαίδεπζεο, πξέπεη λα επηζεκάλνπκε θαη ηηο εμήο παξακέηξνπο. 

 

  Ζ αλζξσπηζηηθή κφξθσζε δελ ραξαθηεξίδεηαη απφ κνλνκέξεηα. 

Δπηηπγράλεηαη κε ηελ παξαθνινχζεζε δχν θαηεπζχλζεσλ, κε ηελ εξγαζία θαη 

κε ηελ κφξθσζε. Γελ κπνξείο λα έρεηο κφξθσζε φηαλ δελ αζρνιείζαη κφλν 

κε φηη ζηελ ηξέρνπζα αληίιεςε ζεσξείηαη κφξθσζε θαη φρη κε ηελ εξγαζία. 

Οχηε κπνξείο φηαλ αζρνιείζαη κφλν κε ηελ εξγαζία θαη φρη κε ηε κφξθσζε. 

 

  Αλζξσπηζκφο ππάξρεη θαη ζην ρψξν ηνλ αθαδεκατθφ θαη ζην 

ρψξν ηνλ επαγγεικαηηθφ. Θα κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε φηη κηα 
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ιαλζαζκέλε πξνζέγγηζε ζην δήηεκα, φηη δειαδή ε αθαδεκατθή θαηεχζπλζε 

νδεγεί ζηε κφξθσζε θαη ε ηερληθή επαγγεικαηηθή ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ελψ 

είλαη λνκνηειεηαθά γλσζηφ φηη θαη νη δχν θαηεπζχλζεηο νδεγνχλ ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο. Γειαδή θαη απηφο πνπ αθνινπζεί αθαδεκατθή πνξεία θαη ν άιινο 

πνπ ζα πάεη ζηελ Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ηα δχν απηά 

άηνκα ζα πάλε ζηελ αγνξά εξγαζίαο, είηε είλαη δεκφζηνο ηνκέαο, είηε ηδησηηθφο 

θιπ.  

 

  Σα ηερληθνεπαγγεικαηηθά ζρνιεία ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο έρεη 

παξαηεξεζεί φηη θαηά θαλφλα παξνπζηάδνπλ ρακειφηεξν θνηλσληθφ θχξνο ζε 

ζρέζε κε ηα γεληθήο θαηεχζπλζεο ζρνιεία, αιιά θαη σο πξνο ηελ θνηλσληθή 

επαγγεικαηηθή ρξεζηκφηεηα, ηα πξάγκαηα βιέπνπκε φηη θαηά θαλφλα 

αληηζηξέθνληαη, κε βάζε ηελ εμέιημε πνπ ππάξρεη. 

 

  Δδψ κηα αλαθνξά ζηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, γηα λα κελ 

θάλνπκε ζχγρπζε. Δκείο ηα μερσξίδνπκε εδψ ζηελ εηζήγεζε. Ζ 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε απνηειεί κέξνο ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο 

θαη έρεη σο ζθνπφ ηελ παξνρή γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, κε ηηο νπνίεο 

νινθιεξψλεηαη ε επαγγεικαηηθή επάξθεηα ηνπ εθπαηδεπφκελνπ γηα 

ζπγθεθξηκέλα ήδε εξγαζηψλ ηνπ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο ή ηεο ηερλνινγίαο. 

 

  Δμαζθαιίδνληαη έηζη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο αληίζηνηρα 

πξνζφληα ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε επαγγεικαηηθή ηνπο έληαμε ζηελ θνηλσλία 

θαη λα δηαζθαιίδεη ε πξνζαξκνγή ηνπ ζηηο κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο ηεο 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο.  

 

  ηελ νπζία ε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ρηίδεηαη πάλσ ζηελ 

επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε, αθνχ νη ηερληθέο επαγγεικαηηθέο γλψζεηο ηεο ΣΔΔ 

εκπεξηέρνπλ ηελ έλλνηα ηεο πξν-επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. Ζ Σερληθήο 

Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο κε ηε ζεηξά ηεο ρηίδεηαη πάλσ ζηε γεληθή 

εθπαίδεπζε. 

 

  Δθείλν πνπ επηζεκαίλεηαη δηεζλψο είλαη φηη ε Σερληθήο 

Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο έρεη κηθξφηεξε ζπκβαηφηεηα κε ηελ αγνξά 

εξγαζίαο απ‟ φηη ε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, αιιά πςειή πξνζαξκνζηηθφηεηα 

ζηηο επαγγεικαηηθέο κεηαβνιέο, ελψ αληίζεηα ε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε 
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απνδίδεη πςειφ βαζκφ ζπκβαηφηεηαο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο, αιιά 

πεξηνξηζκέλε δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο.  

 

  Ζ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε σο αλεμάξηεην θαη νινθιεξσκέλν 

ζχζηεκα, θαίλεηαη λα είλαη απνζπλδεδεκέλε απ‟ ην ζηφρν παξνρήο 

επξχηεξσλ γεληθψλ γλψζεσλ θαη κφξθσζεο, γεγνλφο πνπ απνηειεί ζηφρν ηεο 

Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη πεξηνξίδεηαη ζε παξνρή θαζαξά 

εμεηδηθεπκέλσλ ηερληθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ. 

 

  Χο ζχζηεκα δειαδή ζρεδηάδεηαη πεξηζζφηεξν γηα ηελ αλάπηπμε 

ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ιηγφηεξν ή θαζφινπ γηα ηνπο καζεηέο ησλ 

ζρνιείσλ ηεο Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο. Γειαδή ε Σερληθήο 

Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο ζηε δεπηεξνβάζκηα έρεη ζρνιηθή δσή, ελψ ζηελ 

θαηάξηηζε δελ ππάξρεη ην αληίζηνηρν. 

 

  Σν γεγνλφο απηφ ζεκαηνδνηεί θαη ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ 

ζηφρσλ θαη ηεο δνκήο ησλ νξγαλψζεψλ ηεο, απφ εθείλνπο ηεο νξγάλσζεο 

ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο ηερληθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο. Με άιια 

ιφγηα ην φιν ζχζηεκα νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ κνλάδσλ παξνρήο 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, δηαθέξεη απφ εθείλν ηεο γεληθήο θαη ηεο 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο. 

 

  Οη δηαθνξέο κεηαμχ ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο 

θαη ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο κπνξεί λα είλαη δπζδηάθξηηεο γηα πνιινχο, 

φκσο ππάξρνπλ δηαθνξέο θαη φρη κφλν ελλνηνινγηθέο, αιιά θαη σο πξνο ηνλ 

ηξφπν ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζπζηεκάησλ ηνπο. 

 

  πνπ θαη φηαλ επηρεηξήζεθε λα δηαρεηξηζηνχλ κε ηνλ ίδην ηξφπν 

ηα δχν απηά ζπζηήκαηα, ην απνηέιεζκα δελ ήηαλ επηηπρέο. Ζ επαγγεικαηηθή 

θαηάξηηζε δηαθξίλεηαη ζε αξρηθή θαη ζπλερηδφκελε. Ζ αξρηθή ζηε ρψξα καο 

παξέρεηαη θπξίσο απ‟ ηα Ηλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ηα ΗΔΚ, ηα 

νπνία δελ εληάζζνληαη ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. 

 

  Γηα ηνλ ιφγν απηφ θαηά θαηξνχο ε ΟΛΜΔ έρεη πξνβάιεη αίηεκα 

λα εληαρζνχλ ηα ΗΔΚ ζην βαζηθφ θνξκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Καη 
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ηψξα σο νκάδα, ζα αλαθεξζψ ζε κηα πξφηαζε εδψ πέξα πνπ γίλεηαη, δειαδή 

καθξνπξφζεζκα θαη ζε κεηαβαηηθφ επίπεδν. Κσδηθνπνηεκέλα είλαη απηά. 

 

  Ζ πξψηε πξφηαζε. Αλάπηπμε ελφο ηχπνπ ιπθείνπ ζηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ηνπ εληαίνπ ιπθείνπ, ζην πιαίζην ηα θαζηέξσζεο 

ηεο 12ρξνλεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο. Απηφ ην βιέπνπκε θαηαξρήλ ζε 

βάζνο ρξφλνπ, κε ζηφρν ηελ παξνρή νπζηαζηηθψλ εθνδίσλ ζηνπο καζεηέο 

καο, γηα κηα δεκηνπξγηθή, θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή εμέιημε ησλ λέσλ. 

 

  Σελ εληαηνπνίεζε ησλ ζρνιηθψλ επηινγψλ γεληθήο θαη 

ηερληθνεπαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηελ απνκείσζε ηνπ θαηαλεκεηηθνχ 

ξφινπ ηνπ ζρνιείνπ. Σν εληαίν ζρνιείν πνπ πξνηείλνπκε πξέπεη λα παξέρεη 

ζηνπο καζεηέο/καζήηξηεο, νινθιεξσκέλε γεληθή κφξθσζε θαη πξν-

επαγγεικαηηθά εθφδηα θαη δεμηφηεηεο, κε ζηφρν ηε δηακφξθσζε πνιηηψλ πνπ 

ζα έρνπλ ζπλείδεζε ησλ ζχγρξνλσλ πξνβιεκάησλ θαη ζα είλαη θαιά 

πξνεηνηκαζκέλνη λα ελεξγνχλ απνηειεζκαηηθά γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο. 

 

  Γεχηεξνλ. χλνιν επηιεγνκέλσλ αληηθεηκέλσλ πνπ ζηνρεχνπλ 

ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ηδηαίηεξσλ ελδηαθεξφλησλ ησλ καζεηψλ θαη 

καζεηξηψλ.  

 

  ην κεηαβαηηθφ ζηάδην. ην κεηαβαηηθφ ζηάδην ζηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε πεξηιακβάλεηαη ην εληαίν ιχθεην θαη ην εληαίν 

ηξηεηέο ζρνιείν ζηελ ΣΔΔ. Οη ηξεηο ηάμεηο Α‟, Β‟ θαη Γ‟ ηνπ ζρνιείνπ ζηελ ΣΔΔ, 

έρνπλ καζήκαηα εηδηθφηεηαο θαη καζήκαηα γεληθήο παηδείαο. ην ηέινο ησλ 

ζπνπδψλ νη καζεηέο θαη καζήηξηεο παίξλνπλ πηπρίν. Γειαδή ζα έρνπκε έλα 

πηπρίν.  

  

  Θεσξνχκε εκείο φηη ζηνπο απνθνίηνπο ηνπ ηξηεηέο ζρνιείνπ ηεο 

ΣΔΔ, ζα πξέπεη κεηαβαηηθά λα ρνξεγνχληαη θαη επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα 

γηαηί ηα άηνκα ζα κπνξνχλ λα βγνπλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζην δεκφζην, ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα, αιιά θαη παξάιιεια κπνξνχλ λα κεηαθηλνχληαη ζε άιιεο 

ρψξεο. 

 

  Δπεηδή ζηελ Διιάδα ην εληαίν ιχθεην είλαη επηπέδνπ 3, 

αληίζηνηρα κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη ε δεπηεξνβάζκηα ηερληθή 
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εθπαίδεπζε, ην ΣΔΔ πνπ είρακε ζήκεξα, ζεσξνχκε φηη θαη ζην κεηαβαηηθφ 

ζηάδην πξέπεη λα παξακείλεη επηπέδνπ 3, νχησο ψζηε λα κπνξεί λα θηλείηαη 

θαη ζε άιιεο ρψξεο, αιιά θαη λα κπνξεί λα θηλεζεί κέζα ζηελ εξγαζία ζηελ 

Διιάδα. 

 

  Καη ζεσξνχκε φηη ζην κεηαβαηηθφ απηφ επίπεδν πξέπεη ζηα 

άηνκα πνπ ζα ηειεηψζνπλ, ζηνπο καζεηέο θαη καζήηξηεο πνπ ζα ηειεηψζνπλ 

Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηε δεπηεξνβάζκηα, ζα πξέπεη λα 

έρνπλ επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα. 

 

  Κάπνηα άιια ζηνηρεία. Θεκειηψδεο ζηφρνο ζην κεηαβαηηθφ ηεο 

Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο είλαη ε δηακφξθσζε νινθιεξσκέλσλ 

αηφκσλ, κε άξηηα γεληθή κφξθσζε, κε θξηηηθή ζθέςε, κε βαζηθέο 

επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο γηα ηελ ελεξγή έληαμή ηνπο ζηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία. 

 

  Σα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηεο ΣΔΔ νθείινπλ λα εμππεξεηνχλ 

ην ζηφρν ην ζπλδπαζκφ ηεο γεληθήο παηδείαο θαη ηεο ηερληθνεπαγγεικαηηθήο 

πξνεηνηκαζίαο ησλ λέσλ. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο ηερληθήο 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, άκεζεο θεληξηθέο πξνηεξαηφηεηεο θαη 

ηεξαξρήζεηο απνηεινχλ: Ζ αλάπηπμε νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο έξεπλαο θαη 

ηεθκεξίσζεο ησλ ηάζεσλ θαη αλαγθψλ ηεο αγνξά εξγαζίαο, γηα λα 

ελαξκνληζκέλε επηινγή επαγγεικαηηθψλ εηδηθνηήησλ ηεο ΣΔΔ.  

 

  Γχν. Πνηφηεηα ζηελ Σερληθή Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε, κε 

πεξαηηέξσ αλαβάζκηζε ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο, πξνψζεζε λέσλ 

θηηξηνινγηθψλ δνκψλ, εξγαζηεξηαθνί εμνπιηζκνί, δηθηχσζε ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ, αλαβάζκηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηεο δπλακηθνχ, θαηά πξνηεξαηφηεηα 

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ ΣΔΔ ζε ζεζκνζεηεκέλα ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα, ψζηε λα παξαθνινπζνχλ ηηο εμειίμεηο ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο.  

 

  Παηδαγσγηθή θαηάξηηζε, εηδηθά επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα, 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, δεκηνπξγία κφληκσλ δνκψλ ζρεδηαζκνχ 

παξαθνινχζεζεο, αμηνιφγεζεο, επηθαηξνπνίεζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ θαη 

ειεθηξνληθνχ πιηθνχ. χλδεζε ηεο Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο κε 

ηελ παξαγσγή.  
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  Αλάπηπμε ηνπ ζεζκνχ ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ καζεηψλ ζηηο 

επηρεηξήζεηο, δηεχξπλζε θαη αλαβάζκηζε ησλ δνκψλ επαγγεικαηηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ θαη δηαζχλδεζή ηνπ ηελ αγνξά εξγαζίαο. Καηαμίσζε ηεο 

ΣΔΔ θαη ησλ απνθνίησλ ηεο.  

 

  Σα Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα – κηιάκε γηα ηε 

ζεκεξηλή θάζε ηνπο – εθπαηδεπηηθή δνκή, ηζνδχλακε θαη ελαιιαθηηθή κε ην 

εληαίν ιχθεην. Πξνψζεζε θαη ησλ ππφινηπσλ Πξνεδξηθψλ Γηαηαγκάησλ γηα 

θαηνρχξσζε ησλ επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ απνθνίησλ ησλ ΣΔΔ. 

Αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ εηζαγσγήο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ησλ 

απνθνίησλ ησλ ΣΔΔ. 

  

   Καη κεξηθέο πξνηάζεηο ηελ αξρηθή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε. 

θνπφο ηεο αξρηθήο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή αξρηθψλ 

επαγγεικαηηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ θαη εμεηδηθεχζεσλ γηα ηελ απφθηεζε 

θαη αλαβάζκηζε ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ ηελ νκαιή έληαμε ή 

επαλέληαμε ησλ αηφκσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Απνηειεί ην επέιηθην ζχζηεκα 

ηεο παξνρήο δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ πνπ άκεζα απαηηεί ε δνκή εξγαζίαο.  

 

  Γνκέο εθαξκνγήο ηεο αξρηθήο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. ηε 

ζηξαηεγηθή ηεο δηα βίνπ κάζεζεο σο άκεζεο πξνηεξαηφηεηαο γηα ηελ αξρηθή 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, ηεξαξρνχληαη: Καζνξηζκφο θαη εηζαγσγή λέσλ 

εηδηθνηήησλ ελαξκνληζκέλσλ κε ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο θνηλσληθνχο θνξείο θαη κε αμηνπνίεζε ησλ επηζηεκνληθψλ 

δεδνκέλσλ απφ έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα έξεπλαο ησλ ηάζεσλ θαη ησλ 

αλαγθψλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο.  

 

  Γηαζχλδεζε ησλ πξνγξακκάησλ ηεο αξρηθήο επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο κε απηά ηεο ηερληθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, ζηε βάζε ηεο 

ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο. Πνηφηεηα ζηελ αξρηθή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε. 

Δηζαγσγή θαη άιισλ λέσλ θαηλνηφκσλ εηδηθνηήησλ. Δπηθαηξνπνίεζε 

πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο.  

 

  Γεκηνπξγία κεηξψνπ εθπαηδεπηψλ. χγρξνλν εθπαηδεπηηθφ 

πιηθφ ζπκβαηηθφ ειεθηξνληθφ. χλδεζε κε αγνξά εξγαζίαο. Αλακφξθσζε θαη 

δηεχξπλζε ησλ πξνγξακκάησλ πξαθηηθήο άζθεζεο. Δλίζρπζε ησλ 
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κεραληζκψλ πξνψζεζεο ησλ απνθνίησλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, θαηνρχξσζε 

ησλ επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ απνθνίησλ ησλ ππνινίπσλ 

εηδηθνηήησλ πνπ δελ έρνπλ νξηζηεί. αο επραξηζηψ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Γ. ΖΡΑΚΛΔΟΤ): πλάδειθνη, πάιη δηαδηθαζηηθά γηα λα 

δηεμαρζνχλ θαιχηεξα νη εξγαζίεο. Τπάξρνπλ εδψ δειψζεηο γηα ηνπνζεηήζεηο. 

Δίλαη άιιν ε ηνπνζέηεζε θαη άιιν πξάγκα ε εηζήγεζε. Καιφ είλαη λα 

δηεπθξηλίδνληαη πνηεο είλαη ηνπνζεηήζεηο θαη πνηεο εηζεγήζεηο, γηα λα δνχκε 

πσο ζα θαηαλεκεζεί ε ηζνηηκία ηνπ ρξφλνπ.  

 

  Σν πξψην βέβαηα πνπ ζα ηεξήζνπκε είλαη ε ζεηξά νκηιίαο κε ηε 

ζεηξά θαηάζεζεο νλνκάησλ. Απηφ είλαη ην ζίγνπξν θαη ην απφιπην. Απφ εθεί 

θαη πέξα λα δηεπθξηλίδεηε, γηα λα δνχκε ηελ ηζφηηκε θαηαλνκή ηνπ ρξφλνπ. 

Τπήξμε εδψ θαη θάπνηα λα ην πσ θαηαγγειία, φρη, ζα ήηαλ βαξηά ιέμε, φηη 

παξαβηάζηεθε ε δηαδηθαζία. 

  

  Γελ παξαβηάζηεθε ε δηαδηθαζία. Δίπακε λα κηιήζνπκε επί ησλ 

θεληξηθψλ εηζεγήζεσλ πεξηιεπηηθά. Βέβαηα ν Φψηεο είλαη γεγνλφο έρεη 

κηιήζεη πάλσ απφ κηζή ψξα.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Φ. ΚΛΧΠΑ): Γηα λα γίλεη πιήξεο ε πξφηαζε. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Γ. ΖΡΑΚΛΔΟΤ): Κάζε ζπλάδειθνο λα θαηαζέζεη ηελ έλζηαζή 

ηνπ γξαπηά. Έρσ απφιπηε δεκνθξαηηθή επαηζζεζία θαη ζέβνκαη ην θάζε ηη 

πνπ γξάθεηαη θαη αθνχγεηαη ζ‟ απηφ ην ρψξν θαη ζε θάζε ρψξν ζπιινγηθφ. 

θ. ΠΡΟΒΟΠΟΤΛΟ: αο έρνπλ δειψζεη νη ΔΛΜΔ νκηιεηέο;  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Φ. ΚΛΧΠΑ): Σν δεηήζακε, λαη. 

θ. ΠΡΟΒΟΠΟΤΛΟ: Σν δεηήζαηε. Σν ηεξήζαηε;  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Σψξα εδψ ζα καδέςνπκε ηα νλφκαηα. Κχξηε Πξνβφπνπιε ηψξα 

φπνηνο ζέιεη ζα δψζεη ην φλνκά ηνπ.  

(Γηαινγηθέο πδεηήζεηο) 

θ. ΠΡΟΒΟΠΟΤΛΟ: Γελ ζέβεζηε ηηο αξρέο ηνπ ζπλδηθαιηζκνχ. ηαλ έλαο 

είλαη εθπξφζσπνο ηεο ΟΛΜΔ, εθπξνζσπεί κηα Οκνζπνλδία, 80 ρηιηάδεο.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Γ. ΖΡΑΚΛΔΟΤ): πλάδειθε ζπγλψκε, κπνξείο ιίγν λα 

εξεκήζεηο, ζα ζε αθνχζνπκε. Ήζνπλ εμ αξρήο ζπλάδειθε εδψ; Ση είπακε; ηη 

κεηά ηηο δχν εηζεγήζεηο ηεο νκάδαο εξγαζίαο ηνπ ΚΔΜΔΣΔ ζα αθνινπζήζνπλ 

νη εηζεγήζεηο νκάδσλ ΔΛΜΔ. Σψξα γίλεηαη ε ηαμηλφκεζε. Γηαηί θσλάδεηο; Θα 

μαλαζπδεηήζνπκε ηη πξνεγείηαη θαη ηη έπεηαη. Με θσλάδεηο ζε παξαθαιψ.  

Θ. ΣΗΡΗΓΧΣΖ: Πξνβφπνπιε, δελ κπνξεί λα γίλεη έηζη θνπβέληα.  
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θ. ΠΡΟΒΟΠΟΤΛΟ: 2 Φεβξνπαξίνπ ην 2001 ζην CARAVEL ήζαζηαλ;  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Γ. ΖΡΑΚΛΔΟΤ): Γελ θάλνπκε ηνπνζεηήζεηο  ζπλάδειθε. 

Εήηεζε ηνλ ιφγν γξαπηά θαη πέζηα ζηελ νκηιία ζνπ.  Οη εξσηήζεηο είλαη θαιφ 

λα αλαθέξεηαη πνπ απεπζχλνληαη.  

Θ. ΣΗΡΗΓΧΣΖ: Γηψξγν, λνκίδσ φηη είλαη ζθφπηκν, ππήξρε κηα θεληξηθή 

εηζήγεζε. Δίλαη ζθφπηκν θαη βάζεη θαη ηα εησζφηα, νη θαζαξά δηεπθξηληζηηθνχ 

ραξαθηήξα εξσηήζεηο λα γίλνπλ ηψξα θαη αο κελ είλαη θαη γξαπηέο. 

Δλδερνκέλσο απ‟ ην ζψκα λα ππάξρνπλ πιεπξέο πνπ ρξεηάδεηαη λα 

θσηηζηνχλ ζχληνκα θαη πεξηεθηηθά απ‟ ηνλ ζπλάδειθν εηζεγεηή.  

 

  Λέσ θαζαξά νη δηεπθξηληζηηθέο λα γίλνπλ ηψξα. Δίλαη πνιχ απιφ. 

Αλ θάπνηνο έρεη ηηο θάλεηο ηψξα. Καη δεχηεξνλ, έρεη ζεκαζία αλ ππάξρεη 

εηζήγεζε πνπ έρεη έλα ζπλνιηθφ ραξαθηήξα, αο πνχκε απφ νκάδα εξγαζίαο 

ΔΛΜΔ, έρσ ηελ εληχπσζε φηη πξέπεη λα πξνηαρζεί. Τπάξρεη θάηη ηέηνην; Δίλαη 

εχθνιν λα δεισζεί. Γελ είκαζηε πνιινί. 70 άλζξσπνη είκαζηε, λα 

ζπλελλνεζνχκε. ρη λα ηζαθσλφκαζηε ηψξα ζηε δηαδηθαζία. Δίλαη θαη θνπηφ. 

Αλ είλαη λα ηζαθσζνχκε, λα ηζαθσζνχκε ζην πεξηερφκελν. Αιιά φρη ζηε 

δηαδηθαζία ηψξα, είλαη βιαθψδεο. Λέσ, νη ζπλνιηθέο εηζεγήζεηο λα 

πξνηαρζνχλ θαη κεηά λα ππάξμνπλ νη αηνκηθέο.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Δληάμεη, ζ‟ αθνχζακε θαη ζα ην ζέζνπκε ππφςε ην ηη ζα 

πξνηαρζεί ζε φινπο εδψ ηνπο παξεπξηζθφκελνπο. Αιιά εάλ θάκε φιε ηελ 

ψξα κε δηαδηθαζηηθέο πξνηάζεηο ζπλάδειθνη θαη κε δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο, 

αζάθεηεο, θπιινξξνεί ην φιν δήηεκα κε ηηο εξσηήζεηο θαη ζην ηέινο νη 

ηνπνζεηήζεηο γίλνληαη αγρσηηθέο.  

 

  Απηφ δελ απφδεημε κέρξη ηψξα ε εκπεηξία Θαλάζε; Δίλαη 

θαιχηεξα ζην ηέινο. αο παξαθαινχκε λα θαηαηίζεηαη γξαπηά αλ είλαη νκηιία, 

αλ είλαη ηνπνζέηεζε, αλ είλαη εηζήγεζε κεκνλσκέλνπ ζπλέδξνπ, αλ είλαη 

εηζήγεζε νκάδαο ΔΛΜΔ. Δπαλαιακβάλνπκε, γηα λα κπνξέζεη ε δηαδηθαζία λα 

ηεξεζεί ζσζηά.  

ΤΝΔΓΡΟ: πλάδειθε Ζξαθιένπο, έρνπκε δειψζεη απφ ρζεο ην φλνκά καο 

γηα λα κηιήζνπκε. Θα ην μαλαδειψζνπκε ηψξα;  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Δγψ δελ έρσ ρζεζηλέο δειψζεηο ζπλάδειθε; 

ΤΝΔΓΡΟ: ηε Γξακκαηεία έμσ ηνπ ζπλεδξίνπ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: ηε Γξακκαηεία δειψζεθε ε ζπκκεηνρή ζε νκάδεο ή θαη 

ππνζέκαηα.  Γελ δειψζεθαλ ζηε Γξακκαηεία νκηιεηέο.  



7
ν
 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΟΛΜΔ – ΖΜΔΡΑ 2

ε
 – ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ Β‟ – 17/12/2004 

 345 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Φ. ΚΛΧΠΑ): Γελ έρνπκε νινθιεξψζεη ηελ ηνπνζέηεζε εκείο 

σο πξνεδξείν εδψ πέξα, σο ζπληνληζηέο. Ζ εηζήγεζε είλαη ην κηζφ κέξνο 

απηφ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Γ. ΖΡΑΚΛΔΟΤ): πλάδειθνη, ππάξρεη κία δηαδηθαζία. 

Αθνχζακε ηηο πξνηάζεηο γηα ην κεηά, ηηο πεξηιήςεηο ησλ πξνηάζεσλ ησλ 

νκάδσλ ηνπ ΚΔΜΔΣΔ. Θα ηηο μαλαζπδεηήζνπκε φηαλ δνχκε ην ζπλνιηθφ 

αξηζκφ ζπκκεηνρήο. Δπηηέινπο λα ζπλελλννχκαζηε ζπλάδειθνη. αλ κηθξά 

παηδηά ςάρλνπκε ηα ραξηάθηα κε ηηο ηνπνζεηήζεηο; Ση είλαη απηά ηα πξάγκαηα;  

 

  Ζ εηζήγεζε-πξφηαζε ηεο δεχηεξε ππννκάδαο γηα ην ζέκα «δνκή 

ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ε ζέζε ηεο ΣΔΔ». Σα ηειεπηαία 30 

ρξφληα θαη κεηά ηελ θαζηέξσζε ηεο 9ρξνλεο ππνρξεσηηθήο, είρακε ζαλ 

επαθφινπζν ηελ αχμεζε ηνπ καζεηηθνχ δπλακηθνχ θαη ηδηαίηεξα ζηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ε νπνία ζθφπηκν θαηά ηε γλψκε καο 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηερληθέο δηαθξίζεηο θαη πην ζπγθεθξηκέλα, αο δνχκε ιίγν 

ηελ ηζηνξία.  

 

  Απ‟ ηηο δεθαεηίεο ηνπ ‟50 θαη ηνπ ‟60 πξνυπήξρε δηαρσξηζκφο ζε 

εμαηάμηα, νθηαηάμηα ηφηε γπκλάζηα κε πξαθηηθφ θαη θιαζηθφ ηχπν, ελψ απ‟ ηε 

δεθαεηία ηνπ ‟50 άξρηζαλ λα εκθαλίδνληαη δηάθνξνη άιινη ηχπνη ζρνιείσλ, ην 

εκπνξηθφ ζρνιείν, ηα λαπηηθά ιχθεηα, ηα ηερληθά θαη επαγγεικαηηθά γπκλάζηα 

θαη νη κέζεο ηερληθέο θαη επαγγεικαηηθέο ζρνιέο.  

 

  ηε ζπλέρεηα κε ηε κεηαξξχζκηζε Παπαλνχηζνπ – Παπαλδξένπ 

ζηα 1964, ε δεπηεξνβάζκηα φπσο μέξεηε δηαθξίζεθε ζε γπκλάζην θαη ιχθεην, 

ην νπνίν πξνεηνίκαδε ηα παηδηά γηα ην αθαδεκατθφ απνιπηήξην κε εμεηάζεηο, 

έλα κεγάιν αξηζκφ καζεκάησλ γεληθήο παηδείαο, κε ηελ εκθαλή δηάθξηζε ζε 

πξαθηηθφ θαη θιαζηθφ ηχπν. 

 

  Δπαθνινχζεζε βέβαηα ε επηζηξνθή ζηα παιηά κε ηελ 

επηθξάηεζε ηεο 7ρξνλεο θαζηζηηθήο δηθηαηνξίαο, πνπ επαλέθεξε ηε δνκή ηνπ 

εμαηάμηνπ γπκλαζίνπ, κε δνθηκαζκέλν πάιη ηνλ πξαθηηθφ φπσο ζπκάζηε θαη 

θιαζηθφ ηχπν.  

 

  Μεηαπνιηηεπηηθά θαη ηελ ηειεπηαία κεγάιε δηαθνξνπνίεζε πνπ 

έρνπκε θαη βιέπνπκε, είλαη ζε γεληθά ιχθεηα θαη ηερληθά επαγγεικαηηθά ιχθεηα 
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θαη γεληθά πνιπθιαδηθά ιχθεηα θαη ε δηαθνξνπνίεζε εληείλεηαη νξηζηηθά θαη ε 

κέζε εθπαίδεπζε πηα δηρνηνκείηαη ζε γπκλάζην θαη ιχθεην, ελψ ζην εζσηεξηθφ 

ηεο αξρίδεη λα δνκείηαη ην δηπιφ αληζφηηκν δίθηπν.  

 

  Βέβαηα απ‟ ηελ αξρή ηεο ζεζκνζέηεζεο ζπλάδειθνη ηεο ηερληθήο 

εθπαίδεπζεο, ε ηερληθή εθπαίδεπζε αληηκεησπηδφηαλ θαη ζπλππήξρε ζαλ 

παξαπαίδη ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ζαλ θάηη πνπ θαη απ‟ ηελ 

αλαγλψξηζή ηεο θαη ηα ζεζκνζέηεζή ηεο, ζπλππήξρε πάληα θαηψηεξα, 

ηαπεηλά θαη αληζφηηκα.  

 

  Μεηά ηνπο λφκνπο 2525/97 θαη 2640/98, ην ράζκα αλάκεζα ζην 

εληαίν ιχθεην θαη ηα ηερληθά επαγγεικαηηθά εθπαηδεπηήξηα γίλεηαη πην βαζχ θαη 

δηεπξχλεηαη, ελψ παξάιιεια αξρίδνπλ λα εκθαλίδνληαη δηάθνξα ηδξχκαηα 

θαηψηεξα ππνηαγκέλα ζε έλα παξαεθπαηδεπηηθφ εμσζρνιηθφ ζχζηεκα 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, φπσο ηα ΚΔΚ, ηα ΗΔΚ, ηα ζρνιεία δεχηεξεο 

επθαηξίαο θαη αλακέλεηαη πηα ε έληαμε γηα ηελ ηζηνξία ησλ ηερληθψλ 

επαγγεικαηηθψλ εθπαηδεπηεξίσλ θαη ε ππνθαηάζηαζή ηνπο απ‟ ηα 

επαγγεικαηηθά ιχθεηα.  

 

  Καη βέβαηα απηή ε πξφηαζε λνκίδνπκε φηη αλαπαξάγεη ην δηπιφ 

αληζφηηκν ζρνιηθφ δίθηπν. Γελ έρνπκε κφλν κία κεηνλνκαζία, έρνπκε κία 

ππνθαηάζηαζε θαη κία ελαιιαγή θαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ηερληθήο 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, αιιά ηελ ίδηα αλαπαξαγσγή ησλ δχν ηχπσλ 

ζρνιείνπ ζηελ αλψηεξε βαζκίδα ηεο δεπηεξνβάζκηαο.  

 

  Γηα καο θαη ε δηάθξηζε αλάκεζα ζε δεκνηηθφ θαη γπκλάζην είλαη 

ζθφπηκε θαη θαηαδεηθλχεηαη απ‟ ην γεγνλφο φηη πάξα πνιιέο θνξέο ε άξρνπζα 

ηάμε επέβαιε αλάκεζα ζηηο δχν απηέο βαζκίδεο εμεηάζεηο είηε απ‟ ην γπκλάζην 

ζην ιχθεην, είηε παιηφηεξα απ‟ ην δεκνηηθφ ζην γπκλάζην, αο κελ αλαθεξζψ 

ρξνλνινγηθά θαη πφηε.  

 

  Καη γηαηί ην έθαλε; Γηαηί πάληα ήζειε λα νξίδεη θαη λα 

πξνζδηνξίδεη  ηε καζεηηθή ξνή θαη λα ειέγρεη απφιπηα ηελ αλνδηθή κνξθσηηθή 

θηλεηηθφηεηα, αλάινγα κε ηνλ θαηαλεκεηηθφ ξφιν πνπ έδηλε ζην ζρνιείν θαη 

ηδηαίηεξα λα ειέγρεη ηα παηδηά πνπ δελ είραλ θαη δπλαηφηεηεο απ‟ ηελ θνηλσλία 

ησλ θησρψλ ιατθψλ εξγαηηθψλ θαη αγξνηηθψλ ζηξσκάησλ.  
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  ηαλ βέβαηα ηηο θαηάξγεζε ζηα 1981 ε ηφηε θπβέξλεζε, ‟82, είρε 

αξρίζεη λα ιεηηνπξγεί καδηθά ην ηερληθφ θαη επαγγεικαηηθφ ζθέινο ηνπ δηπινχ 

αληζφηηκνπ δηθηχνπ, ην νπνίν δηαθεκίζηεθε θαη έγηλε ηφηε πνιχ πην ειθπζηηθφ 

γηα ηα παηδηά, γηαηί έδηλε θαη κηα δπλαηφηεηα επθνιφηεξεο πξφζβαζεο ζηα 

παηδηά ζηα ΣΔΗ, ηα νπνία ηελ πεξίνδν εθείλε φπσο φινη γλσξίδνπκε, 

αληηθαηέζηεζαλ ηα ΚΑΣΔΔ θαη άξρηζαλ έηζη λα πνιιαπιαζηάδνληαη ζαλ 

ηερλνινγηθά επαγγεικαηηθά ηδξχκαηα. 

 

  Παξφια απηά φκσο, ην πνζνζηφ δηαξξνήο θαη απ‟ ην γπκλάζην 

θαη ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε, ήηαλ θαη εμαθνινπζεί λα παξακέλεη κεγάιν, 

γεγνλφο πνπ απνηειεί πεξίηξαλε απφδεημε ηεο πνιηηηθήο πνπ επηδηψθεη ηελ 

ππνκφξθσζε ζηελ νπζία ηεο πιεηνλφηεηαο ησλ λέσλ.  

 

  Γεληθά ζε φιεο ηηο πεξηφδνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ην ιχθεην δελ 

έπξεπε λα είλαη κία απζηεξά επηιεθηηθή βαζκίδα πξφζβαζεο κε εηδηθά 

καζήκαηα ή καζήκαηα επηινγήο θαη ελίζρπε νινέλα ηνλ ξφιν ηνπ θαη ηνλ 

ραξαθηήξα ηνπ ζαλ πξνζάιακνο απζηεξά ηαμηλνκεκέλνο γηα ηελ πξφζβαζε 

θαη ηελ απνηξνπή ηεο, φηαλ επηβαιιφηαλ απηφ πξνο ηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε, 

ε νπνία θαη απηή νινέλα ππνβαζκίδεηαη. 

 

  Δίλαη θαλεξφ γηα καο φηη 9 ρξφληα ππνρξεσηηθή κε ηε δηάθξηζε 

δεκνηηθφ, γπκλάζην, δελ κπνξεί νχηε λα νινθιεξψζεη ηε γεληθή κφξθσζε ησλ 

καζεηψλ, πνιχ δε πεξηζζφηεξν δελ κπνξεί λα αζρνιεζεί νπζηαζηηθά θαη ζε 

βάζνο κε ηα παηδαγσγηθά θαη ςπραγσγηθά πξνβιήκαηα ησλ παηδηψλ θαη ηελ 

θαιιηέξγεηα ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο. 

 

  Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή έρνπκε θαη ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα 

θαη ζηα καζήκαηα, δείηε ην γπκλάζην, αλ ζέιεηε λα πσ θαη παξαδείγκαηα, 

αξραία απ‟ ην πξσηφηππν, παξάθξαζε ρσξίο κεηάθξαζε, έλα ιεμηιφγην 

αζπλάξηεην, γξακκαηηθή ηεο αξραίαο ειιεληθήο, ηεο λέαο ειιεληθήο, 

ζπληαθηηθφ, ζε πνιχ ιίγεο ψξεο, ρσξίο παξάιιειε ζπγθξηηηθή ζεψξεζε θιπ.  

  

Γειαδή έρνπκε απ‟ ηε κηα, κηα πνζνηηθή ζπζζψξεπζε γλψζεσλ, 

βνκβαξδηζηηθή, ακέζνδα θαη ζπζζσξεπηηθά βηβιία, ιίγεο ψξεο θαη 

θαηαθεξκαηηζκφ θαη θαηαηεκαρηζκφ ηεο παξερφκελεο γλψζεο θαη 

ππνβάζκηζεο ηνπ παηδαγσγηθνχ ξφινπ ηνπ ζρνιείνπ. Απηφ ηη έρεη ζαλ 
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απνηέιεζκα, αλ ζπλππνινγίζεη θαλείο θαη ηελ απνκλεκνλεπηηθή ηειεηνπξγία 

θαη ηνλ παξάιιεια ηαπηφρξνλα θαηαθεξκαηηζκφ θαη ηελ απνζπαζκαηηθή θχζε 

ησλ καζεκάησλ θαη ηεο κεηάδνζεο ηεο φπνηαο γλψζεο; 

 

  Σν φηη ζεηηθφ δηέζεηε έλα παηδί απ‟ ην δεκνηηθφ ζπλάδειθνη, ην 

ράλεη θαη ην ζηξεβιψλεη ζην γπκλάζην. Αθφκα πνιιέο θνξέο θαη ηνλ ίδην ηνλ 

γξαθηθφ ηνπ ραξαθηήξα. Δπηηείλεηαη ην άγρνο απ‟ ην θφξην ηεο εξγαζίαο ησλ 

αληηπαηδαγσγηθψλ επηάσξσλ θαη απ‟ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ φπσο είπαλε ησλ 

καζεκάησλ. 

 

  Έηζη γίλεηαη απσζεηηθή ε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη δελ 

ζπλδέεηαη θαζφινπ κε ηελ θνηλσληθή δσή, πνπ αληίζεηα θνξηψλεη ηα παηδηά 

ζην γπκλάζην κε αθχζηθεο γηα ηελ ειηθία θαη ηελ ςπρηθή ηνπο ηζνξξνπία θαη 

θαηάζηαζε εκπεηξίεο θαη πιεξνθνξίεο.  

 

  Πξψηα θαηαηεκαρίδεηαη ε πξνζσπηθφηεηα καδί κε ηελ 

θαηαηεκαρηζκέλε γλψζε θαη δελ γλσξίδεη ην παηδί νχηε ηνλ εαπηφ ηνπ, νχηε ηνλ 

πεξίγπξφ ηνπ, νχηε ηνλ θφζκν, νχηε ηίπνηα. Πξψηνλ, γηα καο είλαη αδχλαην ε 

βηνινγηθή νινθιήξσζε θαη ε δηαλνεηηθή σξηκφηεηα θαη ε αξηίσζε ηεο φπνηαο 

πξνζσπηθφηεηαο λα γίλεη ζην 15ν έηνο ηεο ειηθίαο ησλ παηδηψλ. 

 

  Δίλαη ην ζεκαδηαθφ κέζν γηα καο ηεο εθεβηθήο ειηθίαο, κε 

απνηέιεζκα κε φια απηά πνπ ζπκβαίλνπλ κε ηηο ηερλεηέο δηαθξίζεηο, ηα 

αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ηα καζήκαηα, λα αλαζηέιινληαη θαη νη θπζηθέο 

παξνξκήζεηο ησλ παηδηψλ, λα αλαθφπηνληαη νη νπζηαζηηθέο κνξθσηηθέο ηνπο 

αλάγθεο, λα παξακέλνπλ αληθαλνπνίεηεο θαη ειιεηκκαηηθέο θαη λα ππάξρεη 

απηφ ην ζνιφ ηνπίν ην αληηπαηδαγσγηθφ, πνπ νδεγεί ζηελ ειιηπέζηαηε απ‟ ηε 

κηα γλψζε, ηελ αλχπαξθηε δηαπαηδαγψγεζε θαη ζηελ αηειέζηαηε 

πξνζσπηθφηεηα ησλ κηθξψλ παηδηψλ. 

 

  Δίλαη δπν παξάκεηξνη, ηξεηο παξάκεηξνη, πνπ εμππεξεηνχλ θαη 

πάιη ζπλάδειθνη ηελ ηαμηθή θχζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θνηλσλίαο θαη πνπ 

εληζρχνπλ ην λέν πνιππξφζσπν θαη ξεπζηφ θαηαλεκεηηθφ ξφιν ηνπ ζρνιείνπ 

ζηε λέα αγνξά ηεο πξφζθαηξεο απαζρφιεζεο θαη ηεο επηθαλεηαθήο 

θαηαξηηζηκφηεηαο ηεο δηα βίνπ πεξηπιάλεζεο θαη ακάζεηα ζηελ αλεξγία θαη 
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ζηε δηαξθή ελαιιαγή επαγγεικάησλ, φπσο θαη νη Τπνπξγνί Παηδείαο ηνλίδνπλ 

ζην κέιινλ.  

 

  Να δνχκε φκσο πην εηδηθά θαη έρεη κηα ζεκαζία, ηε δηάξζξσζε 

κηαο θαη θάλνπκε θξηηηθή ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ησλ ιπθείσλ καο, 

αιιά θαη ηεο Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο. Οη επηκέξνπο δηαθξίζεηο 

ζηα ιχθεηα αξρηθά ζε ζεσξεηηθφ ή ζεηηθφ θχθιν, δέζκεο, θαηεπζχλζεηο, πάιη 

είλαη ζθφπηκεο θαη ζα ιέγακε επηκειεκέλεο.  

 

  Ο επηιεθηηθφο ραξαθηήξαο ησλ ιπθείσλ γίλεηαη θαλεξφο ζηα 

εμεηαζηηθά εηζαγσγηθά πιέγκαηα, αιιά ιεηηνπξγεί δπλακηθά θαη κέζα απ‟ ηε 

δηάθξηζε ησλ καζεκάησλ θαη απηφ φρη κφλν ζην ιχθεην ζπλάδειθνη θαη ζην 

γπκλάζην, ζε πξσηεχνληα, δεπηεξεχνληα.  

 

  Δίκαζηε θαηά απηψλ ησλ δηαθξίζεσλ. Μηα δηάθξηζε πνπ νδεγεί 

ζηελ άκβιπλζε, ηελ επίηαζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ παηδηψλ, γη‟ απηά, 

πξσηεχνπζα ή δεπηεξεχνληα θαη ζηελ ππνηίκεζε πξσηαξρηθά πνιιψλ 

ζεκαληηθψλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη καζεκάησλ. Απηφ είλαη πξσηεχνλ, κ‟ 

απηφ ζα αζρνιεζψ, απηφ έρεη εηδηθή βαξχηεηα θιπ. 

 

  Απηή ε λννηξνπία ρξφληα θαη ρξφληα θαιιηεξγείηαη ζηα γπκλάζηα, 

ιχθεηα θιπ. Γηα παξάδεηγκα, πάληα ηα παηδηά αληηκεηψπηδαλ ηα πξσηεχνληα 

καζήκαηα, εγψ ζα έιεγα κε θάπνην θφβν, «ζνβαξφηεηα» θαη ζρεηηθή 

επηκέιεηα. Με απνηέιεζκα λα αδηαθνξνχλ πνιχ ζπρλά γηα ηελ μέλε γιψζζα. 

Βιέπεηε ηη γίλεηαη.  

 

  Δληζρχνπκε ηελ παξαπαηδεία ηελ μελφγισζζε. Να γίλεηαη ε ψξα 

ηνπ παηδηνχ, ηελ θνηλσληνινγία ζήκεξα, ηελ ςπρνινγία πνπ είλαη βαζηθφ 

κάζεκα απηνγλσζίαο θαη έρεη γίλεη κάζεκα επηινγήο. Σελ ηζηνξία καο, ηελ 

ινγνηερλία καο. Καη φηαλ δελ είλαη πνιιέο θνξέο αληηθείκελν ζην ιχθεην 

παλειιαδηθήο εμέηαζε.  

 

  Οη δε ζπληειεζηέο πξφζβαζεο πνπ έρνπλ κπεη ζην ιχθεην, 

ήξζαλ λα πξνζδέζνπλ απφιπηα ηνπο ππνςήθηνπο ζηελ ηεξή εμεηαζηέα χιε. 

Αληηκεησπίδνπκε απηφ ην πξφβιεκα ζπλάδειθνη γηαηί είκαζηε εθπαηδεπηηθνί. 

«Κχξηε, θχξηε, απηφ ζα ην εμεηαζηνχκε; Με καο πείηε γηα ηελ γπλαίθα ζηελ 
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θνηλσλία ηνπ Πιάησλα. Γελ είλαη ζηελ εμεηαζηέα χιε. Απηή ζηακαηάεη ζηε 

ζειίδα 90».  

 

  ρη θχξηε, θχξηε, απηφ ζα ην κάζνπκε θαη γηαηί πξέπεη λα ην 

κάζνπκε. Έηζη έγηλαλ θεηίρ απνκλεκφλεπζεο νη εμεηάζεηο, έγηλαλ εζληθφ 

γεγνλφο θαη θξνληηζηεξηνπνηήζεθε απφιπηα ην ζρνιείν, ηδηαίηεξα ην ιχθεην, 

αλεμάξηεηα αλ απμνκεηψλνληαη ηα παλειιαδηθά εμεηαδφκελα καζήκαηα απφ 13 

ζε 9 ή απφ 9 ζε 6 θαη αλ αχξην ζα πάλε φπσο φιεο νη ελδείμεηο δείρλνπλ, κεηά 

θαη ην ιχθεην, κε ζέκαηα πνπ ζα δηαηππψλνπλ νη παλεπηζηεκηαθνί. Γείηε 

πξφηαζε Μπακπηληψηε.  

 

  Σν επηρείξεκα φηη ε αχμεζε-κείσζε ησλ εμεηαζηέσλ καζεκάησλ 

ηα αλαβαζκίδεη, αλ ηα κεηψζνπκε ζα αλαβαζκηζηνχλ, φζν πην πνιιά είλαη 

ζθνππηδαξηφ είλαη, γηα καο είλαη Αίνιν θαη ππνθξηηηθφ, γηαηί ην κφλν πνπ 

πεηπραίλεη απηφ ην επηρείξεκα θαη απηή ε απμνκείσζε, είλαη λα κε καζαίλνπλ 

ηίπνηα απ‟ απηά νη λεαξνί ππνςήθηνη, αθνχ ηα παζπαιίδνπλ φια, ηα πάληα 

ζηα θξνληηζηήξηα θαη ζηα απνλεπξσκέλα ζηελ κνξθσηηθή, παηδαγσγηθή θαη 

θνηλσληθή ηνπο ιεηηνπξγία ιχθεηα, απ‟ ηηο πνιιαπιέο  ηνκέο πηα θαη 

κεηαξξπζκίζεηο. 

 

  Οη καζεηέο ηεο β‟ δέζκεο γηα παξάδεηγκα ζπλάδειθνη παιηφηεξα 

ήηαλ ιίγνη πξνλνκηνχρνη θαη κε πάξα πνιχ πςειή βαζκνινγία. Ζ δε ε‟ δέζκε 

ηφηε, φζν ιεηηνχξγεζε, ήηαλ ην εηζηηήξην έμσζεο ησλ νηθνλνκηθά θνηλσληθά θαη 

κνξθσηηθά αδχλακσλ καζεηψλ. Γη‟ απηφ θαη απνθαηαζηάζεθε. Δλψ ζηε 

ζπλέρεηα καδηθνπνηήζεθε ζαλ δέζκε ηνπ ιανχ φπσο ζπκάζηε ε δ‟. ήκεξα 

φκσο, νη νιηγάξηζκνη  ζεηηθνί, ππάξρνπλ θαη ζρνιεία κε ηκήκαηα ζεηηθήο πέληε 

παηδηά. Μελ ην μερλάηε, είλαη πξαγκαηηθφηεηα.  

 

  Δλψ νη άιιεο θαηεπζχλζεηο είλαη καδηθέο γη‟ απηνχο πνπ 

ππνηίζεηαη φηη δελ ηα θαηαθέξλνπλ ζε ηίπνηα, νη ηερλνινγηθνί ΗΗ, νη ζεσξεηηθνί. 

πσο βιέπνπκε αληί γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ αλνηρηψλ νξηδφλησλ θαη ηεο 

κείδνλνο πξνζπάζεηαο νδεγεζήθακε ζηελ εθπαίδεπζε ηεο απφγλσζεο θαη 

κηαο ηαμηθήο δηαίξεζεο αθφκα θαη κέζα ζην ίδην ην ιχθεην, κε ηηο νκάδεο, κε ηηο 

επηινγέο, κε ηηο θαηεπζχλζεηο. 
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  Σαμηθφ είλαη θαη πάιη ην πξφβιεκα απηφ ζπλάδειθνη. Πνην 

θησρνί νη πξνλνκηνχρνη, πην άζρεηνη, πην ζρεηηθνί. ηα ηερληθά επαγγεικαηηθά 

εθπαηδεπηήξηα πνπ ππνδέρνληαη ηα παηδηά ηα ηαπεηλά ησλ θησρψλ 

νηθνγελεηψλ, πνπ θαηά θαλφλα θαη κηα ιάζνο αληίιεςε απηά ηα παηδάθηα δελ 

παίξλνπλ ηα γξάκκαηα, ε πξαγκαηηθφηεηα αλ ζέινπκε λα ηε δνχκε θαηάκαηα 

είλαη ακείιηθηε θαη απνθαιππηηθή. 

 

  Έιιεηςε εξγαζηεξίσλ, αλαρσξνζεηήζεηο, ην θπλήγη κηαο 

εμεηδίθεπζεο πνπ δελ έξρεηαη πνηέ θαη πνπ δελ πξνζθέξεη θακηά 

επαγγεικαηηθή επάξθεηα. Ζ δηάιπζε θάζε είδνπο καζήκαηνο γεληθήο ή 

ηερληθήο κφξθσζεο, απνδεηθλχνπλ φηη ηα ΣΔΔ ζηελ νπζία κεηαηξάπεθαλ ζε 

πξνζαιάκνπο ςεπηνθαηάξηηζεο, παξφια ηα δεηιά αλνίγκαηα πξφζβαζεο πνπ 

έγηλαλ ηα ηαπεηλά ΣΔΗ. 

 

  Ζ εηθφλα ησλ ΣΔΗ είλαη δσληαλή καξηπξία ησλ ηαμηθψλ θξαγκψλ 

θαη ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ λέσλ απφ ηελ γπκλαζηαθή βαζκίδα, ζηελ 

απνδνρή κηαο θαησηεξφηεηαο πνπ νδεγεί ζηελ πηνζέηεζε ελφο άζιηνπ 

αλζξψπηλνπ θαη εξγαζηαθνχ κέιινληνο, ζαλ θπζηθήο θαηάζηαζεο θαη 

λνκνηέιεηαο.  

 

  Βέβαηα είλαη αδηακθηζβήηεην γεγνλφο ζπλάδειθνη φηη νη καζεηέο 

εγθαηαιείπνπλ αθφκε θαη ηα ΣΔΔ ζην ζχλνιν ηεο ηεηξαεηίαο 2000-2004, ζε 

πνζνζηφ 40 πεξίπνπ % θαη ε εγθαηάιεηςε απηή δελ νθείιεηαη φπσο θάπνηνη 

αθειείο ππεξαζπίδνπλ ζην φηη επέζηξεςαλ θάπνηα παηδηά ιφγσ ηεο 

θαηάξγεζεο ησλ εμεηάζεσλ ησλ παλειιαδηθψλ ζηε Β‟ Λπθείνπ ζην εληαίν 

ιχθεην. ρη. 

 

  Γελ νθείιεηαη εθεί. Γηα καο είλαη ε ίδηα ε θχζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

θαη ην δηπιφ αληζφηηκν δίθηπν πνπ απσζεί ηα παηδηά. Δίλαη ε ίδηα ε 

πξαγκαηηθφηεηα πνπ δελ απαληάεη ζηηο κνξθσηηθέο θαη θνηλσληθέο αλάγθεο 

ηεο επνρήο. Γελ δίλεη εθφδηα.  

 

  ζνλ αθνξά ηελ ππνθαηάζηαζε ησλ ΣΔΔ απ‟ ηα επαγγεικαηηθά 

ιχθεηα θαη ηελ πξνζζήθε πεξηζζφηεξσλ καζεκάησλ, γηαηί απηφ αθνχγεηαη  ζε 

πνιιέο πξνηάζεηο γεληθήο παηδείαο, δελ πηζηεχνπκε φηη απηνί νη πεηξακαηηζκνί 

ζα κπνξέζνπλ λα αιιάμνπλ ηε θξηρηή απηή ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα, γηαηί γηα 
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καο ε ζπλχπαξμε επαγγεικαηηθήο θαη γεληθήο εθπαίδεπζεο είλαη 

πξνβιεκαηηθή. 

 

  Γελ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ηαπηφρξνλα θαη επάιιεια απηά 

ηα πξάγκαηα. Αθπξψλεη ε κηα ηελ άιιε θαη δεκηνπξγεί αλεκηθέο θαηαζηάζεηο 

θαη αλαθπθιψλεη έηζη κε πην ξαθηλαξηζκέλν ηξφπν ηελ αλαπαξαγσγή ηεο 

αληζνηηκίαο ζηε κφξθσζε, ζηελ εξγαζία θαη ηε δσή. Άιισζηε νη κειινληηθνί 

απφθνηηνη ησλ επέιηθησλ επαγγεικαηηθψλ ιπθείσλ πνπ ζα θνηηεχζνπλ, 

ππνρξεσηηθά κεζνδεχεηαη λα θνηηεχζνπλ ζηα ΗΔΚ θαη ζα ππάξμνπλ θαη πνιιά 

ηδησηηθά ΗΔΚ εθηφο απ‟ ηα δεκφζηα πνπ δελ είλαη θαη δσξεάλ γηαηί θαη δίδαθηξα 

θαη εμέηαζηξα ζα απαηηνχλ, παξφιε ηε δηεηή θνίηεζε εθεί θαη αλαβάζκηζε πνπ 

εμαγγέιιεηαη απ‟ ηε λπλ θπβέξλεζε.  

 

  Έηζη, φια απηά ζα είλαη έλα δηαξθέο ηξεραιεηφ, κηα δηαξθήο 

αγσλία θαη κηα ειπίδα γηα ηελ απαζρφιεζε ή απφθηεζε επαγγεικαηηθψλ 

πξνζφλησλ πξνο πηζηνπνίεζε, γηαηί θαλέλαο ηίηινο πηα ζην κέιινλ, δείηε ην 

θαη ην πέξαζε θαη ε Γηαλλάθνπ ζην λνκνζρέδην γηα ην ΓΗΚΑΣΑ, έβαιε 

ηξνπνπνίεζε θαη ζα ην μαλαπεξάζεη. Καη ην είπε θαη ζηηο Βξπμέιιεο. Γελ πάεη 

λα δίλνπκε ηίηινπο γπκλάζηα, ιχθεηα, επαγγεικαηηθά ιχθεηα, ραηξεηίζκαηα. 

 

  Οη ηίηινη απηνί εμαλεκίδνληαη. Έλαο ζα πηζηνπνηεί. Ο Οξγαληζκφο 

Πηζηνπνίεζεο Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ. Γειαδή επηηξνπή απ‟ ην 

Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη ην Τπνπξγείν Παηδείαο, πνπ θάζε θνξά δελ ζα ηελ 

ελδηαθέξεη, ζα βάδεη εμεηάζεηο, απφ πνχ εζχ πήξεο ηηο γλψζεηο ζνπ. Μφλνο 

ζνπ; Με ηειεεθπαίδεπζε; Απ‟ ην θνκπηνχηεξ ζην ζπίηη; 

 

  Γελ ζα ηνλ ελδηαθέξεη απηφλ ηνλ νξγαληζκφ θαη ζα πηζηνπνηεί 

μαλά θαη μαλά ηα επαγγεικαηηθά ζνπ πξνζφληα. Παξάιιεια κ‟ απηφ ηνλ 

ηξφπν, νη ηίηινη πνπ απνλέκακε θαη ππνγξάθακε κέρξη ηψξα ζπλάδειθνη λα 

ην θαηαιάβνπκε, δελ έρνπλ θακηά αμία γλσζηηθή, κνξθσηηθή, επαγγεικαηηθή. 

Δλψ ε ίδηα ε εθπαίδεπζε έξρεηαη λα ππεξεηήζεη ηελ απνδνρή ηεο θαηάξηηζεο 

ζηε ζπλείδεζε πηα ησλ λέσλ.  

 

  Καη έρνπκε ην θηιαλδηθφ κνληέιν, ε θαηάξηηζε κέζα ζην ζρνιείν, 

αιιά ε απνδνρή ηεο θαηάξηηζεο θαη ήδε απφ ην δεκνηηθφ ζπλάδειθνη. Έηζη, 

ζηελ ίδηα θαηεχζπλζε πξνηάζεηο θηλνχληαη πνπ κηινχλ γηα 9ρξνλε 
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ππνρξεσηηθή θαη εληαίν ιχθεην, κε πξνεπαγγεικαηηθέο ηερλνινγηθέο θαη γεληθέο 

γλψζεηο. ηνλ φλνκα κάιηζηα ην επηθαινχληαη ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο ηαμηθήο 

δηάθξηζεο θαη ηεο δήζελ ελίζρπζεο ηνπ εληαίνπ ραξαθηήξα ηεο εθπαίδεπζεο 

θαη ηνπ δήζελ ζπλζήκαηνο γηα ίζεο επθαηξίεο ζηε κφξθσζε.  

 

  Γηα καο πξνθχπηεη ε εμήο εθηίκεζε. πνηα κνξθή ηερληθήο θαη 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ππάξρεη θαη πξέπεη λα ππάξρεη, ζα πξέπεη λα 

ζηεξίδεηαη ζην γεξφ ζεκέιην ηεο γεληθήο κφξθσζεο. Πξψηνλ. Άιισζηε είλαη 

γλσζηφ φηη νη απφθνηηνη ησλ παιηψλ γεληθψλ ιπθείσλ πνπ θνηηνχζαλ ζε ΣΔΔ, 

έθαλαλ ζεκαληηθά άικαηα ζηα εξγαζηεξηαθά καζήκαηα, γηαηί θάηεραλ 

βαζηθνχο ηνκείο ηεο γεληθήο παηδείαο θαη κφξθσζεο. 

  

  Δμάιινπ ε επαγγεικαηηθή επηινγή θαη ε νπζηαζηηθά 

αλαβαζκηζκέλε ηερληθή εθπαίδεπζε, κπνξεί λα είλαη απνηειεζκαηηθέο θαη 

πξφζθνξεο κφλν κεηά ηνλ 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ησλ παηδηψλ, γηαηί ηφηε 

νδεγνχληαη ηα παηδηά ζε κηα νληφηεηα πην νινθιεξσκέλε ςπρηθά, δηαλνεηηθά, 

θνηλσληθά θαη βηνινγηθά.  

 

  Έηζη, είλαη αλαγθαίνο θαη επαξθήο ιφγνο λα θνηηνχλ ζηελ 

Σερληθή Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηεο γεληθήο 

κφξθσζεο, κέζα απ‟ ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ εληαίνπ 12ρξνλνπ ζρνιείνπ. Γη‟ 

απηφ απαηηείηαη γηα καο νη Σερληθέο θαη Δπαγγεικαηηθέο ρνιέο λα είλαη 

δεκφζηεο, δσξεάλ, ζχγρξνλεο, εμνπιηζκέλεο, αλαβαζκηζκέλεο θαη λα 

ιεηηνπξγνχλ θαη λα ππνδέρνληαη ηνπο λένπο πνπ δελ επηζπκνχλ λα 

ζπλερίζνπλ ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε. 

 

  Ζ πξνζέγγηζε απηή ζηε δνκή ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

απνθαιχπηεη λνκίδνπκε ζπλνιηθά ην πξφβιεκα ζηελ εθπαίδεπζή καο, πνπ 

είλαη ν δηαρσξηζκφο φπσο είπακε ζε επηθαζήκελα ηκήκαηα, δεκνηηθφ, 

γπκλάζην, ιχθεην, ΣΔΔ, επαγγεικαηηθά ιχθεηα θαη αλαδεηθλχεηαη έηζη ε 

αλαγθαηφηεηα ηνπ εληαίνπ ραξαθηήξα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη 

πξάμεο.  

 

  Ζ δσή κπνξεί λα αιιάμεη πξνο ην θαιχηεξν φηαλ νη γλψζεηο πνπ 

είλαη κέζνλ γηα λα αιιάμνπκε ηε δσή γίλεη θηήκα φισλ ησλ αλζξψπσλ, αληί λα 

κνλνπσιείηαη απ‟ ηνπο ιίγνπο. Δκείο πηζηεχνπκε φηη ην ζρνιείν απηφ ησλ 
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δηαηξέζεσλ, δελ ζπκβάιεηο ηελ αξκνληθή αλάπηπμε ηνπ αλζξψπνπ, γηαηί ε 

πξνζσπηθφηεηα είλαη κία εληαία ππφζηαζε.  

 

  Ζ πξνζσπηθφηεηα ζηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο, ζην ζπλαηζζεκαηηθφ 

ηεο κέξνο, ζην δηαλνεηηθφ ηεο κέξνο θαη ην βνπιεηηθφ, ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί 

ηαπηφρξνλα κε επάξθεηα θαη φρη ειιεηκκαηηθά φπσο γίλεηαη ζήκεξα κε ηνλ 

θαηαθεξκαηηζκφ ησλ γλψζεσλ θαη κε ηελ κε χπαξμε παηδαγσγηθνχ ξφινπ ζην 

ζρνιείν.  

 

  Νφεζε φκσο θαη ζπλαίζζεκα θαη βνχιεζε, εθθξάδνληαη εληαία 

θαη αμεδηάιπηα φπσο είπακε ζηε ζπκπεξηθνξά. Ζ ελίζρπζε ηεο ζέιεζεο 

ηειηθά είλαη ε δπλαηφηεηα λα πεξάζεη ν άλζξσπνο απ΄ ην ζπλαίζζεκα ζηε 

ζθέςε θαη απ‟ ηε ζθέςε ζηελ ελέξγεηα θαη ηε δξάζε.  

 

  Σα άβνπια θαη ειιεηκκαηηθά πιάζκαηα πνπ παξάγεη ην ζεκεξηλφ 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, είλαη αλίθαλα νιφηεια λα θαηαλνήζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο 

ή λα επηδξάζνπλ ζην πεξηβάιινλ ηνπο. Έηζη, ε αξκνληθή αλάπηπμε ηνπ 

αλζξψπνπ δελ ζπληειείηαη κφλν κε ηελ πξνζθνξά γλψζεσλ, αιιά κε ηελ 

επαθή ηεο γλψζεο κε ηελ ίδηα ηε δσή θαη ηα πξάγκαηα, πνπ πξέπεη κ‟ απηή 

ηελ επαθή λα επαιεζεχνληαη θάπνηα θαη λα δηαςεχδνληαη θάπνηα άιια.  

 

  Γηα καο ε πξνζπάζεηα απηή γηα νιφπιεπξε αλάπηπμε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο, ζα πεξλάεη κέζα απφ ην εληαίν δσδεθάρξνλν ππνρξεσηηθφ 

δεκφζην θαη δσξεάλ ππνρξεσηηθφ ζρνιείν γεληθήο κφξθσζεο θαη ζην νπνίν 

εκείο απνδίδνπκε απηά ηα θχξηα γλσζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεξηερνκέλνπ.  

 

  Πξψην θαη θχξην, γηαηί έρνπκε ηεξάζηην πξφβιεκα, είκαζηε 29νη 

θαη ζηε ιίζηα ζηα δεηήκαηα ηεο γιψζζαο, λα δηδάζθεηαη ε ζσζηή θαη πιήξε 

γλψζε ηεο γιψζζαο καο θαη ησλ ηξφπσλ θαη ησλ κεζφδσλ ηεο καζεκαηηθήο 

ζθέςεο. Γιψζζα θαη καζεκαηηθή ζθέςε. Γλψζε ηεο θχζεο, ησλ θπζηθψλ 

θαηλνκέλσλ, αλαγσγή ηνπο ζε λνκνηέιεηεο.  

 

  Γλψζε ηνπ πνιηηηζκνχ, ηεο ηζηνξίαο, ηνπ αλζξψπνπ θαη ηεο 

θνηλσληθήο δσήο. Σέινο, δελ πξέπεη λα ππνηηκάκε ηε θπζηθή θαη αηζζεηηθή 

αγσγή πνπ είλαη νιφηεια ππνβαζκηζκέλεο, νχηε ηελ ηερλνινγία θαη ηελ 

ηερληθή ηνπ 12ρξνλνπ ζρνιείνπ, λα κελ ηηο ζεσξνχκε ππφζεζε κηαο 
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θαηψηεξεο θάζηαο ή θάπνηαο ειίη θαη λα δεκηνπξγήζνπκε έλα ηέηνην ζρνιείν 

πνπ λα είλαη κε ηε δσή, γηα ηε δσή.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Φ. ΚΛΧΠΑ): πλάδειθνη, ζα πξέπεη λα δνζεί ζην πξνεδξείν 

έλα αληίγξαθν απ‟ ηηο ηνπνζεηήζεηο-εηζεγήζεηο πνπ έρεη γξαπηέο ν θαζέλαο, 

γηαηί έρνπλ κνηξαζηεί πνιιά έμσ, αιιά ζην πξνεδξείν δελ ππάξρεη θαλέλα, γηα 

λα κπνξέζεη λα καδεπηεί ην πιηθφ κεηά θαη λα δνζεί ζην Γ.. ηεο ΟΛΜΔ. Δκείο 

είκαζηε ζπληνληζηέο ηεο νκάδαο εδψ. Γειαδή φπνηνο έρεη θείκελν γξαπηφ, λα 

δψζεη έλα αληίγξαθν εδψ.  

. ΜΑΡΗΝΖ: πλάδειθνη, λα ζαο πσ ηη θαλφληζε ε Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή. 

Θα ππάξρεη θαθέο κία ψξα απφ ηηο 11.30 κέρξη ηηο 12.30.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Τπάξρνπλ άιιεο δειψζεηο, ηνπνζεηήζεηο, εηζεγήζεηο;  

Γ. ΕΑΦΔΗΡΑΚΗΓΖ: Κνηηάμηε ζπλάδειθνη, είκαη κέινο ηεο νκάδαο ηνπ 

θεηκέλνπ πνπ δηαβάζηεθε. Θέισ λα δηεπθξηλίζσ δπν πξάγκαηα, γηαηί 

ελδερνκέλσο λα δεκηνπξγήζεθαλ θαη απνξίεο. Τπάξρεη κηα εηζήγεζε ζηελ 

νπνία είρακε θαηαιήμεη νη πεξηζζφηεξνη ηεο νκάδαο πνπ είρε ζπγθξνηεζεί ζην 

ΚΔΜΔΣΔ θαη βεβαίσο είρακε πεη φηη ζα γίλνπλ ζεβαζηέο θαη γηα 

επηζηεκνληθνχο ιφγνπο θπζηθά, φιεο νη απνρξψζεηο απφςεηο, φιεο νη άιιεο 

απφςεηο θαη ζα θαηαηεζνχλ ζην θείκελν.  

 

  Παξνπζηάζηεθε κηα άιιε εηζήγεζε, ε νπνία κπαίλεη ζε ηζφηηκε 

βάζε κε ηελ πξνεγνχκελε. Απηφ πξέπεη λα ην δηεπθξηλίζνπκε. Απηφ ρξεψλεηαη 

ζηηο αδπλακίεο ηηο νξγαλσηηθέο, ηεο ΟΛΜΔ, ηνπ ΚΔΜΔΣΔ, λα βάιεη αθξηβψο 

ηα πιαίζηα πσο ζα ιεηηνπξγνχλ νη νκάδεο. Γελ έρνπκε επζχλε φζνλ αθνξά 

απηφ. Δκείο δνπιέςακε, αθηεξψζακε ην ρξφλν καο, θαηαιήμακε ζ‟ απηφ ην 

θείκελν. 

  εβαζηέο είλαη νη απφςεηο κπνξνχκε λα πνχκε. Οχησο ή άιισο 

πξέπεη λα ηεθκεξηψλνληαη επηζηεκνληθά απηά. Δάλ είλαη θαη απφςεηο 

ζπγρξφλσο θνκκάησλ ή παξαηάμεσλ, γη‟ απηφ ην πξάγκα εκείο δελ έρνπκε 

θακηά επζχλε, πξέπεη λα ην πνχκε. Γελ ζέισ λα πσ ηίπνηα άιιν. Δάλ 

δεηεζνχλ δηεπθξηλίζεηο. 

ΤΝΔΓΡΟ: Γειαδή ε κία πξφηαζε είλαη θνκκάησλ θαη ε άιιε είλαη 

θαζεγεηψλ; Έηζη πνπ ην είπεο ζπλάδειθε. 

Γ. ΕΑΦΔΗΡΑΚΗΓΖ: Ζ νκάδα ζπγθξνηήζεθε σο ζπιινγηθφ φξγαλν θαη έθαλε 

κηα ζχγθιηζε ησλ απφςεψλ ηεο. Απνηεινχληαλ απφ ζπλαδέιθνπο δηαθφξσλ 

απνρξψζεσλ θαη πνπ αλήθνπλ ζε άιιεο νκάδεο. Έγηλε κηα ζχγθιηζε. Απφ 

εθεί θαη πέξα πξνζηέζεθε θαη έλα άιιν θείκελν, ην νπνίν απνηειεί ηζφηηκε 
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εηζήγεζε. Απηφ ήζεια λα πσ. Γελ είλαη θαθφ θαη‟ αλάγθε δειαδή. αιιά ελ 

πάζε πεξηπηψζεη λα δηεπθξηληζηεί. Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Γ. ΖΡΑΚΛΔΟΤ): Ο θαζέλαο πνπ ζα ηνπνζεηείηαη λα ιέεη θαη 

ην φλνκά ηνπ γηα λα θαηαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά. Τπάξρνπλ κέρξη ηψξα 29 

γξαπηέο δειψζεηο γηα ηνπνζεηήζεηο-εηζεγήζεηο. Τπάξρεη ην πξφβιεκα ηνπ 

δηαιείκκαηνο γηα θαθέ ζε πεξίπνπ έλα ηέηαξην. Ση θάλνπκε; Θα 

ζπκκεηάζρνπκε ζην δηάιεηκκα ή ζα ζπλερίζνπκε;  

(Γηαινγηθέο πδεηήζεηο) 

 

  Ξεθηλάκε ηε δηαδηθαζία ησλ ηνπνζεηήζεσλ. Έρεη δεηήζεη ηνλ 

ιφγν ν ζπλάδειθνο Γξίδεο. Έρεη έλα ζιηβεξφ θαζήθνλ θαη δήηεζε λα 

πξνεγεζεί. Δκείο λνκίδνπκε φηη ην ιηγφηεξν πνπ κπνξεί λα κηιήζεη θαλείο είλαη 

4 ιεπηά θαη φπνπ πάεη ζπλάδειθνη. Γελ γίλεηαη αιιηψο. Ο ζπλάδειθνο Γξίδεο 

έρεη ηνλ ιφγν.  

Σ. ΓΡΗΕΖ: Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, είκαη ν ζπλάδειθνο ν ηάζεο 

Γξίδεο απ‟ ηελ Δ‟ ΔΛΜΔ Θεζζαινλίθεο, νξγαληθή, 5ν ΣΔΔ ηαπξνχπνιεο. 

Εήηεζα λα πάξσ πξψηνο ηνλ ιφγν, γηαηί έρσ έλα φλησο πξφβιεκα πνιχ 

ζνβαξφ θαη πξέπεη λα θχγσ ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 11.00 κε 11.30 γηα ηελ 

Πηνιεκατδα.  

 

  Ζ εηζήγεζή κνπ αθνξά ζπλάδειθνη ηηο πξννπηηθέο ηεο 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ζε πξψηε θάζε θαη κεηά ηηο πξνηάζεηο θαη ηηο 

απφςεηο κνπ γηα ηηο αιιαγέο ζηε δνκή ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο.  

 

  Χο γλσζηφ ζπλάδειθνη ε ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα 

ραξαθηεξίδεηαη απ‟ ηελ παγθνζκηνπνίεζε ησλ αγνξψλ, ην ζθιεξφ θαη 

ζπλερψο απμαλφκελν αληαγσληζκφ, ηελ παγθφζκηα αλαθαηάηαμε ησλ 

νηθνλνκηψλ, ηε ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, ηελ πςειή εμεηδίθεπζε, αιιά 

ηαπηφρξνλα θαη ηελ αλεξγία θαη ηελ αλάγθε ηεο αχμεζεο ηεο απαζρφιεζεο.  

 

  ‟ απηή ηε δχζθνιε επνρή ε ηερληθή επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε 

πξέπεη λα δηαδξακαηίζεη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν θαη λα αλαδεηρζεί ζε δπλακηθφ 

παξάγνληα εμέιημεο θαη πξνφδνπ ηεο ρψξαο καο, αληαπνθξηλφκελνη ζηηο 

πξνθιήζεηο ησλ θαηξψλ.  
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  Σα ΣΔΔ πξέπεη λα είλαη πξνλνκηαθά ζρνιεία, εμαζθαιίδνληαο 

επαγγεικαηηθή ζπγθξφηεζε ηνπ καζεηή κε ηελ νινθιήξσζε ηεο εθπαίδεπζεο 

θαη ζέηνληαο ηηο πξνυπνζέζεηο γηα επηηπρή επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία ή 

δπλαηφηεηα ζπλέρηζεο ζπνπδψλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε.  

 

  Σα ΣΔΔ πξέπεη λα είλαη ζρνιεία πνπ κε λέα θηιφδνμα 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, κε λέεο ζχγρξνλεο εηδηθφηεηεο, κε λέα βηβιία θαη 

ζχγρξνλα εμνπιηζκέλα εξγαζηήξηα, λα βξίζθνληαη ζε αληηζηνηρία κε ηε 

δπλακηθή ησλ επνρψλ, δίλνληαο εθπαηδεπκέλα ζηειέρε θαη ζπκβάιινληαο έηζη 

θαηαιπηηθά ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο καο. 

 

  Σα ΣΔΔ πξέπεη λα είλαη ζρνιεία ζπλεηδεηήο επηινγήο απφ ηελ 

κεξίδα εθείλε ηνπ καζεηηθνχ θφζκνπ πνπ επηζπκεί πξάγκαηη λα δηεθδηθήζεη ηε 

ζέζε ηνπ ζηελ επελδπηηθή αγνξά εξγαζίαο. Με εθφδηα νπζηαζηηθά θαη ηίηινπο 

ζπνπδψλ νπσζδήπνηε κε αληίθξηζκα.  

 

  Σα ΣΔΔ δελ πξέπεη λα είλαη ζρνιεία ηεο απφξξηςεο απφ ηελ 

ειιεληθή θνηλσλία θαη ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα ζπγρξφλσο, νχηε ηα ζρνιεία 

αλάγθεο γηα ηνπο αδχλαηνπο καζεηέο. Σα ΣΔΔ πξέπεη λα είλαη αληαγσληζηηθά 

θαη ζχγρξνλα ζρνιεία θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο επηζηεκνληθέο θαη 

ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη απαηηήζεηο ησλ θαηξψλ καο θαη λα ζηεξίδνληαη 

απνηειεζκαηηθά απ‟ ηελ πνιηηεία. 

 

  ζνλ αθνξά ηψξα γηα ην δεχηεξν ζέκα, γηα ηελ ηακπαθέξα πνπ 

φινη έρνπκε ηελ αγσλία καο, ε άπνςή κνπ είλαη ε εμήο: Σν λέν ζρνιείν ζα 

πξέπεη λα αλήθεη ζηε ιπθεηαθή βαζκίδα θαη λα παξέρεη γεληθή παηδεία, αιιά 

θαη εηδηθή επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε. Γηεπθξηλίδσ πσο ν δηαρσξηζκφο δελ 

γίλεηαη κε ηελ θαθψο επηθξαηνχζα άπνςε, φηη γεληθή παηδεία απνηεινχλ κφλν 

ηα θιαζηθά καζήκαηα, Διιεληθά, Μαζεκαηηθά, Φπζηθή θιπ, αιιά επηζηεκνληθά 

πεδία ηεο ηερλνινγίαο, π.ρ. ν Ζιεθηξηζκφο, ε Θεξκνδπλακηθή, ε Αληνρή 

Τιηθψλ, ε Αλνζνινγία θιπ.  

 

  Δπίζεο θαη ε εηδηθή επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα 

πεξηέρεη ζηνηρεία ησλ θιαζηθψλ ζπνπδψλ, π.ρ. μέλεο γιψζζεο. Ο ηχπνο απηφο 

ηνπ ζρνιείνπ ζα ιεηηνπξγήζεη κφλν κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο θαη ζα είλαη απφιπηα ελαξκνληζκέλν κε ην ΔΔΚ ηνπ Ν. 2009/92.  
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  ηνπο απνθνίηνπο ζα ρνξεγείηαη απνιπηήξηνο ηίηινο θαη 

παξάιιεια πηπρίν επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο. Θα ηζρχζεη ν ίδηνο εληαίνο 

γηα φια ηα ιχθεηα ηξφπνο εθπαίδεπζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ, δειαδή 

ελδνζρνιηθέο εμεηάζεηο κε παλειιαδηθψο εμεηαδφκελα καζήκαηα ζε ίζν 

αξηζκφ καζεκάησλ.  

 

  ‟ απηή ηελ θαηεχζπλζε ζα βνεζήζεη θαη ε ζεζπηδφκελε κείσζε 

ησλ παλειιαδηθψλ εμεηαδνκέλσλ καζεκάησλ απφ 9 ζε 6 πνπ ήδε έρεη γίλεη. 

γηαηί νη πξνηάζεηο κνπ είλαη απ‟ ην θαινθαίξη. Γειαδή ν απφθνηηνο ηνπ 

ιπθείνπ επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ζα δίλεη θαη απηφο 6 καζήκαηα γηα ηελ 

εηζαγσγή ηνπ ζηα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα θαη ηα ΣΔΗ. 

 

  ηελ πξψηε ηάμε ζα έρνπκε ηνπο απνθνίηνπο ησλ γπκλαζίσλ λα 

εγγξάθνληαη ζηελ Α‟ ηάμε ηνπ επαγγεικαηηθνχ ιπθείνπ, ε νπνία είλαη εληαία γηα 

φινπο ηνπο καζεηέο. Ζ Β‟ ηάμε, νη καζεηέο επηιέγνπλ ηνκέα επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη ζηε Γ‟ ηάμε νη καζεηέο επηιέγνπλ ηελ εγγξαθή ηνπο ζηελ 

ηερλνινγηθή θαηεχζπλζε ηνπ ηνκέα, πνπ ηνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα γηα εγγξαθή 

ζηα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα.  

 

  Γηα ηνπο καζεηέο πνπ δελ επηζπκνχλ λα θνηηήζνπλ ζηελ 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, αιιά ελδηαθέξνληαη λα απνθηήζνπλ 

επαγγεικαηηθνχο ηίηινπο, ζα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα θνηηήζνπλ ζηελ Γ‟ ηάμε 

ζε ηάμε εηδηθφηεηαο γηα ηελ απφθηεζε επαγγεικαηηθψλ ηίηισλ. Οη καζεηέο 

απηνί γηα ηελ ιήςε ηνπ πηπρίνπ ηνπο ζα εμεηάδνληαη παλειιαδηθά ζε ηξία 

καζήκαηα, Νέα Διιεληθά, Μαζεκαηηθά θαη έλα κάζεκα εηδηθφηεηαο θαη γηα ηελ 

ιήςε ηνπ πηπρίνπ ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα έρνπλ γεληθφ βαζκφ ηνπιάρηζηνλ 

10, αιιά θαη κέζν φξν ηνπιάρηζηνλ 10 ζηα εξγαζηεξηαθά καζήκαηα.  

 

  Οη βαζκνί ησλ ηξηψλ παλειιαδηθψο εμεηαδνκέλσλ καζεκάησλ 

ζα απνηεινχλ ηελ γξαπηή επίδνζε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ηειηθνχ βαζκνχ 

ηνπ καζήκαηνο, αιιά θαη ζα ππνινγίδνληαη γηα ηελ εηζαγσγή φζσλ επηζπκνχλ 

ζε πνζνζηφ ζέζεσλ ηα ΣΔΗ ηνπ ηνκέα ηνπο.  

 

  Με ηηο παξαπάλσ ξπζκίζεηο πεηπραίλνπκε 12εηή θνίηεζε γηα 

φινπο ηνπο καζεηέο, αλαβαζκηζκέλν απνιπηήξην θαη πηπρίν ηνπ λένπ 

επαγγεικαηηθνχ ιπθείνπ θαη δηέμνδν φισλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.  
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  Εεηάσ ηελ ελαξκφληζε ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο 

θαηάξηηζεο κε ηελ ειηθηαθή βαζκίδα, ηελ πξαθηηθή άζθεζε ζην Τπνπξγείν 

Παηδείαο θαη ηε καζεηεία ζηα άιια Τπνπξγεία, ηελ ελαξκφληζε ηεο 

δηδαζθαιίαο κε ην θξαηηθφ πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο, ηελ νξζνινγηθή 

θαηαλνκή ησλ ηνκέσλ θαη φζνλ αθνξά ηηο αιιαγέο ζηε δηνηθεηηθή νξγάλσζε 

ηνπ λένπ ζρνιείνπ, ζα πξέπεη ην ζεκεξηλφ ζρήκα, Γηεπζπληήο, Τπνδηεπζπληήο 

θαη χιινγνο Γηδαζθφλησλ, λα κπνξνχζε λα θξηζεί ζαλ κε απνδνηηθφ, δηφηη 

δελ ιακβάλεη ππφςε ηελ πνιππινθφηεηα ησλ δνκψλ ησλ ζρνιείσλ πνπ 

παξέρνπλ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε. 

 

  Πξνηείλσ έλα λέν ζχζηεκα δηνίθεζεο, Γηεπζπληήο, 

Τπνδηεπζπληήο πνπδψλ, Τπνδηεπζπληήο Γηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ, Τπνδηεπζπληέο Σνκέσλ θαη χιινγνο Γηδαζθφλησλ.  

 

  ζνλ αθνξά γηα ηα ΔΚ ηψξα θαη ηειεηψλσ, ηα ρνιηθά 

Δξγαζηεξηαθά Κέληξα ελζσκαηψλνληαη ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο. Ζ 

πξνηεηλφκελε δνκή ελζσκαηψλεη ην έξγν ηνπο πνπ κέρξη ζήκεξα επηηεινχζαλ 

ηα ΔΚ ζηα εκεξήζηα ζρνιεία. Σα ΗΔΚ θαη νη εζπεξηλέο ζρνιηθέο κνλάδεο ζα 

ρξεζηκνπνηνχλ κε παξφκνην ηξφπν φζα απ‟ ηα εξγαζηήξηά ηνπο είλαη 

απαξαίηεηα. Απηφο ζα είλαη θαη ν ξφινο ηνπ Τπνδηεπζπληή ησλ Δξγαζηεξίσλ 

ησλ εζπεξηλψλ ιπθείσλ.  

 

  Βαζηθφ πξφβιεκα ζηε ιεηηνπξγία ηνπο απνηειεί ε δπζθίλεηε 

δηνίθεζε θαη ε ζπλεξγαζία κε ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο. Υάλεηαη ρξφλνο θαη 

κεηψλεηαη ε παξαγσγηθφηεηα, δηφηη ε δηνίθεζε απφ δχν Γηεπζπληέο κε θνηλφ 

εθπαηδεπηηθφ θαη καζεηηθφ δπλακηθφ, δεκηνπξγεί πξνθαλψο δπζιεηηνπξγία, 

αθπξψλεη ην έξγν ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ΔΚ, αθνχ πξνΐζηαληαη ζε πξνζσπηθφ 

πνπ αλήθεη ζηηο άιιεο κνλάδεο.  

 

  Έηζη νη ππεχζπλνη ηνκέσλ εκθαλίδνληαη κε ηεξαξρεκέλε ζέζε 

ζην ΔΚ θαη αδηαβάζκεηνη ζην ζρνιείν πνπ αλήθνπλ. Δπραξηζηψ πνιχ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Ζ ζπλαδέιθηζζα Σξηαληαθχιινπ έρεη ηνλ ιφγν γηα ζχληνκε 

εηζήγεζε. Καη κεηά είλαη ν ζπλάδειθνο Μαξίλεο.  

(Γηαινγηθέο πδεηήζεηο) 

  Ζ ζπλαδέιθηζζα Σξηαληαθχιινπ έρεη ηνλ ιφγν.  
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Κ. ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ: πλάδειθνη θαιεκέξα. Ολνκάδνκαη Καηεξίλα 

Σξηαληαθχιινπ, είκαη πνιηηηθφο κεραληθφο, έρσ εξγαζηεί πνιιά ρξφληα ζηελ 

ΣΔΔ θαη πξνέξρνκαη απφ ηελ ΔΛΜΔ Νέαο κχξλεο, Καιιηζέαο, Μνζράηνπ, 

Αζελψλ.  

 

  Σν ζέκα κνπ είλαη ην παξάδεηγκα ηνπ εληαίνπ πνιπθιαδηθνχ 

ιπθείνπ. Γίλεηαη ζήκεξα ζπδήηεζε γηα ην εληαίν ζρνιείν. ην πιαίζην απηφ ζα 

ήζεια ζήκεξα λα ζαο ππελζπκίζσ ηελ πεξίπησζε ηνπ εληαίνπ πνιπθιαδηθνχ 

ιπθείνπ, ελφο ελδηαθέξνληνο ζεζκνχ πνπ θαηαξγήζεθε άδνμα θαη έιεμε κέζα 

ζε εληαία ζησπή απφ πιεπξάο φισλ ησλ θνξέσλ.  

 

  Σν εληαίν πνιπθιαδηθφ ιχθεην άξρηζε λα ιεηηνπξγεί ηε ζρνιηθή 

ρξνληά ‟84-‟85. Ο ηδξπηηθφο λφκνο δεκνζηεχηεθε ην ‟85, είλαη ν 1566/85. Ο 

ζεζκφο ιεηηνχξγεζε 13 ρξφληα θαη θαηαξγήζεθε ελ κία λπθηί ην θαινθαίξη ηνπ 

‟97 απφ ηε κεηαξξχζκηζε Αξζέλε κε ην Ν. 2525/97, ρσξίο λα αμηνινγεζεί. 

 

  Ο ζεζκφο είρε εληαρζεί ζην πιαίζην ηεο κεγαιεπήβνιεο 

πξνζπάζεηαο ηνπ ΠΑΟΚ γηα εθζπγρξνληζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, 

αληηκεηψπηζεο ηεο πφισζεο κεηαμχ γεληθήο θαη ηερληθήο εθπαίδεπζεο, ζσζηφ 

ζρνιηθφ επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ καζεηψλ θαη ζχλδεζε ηεο 

εθπαίδεπζεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη κε ηελ επξχηεξε θνηλσληθή δσή. 

 

  Πηζηεχσ φηη ην πνιπθιαδηθφ ιχθεην απνηειεί ηζηνξηθά ηε κφλε 

αμηφινγε πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο εληαίνπ ζρνιείνπ ζηελ Διιάδα. Βαζηδφηαλ 

ζηελ άξζε ηνπ δηαρσξηζκνχ κεηαμχ γεληθήο παηδείαο θαη ηερληθήο θαηάξηηζεο, 

κε ηε δπλαηφηεηα ζηαδηαθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ καζεηψλ κεηαμχ έμη 

θχθισλ ζηε β‟ ηάμε, 13 θιάδσλ θαη 4 δεζκψλ ζηε γ‟ ηάμε. 

 

  Βαζηδφηαλ επίζεο ζηε δηάρπζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ ρνιηθνχ 

Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ, ζηε θηινζνθία θαη ζηελ πξαθηηθή ηνπ 

ζρνιείνπ θαη ζηελ άξζε ηεο πξφσξεο επηινγήο, πνπ απνηειεί έλα πξφβιεκα. 

Γηαρσξίδνπκε ηα παηδηά ζε κηα πνιχ κηθξή ειηθία ζε εξίθηα θαη πξφβαηα, 

δηαρσξηζκφο πνπ ζηε βάζε ηνπ είλαη θαζαξά ηαμηθφο.  

 

  Γελ είλαη ηπραίν φηη θαη ζηελ Αγγιία ε αλάπηπμε ηνπ ΔΠ, 

ρνιηθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ, ζπλδπάζηεθε κε ηελ θαζηέξσζε 
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ησλ εληαίσλ ζρνιείσλ ζηηο δεθαεηίεο ‟60 θαη ‟70, ζε κηα πξνζπάζεηα ζχλδεζεο 

ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ παξαγσγή.  

 

  Δίρε θαη άιιεο δηαθεξχμεηο ην εληαίν πνιπθιαδηθφ ιχθεην, εληαία 

ζρνιηθή δσή θαη θνηλέο δξαζηεξηφηεηεο γηα φινπο ηνπο καζεηέο αλεμαξηήησο 

ζπνπδαζηηθψλ επηινγψλ, παξνρή ηζρπξήο γεληθήο παηδείαο σο πξνυπφζεζε 

γηα ηελ αθνκνίσζε νπνηαζδήπνηε γεληθήο ή ηερλνινγηθήο γλψζεο ζην κέιινλ, 

δηεχξπλζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο γεληθήο παηδείαο κε ηερληθά καζήκαηα θαη 

επηιεγφκελα καζήκαηα θαη δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ηφζν ζε κεηαιπθεηαθά 

ηκήκαηα εηδίθεπζεο, φζν θαη ζηα ΣΔΗ θαη ηα ΑΔΗ.  

 

  Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζεζκνχ πξνβιεπφηαλ λα ελεκεξσζεί ε 

εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα γηα ην λέν ζεζκφ, λα εμαπισζνχλ ζηαδηαθά ηα 

πνιπθιαδηθά ιχθεηα, έηζη ψζηε κεηά απφ κηα πεξίνδν δνθηκαζηηθή λα 

αμηνινγεζεί ν ζεζκφο θαη λα γίλνπλ δηνξζσηηθέο παξεκβάζεηο, κε ηειηθφ ζηφρν 

λα θαζηεξσζεί ην πνιπθιαδηθφ ιχθεην σο εληαίνο ηχπνο ιπθείνπ.  

 

  Καη βέβαηα πξνβιεπφηαλ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε 

θηινζνθία ηνπ λένπ ζεζκνχ θαη ζηηο λέεο κεζνδνινγίεο δηδαζθαιίαο, πξάγκα 

ην νπνίν ελ κέξεη έγηλε. Γηα ην ζθνπφ απηφ είραλ ζπληνληζηεί θεληξηθέο θαη 

πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη παξά ηα ιάζε πνπ 

έγηλαλ, ν ζεζκφο έθαλε κηα εληππσζηαθή αξρή κε ηελ ίδξπζε 14 

πνιπθιαδηθψλ ιπθείσλ κέζα ζηελ πξψηε ρξνληά ‟84-„85.  

 

  Βιέπνπκε ζηε δηαθάλεηα ηελ άλαξρε πνξεία ηελ νπνία 

αθνινχζεζε ν ξπζκφο εμέιημεο ησλ πνιπθιαδηθψλ ιπθείσλ απφ πιεπξάο 

αξηζκνχ. Σα πνιπθιαδηθά ιχθεηα ζηεγάζηεθαλ ζηελ αξρή ζε θηίξηα, απ‟ ηα 

νπνία ηα πεξηζζφηεξα πξννξίδνληαλ γηα ηελ ζηέγαζε ησλ “posments”, ελφο 

ζεζκνχ πνπ πνηέ δελ πινπνηήζεθε. 

  

  Ήηαλ νη πνιπδχλακεο ζρνιηθέο κνλάδεο κέζεο εθπαίδεπζεο. 

Απηά πξνέβιεπαλ ηε ζπζηέγαζε απιή ησλ ηερληθψλ κε ηα εληαία ιχθεηα, 

ρσξίο νξγαληθή ζχλδεζε κεηαμχ ηνπο. Τπήξραλ ηα θηίξηα θαη εθεί ηδξχζακε 

πνιπθιαδηθά. ηε ζπλέρεηα ν ζεζκφο αθνινχζεζε ηελ άλαξρε πνξεία ηελ 

νπνία βιέπνπκε ζην δηάγξακκα.  
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  Τπάξρεη κία πεξίνδνο παχζεο, δελ ηδξχζεθε θαλέλα 

πνιπθιαδηθφ ιχθεην ηα ρξφληα πνπ ήηαλ ζηελ θπβέξλεζε ε ΝΓ θαη κεηά 

έρνπκε κία αικαηψδε άλνδν, ε νπνία δηαθφπεθε ρσξίο θαλέλα ιφγν, ρσξίο 

θακία αμηνιφγεζε, κέζα ζε κία λχρηα, απφ ηελ κεηαξξχζκηζε Αξζέλε. Καηά 

ηε δηαθνπή ππήξραλ 65 πνιπθιαδηθά ιχθεηα, απ‟ ηα νπνία ηα 14 δελ 

ιεηηνχξγεζαλ πνηέ.  

 

  Αλ δηαθξίλεηε ην κπιε ρξψκα, είλαη ηα πνιπθιαδηθά ιχθεηα ηα 

νπνία ηδξχζεθαλ θαη΄ φλνκα. Απ‟ ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαλεξφ φηη ν ηξφπνο 

κε ηνλ νπνίν ε πνιηηεία αληηκεηψπηζε ηελ εμάπισζε ησλ πνιπθιαδηθψλ 

ιπθείσλ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ππνλφκεπζε ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Παξφια απηά 

ν ραξαθηήξαο θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ πνιπθιαδηθνχ ιπθείνπ άξρηζαλ λα 

γίλνληαη θαλεξά.  

 

  Δθπαηδεπηηθνί, καζεηέο θαη γνλείο αγθάιηαζαλ ην λέν ζεζκφ θαη 

ε δήηεζε γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ πνιπθιαδηθψλ ιπθείσλ ζπλερψο κεγάισλε. 

Δίλαη δε ραξαθηεξηζηηθφ φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ πνιπθιαδηθνχ 

ιπθείνπ, αξθεηνί βνπιεπηέο αγσλίζηεθαλ λα δεκηνπξγεζεί πνιπθιαδηθφ ιχθεην 

ζηελ εθινγηθή ηνπο πεξηθέξεηα, σο ζηνηρείν πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο θαη νη 

πεξηζζφηεξνη Τπνπξγνί Παηδείαο κάιηζηα ην πξαγκαηνπνίεζαλ. Αλ 

κειεηήζνπκε πξνζεθηηθά ην ράξηε ζα ην δνχκε. 

 

  Καη ην θαινθαίξη ηνπ ‟97 μαθληθά ε κεηαξξχζκηζε Αξζέλε 

θαηάξγεζε ηα πνιπθιαδηθά ιχθεηα κεηά απφ 13 ρξφληα ιεηηνπξγίαο. Ζ 

θαηάξγεζε απηή δελ αηηηνινγήζεθε θαη ζπλνδεχηεθε απφ ζησπή ησλ 

πνιηηηθψλ θνκκάησλ, ησλ πνιηηηθψλ πξνζψπσλ πνπ είραλ ππνζηεξίμεη ην 

ζεζκφ ζηα πξψηα ηνπ βήκαηα ή πείζηεθαλ αξγφηεξα, ηεο εθπαηδεπηηθήο 

θνηλφηεηαο, ησλ ΜΜΔ θαη ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, 

χιινγνη Γνλέσλ, πνπ είραλ γλσξίζεη θαη ππνζηεξίμεη ην ζεζκφ. Καηαξγήζεθε 

δειαδή ην εληαίν ιχθεην κέζα ζε κηα εληαίαο ζησπή. 

 

  Απ‟ ηελ πεξίπησζε φκσο ηνπ πνιπθιαδηθνχ ιπθείνπ, κπνξνχλ 

λα εμαρζνχλ ελδηαθέξνληα ζπκπεξάζκαηα, φπσο ππάξρεη πιήξεο έιιεηςε 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Οη εθπαηδεπηηθνί ζεζκνί αθήλνληαη ζηελ ηχρε ηνπο, 

έξκαηα ησλ θπβεξλεηηθψλ κεηαβνιψλ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί 

βέβαηα θαη ε θαηάζηαζε ηεο ηερληθήο εθπαίδεπζεο. 
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  Ζ ρσξνζέηεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ γίλεηαη άλαξρα κε 

θξηηήξηα πνιηηηθψλ ή άιισλ ζπγθπξηψλ. Γελ ππάξρεη αμηνιφγεζε ησλ 

ζεζκψλ. Μηα ζσζηή αμηνιφγεζε ζα είρε ζπγθξίλεη ηα αλακθηζβήηεηα 

πιενλεθηήκαηα απηνχ ηνπ ηχπνπ ιπθείνπ, κε ηα πξνβιήκαηα ηνπ κεγάινπ 

κεγέζνπο, ηνπ ζεκαληηθνχ θφζηνπο θαη ηεο αλάγθεο εηδηθψλ κνληέισλ 

ρσξνζέηεζεο θαη ζα είρε θαηαιήμεη ζε ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία ζα 

κπνξνχζαλ ζήκεξα ηνπιάρηζηνλ λα απνηειέζνπλ γλψκνλα γηα ηε δεκηνπξγία 

ελφο λένπ ηχπνπ εληαίνπ ζρνιείνπ. 

 

  Σν πιηθφ ηεο κηθξήο απηήο παξνπζίαζεο πξνέξρεηαη απφ 

εκηηειή δηδαθηνξηθή δηαηξηβή, ηελ νπνία είρα αξρίζεη λα εθπνλψ ζην Σκήκα 

Μεραληθψλ Υσξνηαμίαο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Θεζζαιίαο θαη ηελ νπνία δηέθνςα κε ηε ζέιεζή κνπ ην θαινθαίξη ηνπ ‟97, 

ιφγσ ηεο θαηάξγεζεο ηνπ ζεζκνχ ησλ πνιπθιαδηθψλ ιπθείσλ. 

  

  Με ηελ εηζήγεζε απηή δελ ζέισ βέβαηα λα θάλσ ηνλ επηθήδεην 

ηνπ δηδαθηνξηθνχ κνπ, αιιά λα ζπκεζνχκε φινη ην πνιπθιαδηθφ ιχθεην θαη ηελ 

εκπεηξία πνπ κπνξνχκε λα απνθνκίζνπκε απ‟ απηφ, ζην πιαίζην ηνπ 

πξνβιεκαηηζκνχ γηα ην εληαίν ζρνιείν ζήκεξα. αο επραξηζηψ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Απ‟ ηελ Έλσζε Σερλνιφγσλ Δθπαηδεπηηθψλ πνπ ηελ 

εθπξνζσπεί ν Γηψξγνο Μνπζηάθαο. Αθνινπζεί ε Οκάδα Δξγαζίαο ΔΛΜΔ 

Ζιείαο κε νκηιεηή ηνλ Κσζηαξά Φψηε, πνπ είλαη θαη Πξφεδξνο ηεο ΔΛΜΔ 

Ζιείαο.  

Γ. ΜΟΤΣΑΚΑ: Γηψξγνο Μνπζηάθαο, εθπξνζσπψ ηελ Δπηζηεκνληθή 

Έλσζε ησλ Σερλνιφγσλ Δθπαηδεπηηθψλ. Θα πξνζπαζήζσ ζην ιίγν ρξφλν 

πνπ έρσ λα αλνίμσ κεξηθά δεηήκαηα θαη ζα θέξνπκε ζηελ ΟΛΜΔ γξαπηέο 

φιεο απηέο ηηο εηζεγήζεηο λα ηηο θαηαζέζνπκε γηα ηα πξαθηηθά. Δθείλν πνπ 

ζέισ λα πσ είλαη φηη ε Έλσζή καο έρεη μεθηλήζεη εδψ θαη πνιχ θαηξφ απηφ ην 

δηάινγν, γηαηί είλαη πνιχ ζεκαληηθφ δήηεκα ην δήηεκα ηεο Σερληθήο 

Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ε ζπκκεηνρή ζηηο ηξεηο νκάδεο θαη ζ‟ απηήλ 

εδψ πνπ παξαθνινπζνχκε ηψξα ην δείρλεη. 

 

  Τπάξρεη site φπνηνο ζέιεη λα έξζεη λα κε βξεη, ζα ηνπ ην πσ 

κεηά, πνπ έρνπκε φιεο απηέο ηηο απφςεηο πνπ εγψ πεξηγξακκαηηθά ζα αλνίμσ 
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θαη ζα ππάξμεη θαη πλέδξην Γελάξε-Φιεβάξε κ‟ απηφ ην ζέκα ζηελ Αζήλα.  

Καη ζην site ζα ππάξρνπλ φιεο νη απφςεηο.  

 

  Ήζεια λα πσ δπν πξάγκαηα γηα ηε δηαδηθαζία. Σηο εηζεγήζεηο 

φινπ ηνπ πλεδξίνπ  ηηο πήξακε ρζεο. Αλ ηηο είρακε ηηο πξνεγνχκελεο κέξεο, 

νχηε ην πξφγξακκα δελ είρε ην site ηεο ΟΛΜΔ κέρξη πξνρζέο θαη δελ μέξσ αλ 

ην έρεη αθφκε. Θα κπνξνχζακε λα νξγαλψζνπκε ηε δνπιεηά καο δηαθνξεηηθά.  

 

  Σν δήηεκα πνπ ζπδεηάκε ζπλάδειθνη εδψ ζήκεξα είλαη πάξα 

πνιχ ζνβαξφ, γηαηί αγγίδεη ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο. 

Αγγίδεη ην κέιινλ πνιχ κεγάινπ πνζνζηνχ ηνπ καζεηηθνχ δπλακηθνχ θαη ησλ 

νηθνγελεηψλ ηνπ. Αγγίδεη θαη πξέπεη λα ην πξνζέμνπκε ηδηαίηεξα απηφ, ην 

εξγαζηαθφ κέιινλ ρηιηάδσλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ απηή ηε ζηηγκή δνπιεχνπλ 

ζηελ Σερληθή Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε.  

 

  Άξα, κε απηφ ην δήηεκα, ρσξίο λα ζέισ λα ππνηηκήζσ ηίπνηα, 

δελ κπνξνχκε νχηε λα παίδνπκε, νχηε απιά λα ζεσξεηηθνινγνχκε εδψ πέξα. 

Αθνχγνληαη πνιιά γηα ηελ ηερληθή εθπαίδεπζε θαη πνιιά απ‟ απηά είλαη 

ζσζηά. Σν δήηεκα είλαη φηη ζήκεξα εκείο είκαζηε επραξηζηεκέλνη απ‟ ην 

ζρνιείν πνπ έρνπκε;  

 

  Δίκαζηε επραξηζηεκέλνη γηα ηνπο καζεηέο πνπ έξρνληαη κεηά ην 

γπκλάζην, είηε ζηα ΣΔΔ, αιιά αθφκε θαη ζηα ιχθεηα; Έρνπκε ςάμεη γηα ην ηη 

θηαίεη; Πφηε ζα αγγίμνπκε επηηέινπο ην δήηεκα ηνπ πεξηερνκέλνπ ζε φιν ηνπ 

ην θάζκα, ζε φιν ην θάζκα ηεο εθπαίδεπζεο, απ‟ ην δεκνηηθφ κέρξη ηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.  

 

  Τπάξρεη καγηθφ ξαβδί; ρη. Καη ρζεο ε θνηλή εληχπσζε ήηαλ 

εδψ, φηη εδψ φινη καδί ζα θαζίζνπκε λα ηα δνχκε θαη αο θαζίζνπκε θαη κηα 

ψξα παξαπάλσ απ‟ ην κεζεκέξη δειαδή. Απηή ε απζηεξφηεηα ηνπ ρξφλνπ 

δελ ρξεηάδεηαη. Δγψ ζα έθαλα ηελ πξφηαζε αλ δελ ζέιεη ην πξνεδξείν αο 

θχγεη, λα θάηζνπκε λα θνπβεληηάζνπκε νη  ππφινηπνη.  

 

  Γελ θάλακε ηφζν ηαμίδη ηξεηο κέξεο γηα λα κελ πνχκε ηηο 

απφςεηο καο. Δκάο ηδηαίηεξα πνπ καο θαίεη ην δήηεκα πάξα πνιχ. Υσξίο λα 

ζεκαίλεη φηη δελ θαίεη θαη άιινπο. Καη έλα πξάγκα αθφκε. Να κε κεδελίδνπκε. 
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Γίλεηαη θάπνηα δνπιεηά ζηελ ηερληθή εθπαίδεπζε, κε ηα πξνβιήκαηα πνπ έρεη. 

Αθήλεηε λα ελλνεζεί φηη είλαη φηη ρεηξφηεξν ππάξρεη. 

 

  Σα ζηειέρε απηά πνπ είλαη ζήκεξα ζηελ θνηλσλία θαη δνπιεχνπλ 

απφ πνχ; Σα κεζαία ελλνψ. Γελ πξνήιζαλ απ‟ ηελ ηερληθή εθπαίδεπζε; Γελ 

έρνπκε παηδηά δηθά καο πνπ είλαη ζηελ παξαγσγή απηή ηε ζηηγκή; Πσο 

κεδελίδνπκε ηα πάληα. Δγψ πξνθαιψ φπνηνλ ζέιεη θαη ην έρνπκε θάλεη ζηελ 

Αζήλα, ζην 1ν ΔΚ ησλ Αγίσλ Αλαξγχξσλ, λα έξζεη λα δεη ζηελ πξάμε θαη λα 

θνπβεληηάζεη. Γηαηί ε άγλνηα είλαη ζνβαξφ πξφβιεκα.  

 

  Χο πξνο ην 12ρξνλν. Έρνπκε αλαγάγεη ζπλάδειθνη λνκίδσ ην 

πξφβιεκα ζε ρξνληθφ. Πνηέ ζηα ρξνληθά ηεο παηδαγσγηθήο επηζηήκεο, δελ 

θαζνξίδεηαη πξψηα ν ρξφλνο θαη κεηά ην πεξηερφκελν. Άξα, εθείλν πνπ πξέπεη 

εκείο λα θαζνξίζνπκε είλαη νη ζθνπνί, ην ηη ζέινπκε δειαδή απ‟ ηνλ πνιίηε… 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Οινθιήξσλε ζπλάδειθε ζε έλα ιεπηφ.  

Γ. ΜΟΤΣΑΚΑ: Δγψ ζπλάδειθνη ζα ζεθσζψ λα θχγσ. Γελ γίλεηαη απηφ ην 

πξάγκα. Γελ γίλεηαη παηδηά. Αθνχζακε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηφζε ψξα λα καο 

ιέλε ηελ ηζηνξία. Θα πσ θαη πξάμεηο ζπλάδειθνη.  

 

  Δίλαη βαζηθφ απηφ πνπ πάσ λα πσ. Λέσ γηα ην 12ρξνλν. Ση 

ζέισ λα πσ. ηη εκείο πξέπεη λα θαζνξίζνπκε ην πνηνο είλαη ν ζθνπφο θαη ην 

πεξηερφκελν απηνπλνχ πνπ ιέκε,  είηε ιέγεηαη εληαίν ζρνιείν, είηε ιέγεηαη 

νπσζδήπνηε, γηαηί αθνχζακε έλα ζσξφ εθδνρέο εθεί πέξα.  

 

  ηαλ ην θαζνξίζνπκε πνηνο είλαη ν ζθνπφο θαη πνην είλαη ην 

πεξηερφκελν, θαηφπηλ θαζνξίδνπκε αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ζπγθεθξηκέλν 

ρξφλν. Μπνξεί λα είλαη 12, δελ δηαθσλψ. Μπνξεί λα είλαη 13. Μπνξεί λα είλαη 

11. Μηιάσ γη‟ απηφ πνπ ιέκε ηψξα 12ρξνλν βαζηθφ. Άξα, εδψ πξέπεη λα 

μεθηλήζνπκε λα θάλνπκε ηε θνπβέληα, λα επαλαθαζνξίζνπκε ηε γεληθή γλψζε 

πνπ απηφ είλαη βαζηθφ.  

 

  Γηαηί αληί λα κηιάκε ηψξα γηα ην πνηα είλαη ε γεληθή γλψζε ζηελ 

αξρή ηνπ 21νπ αηψλα, ζηελ νπζία ηη θάλνπκε; Αληί λα επεθηείλνπκε δειαδή, λα 

βάινπκε ηελ ηερλνινγηθή ζπληζηψζα ζε φιν ην θάζκα ηεο εθπαίδεπζεο, ηη 

θάλνπκε; Πξνζπαζνχκε ηε γλψζε ηνπ πεξαζκέλνπ, απηφ πνπ ιέγακε γλψζε 
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ηνλ πεξαζκέλν αηψλα, λα ην κπνιηάζνπκε ζηελ ηερληθή εθπαίδεπζε θαη ζα 

ιπζνχλ δηα καγείαο ηα πξνβιήκαηα φια. 

 

  Γελ είλαη έηζη ζπλάδειθνη. Γελ κηιάκε δειαδή γηα πνζνηηθή κφλν 

αχμεζε ησλ καζεκάησλ γεληθήο παηδείαο φπσο ηα ζεσξνχκε ζήκεξα. Γηα ηελ 

θαηάζηαζε ζηα ΣΔΔ, αλαθέξεηαη φηη ππάξρεη δηαξξνή ησλ καζεηψλ θαη φλησο 

ππάξρεη, φπσο ππάξρεη θαη ζηα γπκλάζηα, παξφιν πνπ είλαη ππνρξεσηηθή ε 

εθπαίδεπζε κέρξη ηφηε, φπσο ππάξρεη θαη ζηα ιχθεηα.  

 

  Αλαθέξεηαη φηη ην βαζηθφ πξφβιεκα είλαη ε ππνβάζκηζε. Γελ 

είλαη κφλν απηφ. Δγψ ζα ήζεια λα κνπ πείηε ζπλάδειθνη, γηαηί ζε εκάο κπήθε 

γηα πξψηε θνξά θέηνο, πσο ππνγξάθεηε πηπρία αλεπαξθψο – απνιπηήξηα 

γηα ζαο – 8,8. Πσο ην απνδέρεζηε δειαδή ην κάζεκά ζαο λα έρεη 3 θαη ν 

καζεηήο λα έρεη απνιπηήξην; Ή λα κπαίλεη ζηα Παλεπηζηήκηα θαη ζηα ΣΔΗ κε 2 

θαη κε 3; 

 

  Ση πξέπεη λα γίλεη. Ζ εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε δελ πξφθεηηαη 

λα γίλεη κε αιιαγέο ζηηο ηακπέιεο. Πξέπεη λα ππάξρεη καθξνρξφληα αιιαγή 

θαη λα μεθηλήζεη ζε έλα κεγάιν πιάλν, δέθα ρξφληα αο πνχκε, παξάδεηγκα 

ιέσ, απηά ζα ηα κεηξήζνπκε φινη καδί εδψ πέξα, απ‟ ην δεκνηηθφ κέρξη ηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

  

  Σα πξνγξάκκαηα ζήκεξα πξέπεη λα πξνσζνχλ δηδαθηηθέο 

πξαθηηθέο πξνζαξκνζκέλεο ζηε ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα. ην πσο δειαδή 

ν καζεηήο απηή ηε γλψζε πνπ εδψ ιέκε ζηέξεε, πνπ ζηέξεε ζηελ νπζία 

ζεκαίλεη θάηη πνπ δελ αιιάδεη, αιιά ε γλψζε απηή αιιάδεη κε ηαρχηαηνπο 

ξπζκνχο, πσο απηφ κπνξεί ζπλεπψο λα ηελ αλαπξνζαξκφζεη θαη λα ηελ θάλεη 

θηήκα ηνπ. Απηφ είλαη ην βαζηθφ ζήκεξα.  

 

  Έρνπκε κηα άπνςε κε ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα. Γελ έρσ ψξα 

λα ηελ αλαπηχμσ. Θα ηελ έρσ ζηελ εηζήγεζε, ζηα πξαθηηθά πνπ ζα 

θαηαζέζνπκε. Δίπα θαη πξνεγνπκέλσο, αλαζεψξεζε ηνπ φξνπ γεληθήο 

παηδείαο. ην site ππάξρεη κηα αλαθνξά ζ‟ απηφ ην δήηεκα. Πξέπεη λα ππάξμεη 

αλαζεψξεζε ησλ νξηνζεηήζεσλ κεηαμχ ησλ εηδηθνηήησλ.  
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  Να ππάξρεη δηαθιαδηθή, δηεπηζηεκνληθή δηδαζθαιία θαη ζεκαηηθέο 

ελφηεηεο, γηα λα κπνξέζνπκε λα πξνρσξήζνπκε ζηε γλψζε φπσο ζήκεξα 

πξέπεη λα ηε δηδάμνπκε. εκαληηθφο είλαη ν ξφινο ηνπ λένπ εθπαηδεπηηθνχ. Θα 

κηιήζνπκε ην απφγεπκα γη‟ απηφ ην ζέκα ζηελ αλάινγε νκάδα. ππάξρνπλ 

πνιιέο απφςεηο γηα ην πψο πξέπεη λα δηακνξθσζεί ε ΣΔΔ. Έρνπκε 5-6, 10 

ζην site. Μεηά πνπ ζα θάλνπκε άιιε θνπβέληα κπνξψ λα ζαο αλαπηχμσ 

κεξηθέο.  

 

  Σα ΗΔΚ πξέπεη λα παίμνπλ ηνλ ξφιν ηνπο, πξνζέμηε, απηφ είλαη 

θνκβηθφ, ηεο ζπλερηδφκελεο θαηάξηηζεο. ην ζρνιείν πνπ ζα θηηάμνπκε, 

πξέπεη ηα παηδηά, ιέκε φινη εδψ πέξα λα παίξλνπλ επαγγεικαηηθά 

δηθαηψκαηα. Δπαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ηη ζεκαίλεη; εκαίλεη φηη πξέπεη λα 

έρνπλ κία αξρηθή θαηάξηηζε, κία αξρηθή εηδίθεπζε. Αιιηψο δελ έρεη λφεκα ην 

επαγγεικαηηθφ δηθαίσκα θαη εθφδην πνπ ιέεη εδψ ε εηζήγεζε. 

  

  Καη ζπλάδειθε Κιψπα, ην 2 θαη ην 3 επίπεδν είλαη απαίηεζε απ‟ 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Απηφ πνπ είπεο ην 3 πνπ είλαη ππεξθείκελν, δελ 

θαιχπηεη θαη ην 2. Απηφ είλαη ιάζνο. Γηαηί κ‟ απηή ηε ινγηθή, ν απφθνηηνο ηνπ 

Πνιπηερλείνπ πνπ έρεη ην 5, ζα κπνξεί λα γίλεηαη θαη πδξαπιηθφο. Γελ ιέκε 

απηφ, ιέκε επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα. Κάλεηε ιάζνο ζπλάδειθνη. Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Δπφκελνο νκηιεηήο είλαη ν Κσζηάξαο Φψηεο απφ ηελ Οκάδα 

Δξγαζίαο γηα ην ππνζέκα ηεο ΔΛΜΔ Ζιείαο θαη Πξφεδξνο ηνπ Γ..  

Φ. ΚΧΣΑΡΑ: Κσζηάξαο Φψηεο, Πξφεδξνο ηεο ΔΛΜΔ Ζιείαο. πλάδειθνη, 

θαηαξράο εγψ ζέισ λα θαηαγγείισ ηελ νξγαλσηηθή δηαδηθαζία ηνπ πλεδξίνπ. 

Ζ ΟΛΜΔ έρεη επζχλε θαη ην ΚΔΜΔΣΔ. Θα έπξεπε φιεο νη εηζεγήζεηο λα 

θαηέβνπλ θάησ ζηνλ θιάδν, λα ζπδεηεζνχλ ζηνπο ζπλαδέιθνπο θαη φρη λα 

βγαίλνπλ ζπκπεξάζκαηα ζε επίπεδν θνξπθήο.  

 

  πλάδειθνη, 7 ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ ΣΔΔ, αλεμάξηεηα απ‟ ην 

αλ δηαθσλεί ή ζπκθσλεί θαλείο κε ην ραξαθηήξα ζην πιαίζην ηεο γεληθφηεξεο 

εθπαίδεπζεο, αθέζεθαλ ηα ΣΔΔ κε ηε δηθή καο επζχλε πνιιέο θνξέο ζηελ 

ηχρε ηνπο. Χο ηα ζήκεξα δελ έρεη γίλεη θακία ζεκαληηθή πξνζπάζεηα απ‟ ην 

ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα, ψζηε λα αλαδεηρζνχλ νη ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηα 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα ζρνιεία απηά.  
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  Χζηφζν ζ‟ απηά ηα ζρνιεία θνηηνχλ παηδηά ηνπ ειιεληθνχ ιανχ 

θαη κάιηζηα παηδηά πνπ πξνέξρνληαη απφ αζζελέζηεξεο νηθνλνκηθά θαη 

θνηλσληθά ηάμεηο θαη ζπλάδειθνη θαζεγεηέο πνπ ππεξεηνχλ ηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία. Παξάιιεια ηα ΣΔΔ είλαη έλα ζρνιείν ζην νπνίν επηρεηξείηαη 

παξνρή παηδείαο θαη ηερληθήο θαηάξηηζεο ζπγρξφλσο.  

 

  Χο εθ ηνχηνπ ηα ζρνιεία απηά έρνπλ ηδηαηηεξφηεηεο. Πξέπεη έλα 

ζεκαληηθφ κέξνο ηεο δξάζεο καο λα αθνξά ηα ΣΔΔ θαη κάιηζηα κε ηξφπν 

γφληκν θαη δεκηνπξγηθφ. Ζ ΔΛΜΔ Ζιείαο απνθάζηζε θαη δηνξγάλσζε εκεξίδα 

γηα ηελ Σερληθή Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε, πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο ηνπ 

ραξαθηήξα, ησλ πξνζαλαηνιηζκψλ θαη ησλ πξνβιεκάησλ γηα ηελ Σερληθή 

Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε.  

 

  Πξφθεηηαη γηα έλα κεγάιν κέξνο ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο πνπ 

παξακέλεη παξακειεκέλν θαη δελ απνηειεί πξνηεξαηφηεηα ζηηο εθπαηδεπηηθέο 

πνιηηηθέο. ηηο 6/8/98 ε Κνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Μνξθσηηθψλ Τπνζέζεσλ 

ηεο Βνπιήο κε λνκνζρέδην θαηάξγεζε ηα ΣΔΛ θαη ηα εληαία πνιπθιαδηθά 

ιχθεηα. Απηφ πξαγκαηνπνηήζεθε ρσξίο θαλέλαλ απνινγηζκφ, ρσξίο θακία 

θξηηηθή πξνζέγγηζε, νχηε θαη γηα ηα εληαία πνιπθιαδηθά ιχθεηα, πνπ θαηά ηελ 

ίδξπζή ηνπο δηαθεκίζηεθαλ σο ην λέν ελαιιαθηηθφ κνληέιν νξγάλσζεο ηεο 

ιπθεηαθήο βαζκίδαο.  

 

  Απνδεηθλχεηαη γηα κία αθφκε θνξά ε δηαζηξέβισζε θαη 

κηθξνπνιηηηθή ρξεζηκνπνίεζε ησλ ελλνηψλ, φξσλ, ην εληαίν ιχθεην φρη κφλν 

δελ είλαη εληαίν, πεξηιακβάλεη ήδε ηξεηο θαηεπζχλζεηο, αιιά θαη κε παξάιιειε 

θαζηέξσζε ησλ ηερληθψλ επαγγεικαηηθψλ εθπαηδεπηεξίσλ βαζαίλνπλ αθφκε 

πεξηζζφηεξν νη ζεκεξηλνί δηαρσξηζκνί ηεο ιπθεηαθήο βαζκίδαο.  

 

  Ο δηαρσξηζκφο ηνπ ζρνιείνπ ζεκαίλεη θαη δηαρσξηζκφο ησλ 

καζεηψλ. Απ‟ ηε κία έρνπκε ηνπο θαινχο κε φια ηα εθφδηα πνπ 

πξνεηνηκάδνληαη γηα ην εληαίν θαη απ‟ ηελ άιιε ηνπο θαθνχο καζεηέο, πνπ δελ 

έρνπλ εθφδηα θαη πξνέξρνληαη απφ ηηο νηθνλνκηθά αζζελέζηεξεο ηάμεηο, παηδηά 

αγξνηψλ, εξγαηψλ θιπ.  

 

  Σν ζπλδηθαιηζηηθφ καο θίλεκα ζην πιαίζην ηεο θεληξηθήο 

εθπαηδεπηηθήο πξφηαζεο γηα 12ρξνλε ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε θαη γηα έλα 
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πξαγκαηηθά εληαίν ιχθεην ηζφηηκν ζρνιείν ζηα πιαίζηα ηεο ιπθεηαθήο 

βαζκίδαο, απαηηεί ηελ αλαβάζκηζε ηεο ζεκεξηλήο ηερληθνεπαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο, ψζηε καδί κε ηελ νινθιεξσκέλε γεληθή κφξθσζε, φινη νη 

αδηάθξηηα νη καζεηέο λα απνθηνχλ ζπγρξφλσο ηερληθέο πξνεπαγγεικαηηθέο 

γλψζεηο, ζχκθσλα κε ηα ηδηαίηεξα ελδηαθέξνληα θαη ηηο θιίζεηο ηνπο θαη λα 

κπνξνχλ παξάιιεια λα ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζηελ 

κεηαδεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

 

  Με ηνλ Ν.2640/98 βιέπνπκε λα πξνθξίλεηαη αληίζεηα  ε 

ζπξξίθλσζε ηεο γεληθήο θαη ηερλνινγηθήο κφξθσζεο θαη ε βίαηα ζηξνθή κέζσ 

ηεο… 

(Γηαινγηθέο πδεηήζεηο) 

 

  Πξψηνλ. Πξνσζείηαη ε ζπξξίθλσζε ησλ καζεκάησλ γεληθήο 

παηδείαο 25 έσο 40% ηεο πξαγκαηηθήο, άξζξν 3. Ο ζηφρνο ήηαλ θαη 

παξακέλεη λα δηακνξθσζνχλ άηνκα πεηζαξρεκέλα, κε κνλαδηθέο ηθαλφηεηεο 

ζηηο δεμηφηεηεο θαη ηελ θαηάξηηζε, κειινληηθνί επαλαθαηαξηηδφκελνη ειαζηηθνί 

εξγαδφκελνη. 

 

  Γεχηεξνλ. Καζηεξψλεηαη κία ζεακαηηθή επιπγηζία ζηελ ίδξπζε, 

θαηάξγεζε ησλ ηνκέσλ θαη εηδηθνηήησλ, κε ηελ εηήζηα βάζε πνπ απνδεηθλχεη 

ηελ ππνηαγή ησλ πξνγξακκάησλ ησλ ΣΔΔ ζηηο ζηελέο θαη πεξηνξηζκέλεο 

δηάξθεηαο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ, άξζξν 4.  

 

  Δπηηπγράλεηαη ππνηίζεηαη ε ζχλδεζε κε ηηο αλάγθεο παξαγσγήο 

θαη ηεο αγνξάο εξγαζίαο, σο πηπρίν εθζπγρξνληζκνχ θαη αλαβάζκηζεο. 

Οπζηαζηηθά φκσο δεκηνπξγνχληαη απφθνηηνη κηαο θξίζεο γηα ηελ νηθνλνκία 

ησλ απαζρνιήζηκσλ εξγαδφκελσλ, δειαδή κηα νηθνλνκία γεληθεπκέλεο 

επηζθαινχο εξγαζίαο ρσξίο ζηαζεξέο εγγπήζεηο.  

 

  Δπηρεηξείηαη θαη ζην επίπεδν ησλ ΣΔΔ, ε απνζχλδεζε ησλ 

κνξθσηηθψλ ηίηισλ θαη εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ. Υνξεγνχληαη ηίηινη ρσξίο 

επαγγεικαηηθφ εξγαζηαθφ αληίθξηζκα. 

 

  Σέηαξηνλ. Γεκηνπξγνχληαη πξνυπνζέζεηο γηα ηε δηεχξπλζε ηεο 

ηδησηηθνπνίεζεο ησλ κνξθσηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, κε ηελ θαζηέξσζε ησλ 
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ηδησηηθψλ ΣΔΔ θαηά ηα πξφηππα ησλ ΗΔΚ, φπνπ ε πξσηνθαζεδξία έρεη 

εθρσξεζεί απιφρεξα ζηνπο ηδηψηεο.  

 

  Πέκπηνλ. Παξακέλεη αλνηρηφο ν θίλδπλνο γηα πεξαηηέξσ 

δηεχξπλζε ησλ επηζθαιψλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ζηε δεκφζηα εθπαίδεπζε, αλ 

ιάβνπκε ππφςε καο ην αξλεηηθφ πξνεγνχκελν ζην ρψξν ησλ δεκφζησλ 

ζρνιείσλ, ΗΔΚ θαη κάιηζηα αλεμαξηήησο ηνπ γεγνλφηνο φηη ηα ΣΔΔ γηα 

πξσηνθαλείο ιφγνπο ζθνπηκφηεηαο δελ εληάρζεθαλ πξνζσξηλά ζηε δνκή ησλ 

ΗΔΚ, αιιά αλήθνπλ ηππηθά ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.  

 

  Ο εθπαηδεπηηθφο απφ ιεηηνπξγφο ηεο εθπαίδεπζεο, ζα 

κεηαηξαπεί εκκέζσο πιελ ζαθψο ζε ππάιιειν δηεθπεξαησηή ησλ ηνπηθψλ 

επηρεηξήζεσλ, αμηνινγνχκελνο ζπλερψο γηα ην εθπαηδεπηηθφ απνηέιεζκα ζην 

πιαίζην ηνπ εθπαηδεπηεξίνπ-επηρείξεζε, πνπ ζθνπφ έρεη λα θαηαξηίζεη ηνπο 

πειάηεο ηνπ, εμνπιίδνληάο ηνπο κε ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο ζχκθσλα κε ηηο 

επηρεηξεκαηηθέο αλάγθεο ηεο ηνπηθήο αγνξάο.  

 

  Βξηζθφκαζηε 7 ρξφληα κεηά ηελ ίδξπζε ησλ ΣΔΔ θαη δπζηπρψο 

επηβεβαηψζεθαλ νη θξηηηθέο επηζεκάλζεηο ηνπ θιάδνπ καο γηα ηνλ ξφιν, ηε 

δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία, ηα πξνβιήκαηα ησλ ζρνιείσλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο.  

 

  Δίλαη ζε φινπο γλσζηφ πσο αξθεηά πξνβιήκαηα ζπζζψξεπζε ε 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο ηα ηειεπηαία ρξφληα απ΄ ην 1997 κέρξη 

θαη ζήκεξα. Σα ηειεπηαία ρξφληα πξνσζείηαη απ‟ ην Τπνπξγείν Παηδείαο 

αθφκε κεγαιχηεξε πξφζδεζε ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο  ζηνπο 

ζθνπνχο θαη ζηνπο ζηφρνπο ηεο αγνξάο.  

 

  Έηζη πξνσζήζεθαλ κεηαμχ ησλ άιισλ ην πξνεγνχκελν 

δηάζηεκα:  

Α.  Ζ δπλαηφηεηα ίδξπζεο ΣΔΔ β‟ θχθινπ εθηφο Τπνπξγείνπ Παηδείαο, ζην 

Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, ΟΑΔΓ, ΟΣΔΚ θιπ.  

Β.  Ζ πξνψζεζε πξνγξακκάησλ γηα καζήκαηα επηρεηξεκαηηθφηεηαο κε ηε 

ζπκβνιή ηνπ ΣΔΔ. 

Γ.  Ζ έληαμε αλειίθσλ καζεηψλ ζηελ ΣΔΔ θαη ζηνλ ΟΑΔΓ., ζε επηρεηξήζεηο 

θαη καζεηεία πνπ νπζηαζηηθά δελ πξνζθέξνπλ θηελή εξγαζία. 
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Γ.  Πξφζθαηα ηα γξαθεία ζχλδεζεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο.  

  Πάξηε ηηο απνθάζεηο απφ κφλνη ζαο, απηφ ην νπνίν θαηήγγεηια 

απ‟ ηελ αξρή.  

(Γηαινγηθέο πδεηήζεηο) 

 

  Με βάζε ηνπο παξαπάλσ ζηφρνπο θαη αξρέο καο, απαηηνχκε ηελ 

έληαμε ηεο Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ εληαία ιπθεηαθή 

βαζκίδα θαη ηεο θαζηέξσζεο ηεο 12ρξνλεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο γηα 

έλα πξαγκαηηθά εληαίν ιχθεην, ηζφηηκν θαη αλαβαζκηζκέλν, πνπ ζα έρεη ηα εμήο 

ραξαθηεξηζηηθά:  

1. Δληαίν ηξηεηέο.  

2. Ζ α‟ ηάμε θνηλή γηα φινπο ηνπο καζεηέο. 70% καζήκαηα γεληθήο 

παηδείαο, 30% επηινγέο καζεκάησλ θαη εηδηθψλ καζεκάησλ. 

3. Ζ β‟ ηάμε λα ρσξίδεηαη ζε ηνκείο, απηψλ πνπ ζέινπλ λα αθνινπζήζνπλ 

ηελ ΣΔΔ θαη επξχηεξσλ θαηεπζχλζεσλ απ‟ ηηο ζεκεξηλέο. Αλαινγία 

καζεκάησλ 60% γεληθήο παηδείαο, 40% καζήκαηα ηνκέσλ ή 

θαηεπζχλζεσλ θαη επηινγέο καζεκάησλ.  

4. ηε γ‟ ηάμε λα δηαρσξίδνληαη νη ηνκείο ζε εηδηθφηεηεο απηψλ πνπ 

αθνινχζεζαλ ηελ ΣΔΔ θαη νη νπνίεο είλαη επξχηεξεο απ‟ ηηο ζεκεξηλέο, 

ρσξίο ηελ θαηάξγεζε ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ. Ζ αλαινγία 

καζεκάησλ ζα είλαη 40% γεληθήο παηδείαο, 60% καζήκαηα ηνκέα 

επηινγήο.  

 

  Απηνί πνπ ζέινπλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε θαηεπζχλζεσλ, 60% καζήκαηα γεληθήο παηδείαο, 40% καζήκαηα 

θαηεπζχλζεσλ θαη επηινγήο.  

  Μεηαιπθεηαθφ.  

Α.  Μεηαιπθεηαθφ έηνο εηδίθεπζεο ΣΔΔ, ην ζχλνιν ησλ καζεκάησλ λα είλαη 

εηδηθφηεηαο κε ηελ επζχλε ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Γηάξθεηα 1 

έσο 3 εμάκελα. Δλζσκάησζε ησλ ΗΔΚ θαη θάζε άιιεο κνξθήο δνκήο 

ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. 

Β.  Μεηαιπθεηαθφ πξνπαξαζθεπαζηηθφ θαηεπζχλζεσλ, γηα ηελ πξφζβαζε 

ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, κε ηελ επζχλε ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, ζην ζχλνιν καζεκάησλ ηεο θαηεχζπλζεο.  
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  αο επραξηζηψ πνιχ. Δχρνκαη λα πάλε θαιά νη εξγαζίεο ηνπ 

πλεδξίνπ ζαο.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Σνλ ιφγν έρεη ν Παζραιίδεο ηαχξνο, εθπξφζσπνο ηεο 

Παλειιήληαο Έλσζεο Ννκηθψλ πνπ ηελ εθπξνζσπεί. Καη λα εηνηκάδεηαη ν 

ζπλάδειθνο Μαξίλεο. 

Σ. ΠΑΥΑΛΗΓΖ: Θα δηαβάζσ ηε δνπιεηά κηαο νκάδαο εξγαζίαο πνπ έγηλε 

ζηα πιαίζηα ηεο Έλσζεο Ννκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκφλσλ, αιιά ην 1/3 

ηεο δνπιεηάο απηήο, γηα λα είκαη φζν ην δπλαηφλ πην ζχληνκνο θαη πην 

νπζηαζηηθφο. Θα δηαβάζσ δειαδή ηα θπξηφηεξα ζεκεία.  

 

  Σα ΣΔΔ ζήκεξα έρνπλ κεηαηξαπεί ζε ζρνιεία δεχηεξεο 

θαηεγνξίαο, πεξηζζφηεξν ζηξακκέλα ζηελ θαηάξηηζε παξά ζηελ εθπαίδεπζε. 

ηα πξνγξάκκαηα ησλ ΣΔΔ πξνσζείηαη ε απνςίισζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απ‟ 

ηε ζηέξεε γεληθή γλψζε θαη επηβάιιεηαη ε πξφσξε εμεηδίθεπζε. Ζ εμεηδίθεπζε 

απηή – θαηάξηηζε, έρεη ζαλ απνηέιεζκα νη λένη πνπ ηειεηψλνπλ ην ζρνιείν λα 

κελ έρνπλ ηα απαξαίηεηα κνξθσηηθά εθφδηα θαη ηελ εθπαίδεπζε λα 

ππεξαζπηζηνχλ σο πνιίηεο ηα εξγαζηαθά, ηα αηνκηθά θαη ηα θνηλσληθά ηνπο 

δηθαηψκαηα.  

 

  Ζ ίδηα ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ηνπο έρεη δεκηνπξγήζεη κία 

εηθφλα γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, πνπ ηνπο ζηεξεί απφ ηελ αλαγθαία απηνπεπνίζεζε 

θαη απηνζεβαζκφ, ψζηε λα δηεθδηθήζνπλ σο πνιίηεο ζεβαζκφ ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπο.  

 

  Δπηπιένλ, ε κε επαξθήο γλψζε ησλ θνηλσληθψλ ζεζκψλ θαη 

ησλ λφκσλ ηεο εμέιημήο ηνπο, θαζψο θαη ηεο δηαδηθαζίαο θαηάθηεζεο ησλ 

ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ησλ πνιηηψλ, εξγαδνκέλσλ, ηνπο ζηεξεί απ‟ ηελ 

επίγλσζε ηεο δχλακήο ηνπο σο ζπιινγηθά θνηλσληθά ππνθείκελα θαη ηνπο 

νδεγεί ζηελ αλαδήηεζε αηνκηθψλ ιχζεσλ, ζηα πιαίζηα ηεο de facto απνδνρήο 

ηεο ππάξρνπζαο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξαγκαηηθφηεηαο.  

 

  Μπξνζηά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απηή απαηηνχκε ζηα πιαίζηα 

νπνηνπδήπνηε ζρνιείνπ γηα ηελ ηερληθή επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε, ηε 

δξαζηηθή αχμεζε εθείλσλ ησλ καζεκάησλ, πνπ ζα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο 

λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηνλ θνηλσληθφ ρψξν ζηνλ νπνίν δνπλ, θαζψο θαη ηνπο 

λφκνπο πνπ δηέπνπλ ηηο θνηλσληθέο αιιαγέο θαη ηελ θνηλσληθή εμέιημε.  
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  Παξάιιεια κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ΣΔΔ, ππάξρνπλ θαη 

ιεηηνπξγνχλ θαη ηα ΗΔΚ, ηα νπνία δελ ηζρπξίδνληαη φηη πξνζθέξνπλ 

εθπαίδεπζε. Απηφ πνπ πξνζθέξνπλ είλαη ζπκπιεξσκαηηθή θαηάξηηζε, 

πξνθεηκέλνπ νη λένη πνπ θνηηνχλ ζ‟ απηά λα κπνξέζνπλ λα αληεπεμέιζνπλ κε 

επηηπρία ζηνλ νμχηαην αληαγσληζκφ ζηα πιαίζηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

αζχδνηεο αγνξάο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  

 

  Αξρηθά ν ζρεδηαζκφο ήηαλ λα θνηηνχλ ζηα ΗΔΚ παηδηά ειηθίαο 18 

εηψλ, ηα νπνία έρνπλ απνθνηηήζεη απ‟ ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Σν 

λνκνζεηηθφ φκσο πιαίζην πξνέβιεςε ηειηθά θαη ηε ιεηηνπξγία 

«κεηαγελεζηαθψλ» ΗΔΚ θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ δφζεθε ε δπλαηφηεηα ζε 

ρηιηάδεο λένπο «λα επηιέμνπλ» απνθιεηζηηθά ηελ θαηάξηηζε, ρσξίο λα έρνπλ 

επθαηξία λα πάξνπλ έζησ θαη ηα ςήγκαηα ηεο κφξθσζεο πνπ ηνπο πξνθέξεη 

ζήκεξα ε ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε.  

 

  Δπηπιένλ παξαηεξνχκε φηη έλαο κεγάινο αξηζκφο ησλ ΗΔΚ είλαη 

ηδησηηθά θαη θαηά ζπλέπεηα νη ζπνπδαζηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα θαηαβάινπλ 

δπζβάζηαρηα δίδαθηξα πξνθεηκέλνπ λα αγνξάζνπλ θαηάξηηζε, ε νπνία 

δηαθεκίδεηαη φηη είλαη πνιχ θαιχηεξνπ επηπέδνπ απ‟ απηήλ πνπ πξνζθέξεη ην 

δεκφζην, αθνχ νη ππνδνκέο θαη ν εμνπιηζκφο ησλ ηδησηηθψλ ΗΔΚ είλαη ζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο πνιχ αλψηεξεο απ‟ ηηο αληίζηνηρεο ππνδνκέο πνπ 

πξνζθέξνπλ ηα δεκφζηα ΗΔΚ θαη ΣΔΔ.  

 

  Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο απαηηνχκε ηελ άκεζε θαηάξγεζε ησλ 

«κεηαγελεζηαθψλ» ΗΔΚ, κε πξννπηηθή ηελ πιήξε θαηάξγεζή ηνπο κεηά ηελ 

αληηθαηάζηαζή ηνπο απφ ηα δεκφζηα επαγγεικαηηθά ζρνιεία, ηα νπνία εθηφο 

απφ νινθιεξσκέλε γεληθή εθπαίδεπζε, ζα πξνζθέξνπλ θαη επαξθή 

θαηάξηηζε, ψζηε νη λένη λα κελ έρνπλ αλάγθε απ‟ ηηο ππεξεζίεο ησλ ηδησηηθψλ 

εθπαηδεπηεξίσλ πνπ έρνπλ ζηελ πξάμε κεηαηξέςεη ηελ παηδεία ζε 

εκπφξεπκα.  

 

  Παξακέλεη βεβαίσο ην δήηεκα ηεο αλάγθεο γηα δηαξθή 

επηκφξθσζε θαη θαηάξηηζε, ε νπνία κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί απ‟ ηελ 

πνιηηεία κε δεκφζηα εθπαηδεπηήξηα θαη κε θξηηήξηα ην δεκφζην ζπκθέξνλ θαη 

ηηο αλάγθεο ηεο νηθνλνκίαο. 
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  Ζ ππνβάζκηζε ηεο ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο 

απνδεηθλχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ηα ΣΔΔ δελ πξνζθέξνπλ ζηνπο απνθνίηνπο 

ηνπο θαηνρπξσκέλα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα. πγθεθξηκέλα, ζε ζχλνιν 44 

εηδηθνηήησλ ηνπ πξψηνπ θχθινπ, δελ ππάξρνπλ επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ζε 

26, ελψ ζε 41 εηδηθφηεηεο ηνπ β‟ θχθινπ, δελ ππάξρνπλ επαγγεικαηηθά 

δηθαηψκαηα ζε 20. 

 

  Αθφκε φκσο θαη εθεί πνπ ππάξρνπλ επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα, 

ε λνκνζεζία είλαη ειιηπήο, πεπαιαησκέλε θαη δελ πξνζθέξεη νπζηαζηηθή 

επαγγεικαηηθή θαηνρχξσζε ηνπο απνθνίηνπο ησλ ΣΔΔ. Έηζη, νη λένη γίλνληαη 

αθφκα πεξηζζφηεξν επάισηνη ζηελ επηδίσμε ησλ εξγνδνηψλ ηνπο λα ηνπο 

εθκεηαιιεπηνχλ, φηαλ σο απφθνηηνη ησλ ΣΔΔ αλαδεηνχλ κηα ζέζε εξγαζίαο 

ζηελ θνηλσλία ηεο αλεξγίαο πνπ καζηίδεη ηδηαίηεξα ηνπο λένπο.  

 

  Απαηηνχκε λα ζεζκνζεηεζνχλ άκεζα θαηνρπξσκέλα 

επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ζηνπο απνθνίηνπο ηεο Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο 

Δθπαίδεπζεο, ηαπηφρξνλα κε ηελ ιχζε γηα ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηφζν ηεο 

εθπαίδεπζεο, φζν θαη ηεο θαηάξηηζεο πνπ πξνζθέξνπλ ηα ζρνιεία πνπ 

ππεξεηνχλ ηνλ λεπξαιγηθφ απηφ ηνκέα ηνπ ζρνιηθνχ καο ζπζηήκαηνο. 

 

  Απαηηνχκε επίζεο φιεο νη επαγγεικαηηθέο εηδηθφηεηεο πνπ 

δηδάζθνληαη ζήκεξα ζηα ΣΔΔ θαη ζηα ΗΔΚ, λα δηδάζθνληαη ζην κέιινλ 

απνθιεηζηηθά ζηα δεκφζηα ζρνιεία επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο. Δπνκέλσο, είκαζηε απνθαζηζκέλνη λα αληηζηαζνχκε κε φιεο καο 

ηηο δπλάκεηο θαη κε θάζε ηξφπν ζηελ φπνηα πξνζπάζεηα ηεο θπβεξλεηηθήο 

εμνπζίαο λα θαηαξγήζεη εηδηθφηεηεο απ‟ ηα δεκφζηα ΣΔΔ θαη λα ηηο κεηαθέξεη 

ζηα ΗΔΚ, δειαδή ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα.  

 

  Δδψ έρνπκε θάπνηεο πξνηάζεηο νη νπνίεο επηπρψο είλαη 

ζπλαθείο κε θάπνηεο άιιεο πξνηάζεηο πνπ αθνχζηεθαλ. Θα θαηαηεζνχλ ζηα 

πξαθηηθά ζην πξνεδξείν.  Καη ηειεηψλσ.  

 

  ε φ,ηη αθνξά – θάλνληαο ην αλαγθαίν άικα – ηνλ άμνλα δξάζεο 

θαη πάιη ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ ελψζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ αθνξά ην 

ζρνιείν πνπ εκείο πξνηείλνπκε, έρνπκε λα επηζεκάλνπκε ηηο παξαθάησ αξρέο 

θαη ζθέςεηο.  
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  Απέλαληη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεηαη απ‟ ηε βαζηά 

αιινηξίσζε ηεο εξγαζίαο θαη ηεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο ησλ κνξθσηηθψλ 

αγαζψλ, πξνηείλνπκε έλα ζρνιείν πνπ ζα έρεη ζαλ θχξην ζηφρν ηνπ ηελ 

θαιιηέξγεηα ησλ ζπιινγηθψλ αμηψλ, γηα ηε δηακφξθσζε ειεχζεξσλ 

ζπλεηδήζεσλ, ηθαλψλ λα ηξνπνπνηνχλ ηηο δπζκελείο ζπλζήθεο θαη λα 

ζπγθξνχνληαη κε ηα ζπκθέξνληα ησλ ηζρπξψλ.  

 

  Έλα ζρνιείν πνπ ζα γίλεηαη ρψξνο επηθνηλσλίαο, ραξάο, 

δεκηνπξγίαο, κάζεζεο θαη ζε ηειεπηαία αλάιπζε παξαγσγήο ηδεψλ, μέλσλ κε 

θάζε κνξθή αηνκηζκνχ θαη ζηείξνπ αληαγσληζκνχ. ην ζρνιείν απηφ ζα 

θαιιηεξγείηαη ε θξηηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε γλψζε, ηελ ηέρλε, ηα 

πξνγξάκκαηα ηεο ηειεφξαζεο θαη γεληθά ζηα δίθηπα πιεξνθφξεζεο.  

 

  Σν ζρνιείν απηφ ζα πξέπεη λα νδεγεί ζηελ άκβιπλζε ησλ 

κνξθσηηθψλ αληζνηήησλ πνπ πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηελ θνηλσληθή 

θαηαγσγή θαη ηελ νηθνλνκηθή επηθάλεηα ησλ νηθνγελεηψλ ησλ καζεηψλ. Δκείο 

δηεθδηθνχκε έλα ζχγρξνλν ζρνιείν, φπνπ ζα επηθξαηνχλ λέεο ζρέζεηο 

αλάκεζα ζηνπο καζεηέο, θαζψο θαη αλάκεζα ζηνπο δηδάζθνληεο θαη 

δηδαζθφκελνπο, ζρέζεηο ηζφηηκεο ζπλεξγαζίαο, αιιεινζεβαζκνχ, εθηίκεζεο 

θαη αιιειεγγχεο.  

 

  Απηφ ην ζρνιείν ζα πξέπεη λα έρεη ζαλ ζηφρν λα θαηαλνήζνπλ νη 

καζεηέο ησλ πνιηηηζκφ ηεο παηξίδαο ηνπο θαη ηνπ θφζκνπ, αιιά θαη λα 

πξνεηνηκαζηνχλ ψζηε λα γίλνπλ νη ίδηνη δεκηνπξγνί πνιηηηζκνχ. ην ζρνιείν 

απηφ ζα πξνσζείηαη ε ζχλδεζε ηνπ αηφκνπ κε ηε θχζε θαη ζα θαιιηεξγείηαη ε 

θαληαζία θαη ε έκπλεπζε. 

  

  Πην ζπγθεθξηκέλα, ην ζρνιείν πνπ δεηάκε ζα πξέπεη λα 

επηδηψθεη:  

1. Σελ ζπλεξγαζία, ηε ζπιινγηθφηεηα θαη ηελ θνηλσληθνπνίεζε. Σε 

δηακφξθσζε ειεχζεξεο θαη αλεμάξηεηεο αηνκηθήο θαη θνηλσληθήο 

ζπλείδεζεο, πξνζσπηθφηεηαο.  

2. Σελ ζηαδηαθή αλάπηπμε ησλ βαζκίδσλ ηεο γλψζεο θαη ηελ έληαμε ηνπ 

καζεηνχ σο ελεξγνχ πνιίηε ζηελ θνηλσλία θαη ηελ εξγαζία.  

3. Σελ ςπρνινγηθή ππνζηήξημε θαη ελίζρπζε ηνπ καζεηή. 
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4. Σε δηακφξθσζε πιαηζίνπ ηζφηηκσλ ζρέζεσλ δηδαζθφλησλ θαη 

δηδαζθνκέλσλ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Φ. ΚΛΧΠΑ): Δπραξηζηνχκε ην ζπλάδειθν. Σνλ ιφγν έρεη ν 

ζπλάδειθνο Μαξίλεο θαη λα εηνηκάδεηαη ν Βφληδεο Υαξίιανο. 

ΤΝΔΓΡΟ: πγλψκε, κπνξψ λα θάλσ κηα παξάθιεζε πξνο ηνπο νκηιεηέο; 

Παξαθαιψ πνιχ ηνπο θπξίνπο νκηιεηέο, αλ ζέινπλ, αλ έρνπλ ηελ θαιή 

δηάζεζε, λα μεθηλάλε κε κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηηο πξνηάζεηο πξψηα πνπ 

έρνπλ γηα ηελ ΣΔΔ, γηα λα έρνπκε θαη κηα θαιχηεξε εηθφλα ζην ηη πξνηείλεη ν 

θαζέλαο. Καη κεηά λα θάλνπλ νπνηαδήπνηε άιιε ηνπνζέηεζε.  

 

  Ννκίδσ φηη ζα απνθηήζεη πην πνιχ ελδηαθέξνλ ην πλέδξηφ καο. 

Να κπνξνχκε θαη εκείο λα έρνπκε κηα εηθφλα γηα ην ηη ζα εηπσζεί ζήκεξα, γηαηί 

θαηαζέηνληαο ζηα πξαθηηθά, δελ ζα έρνπκε λνκίδσ εηθφλα θεχγνληαο απφ εδψ 

πέξα ηη ζέιεη λα πεη ν θαζέλαο. Καιφ είλαη λα έρνπκε κηα εηθφλα πξνο ηα πνχ 

πάεη λα θιείζεη ην πλέδξην, πνηεο ζα είλαη νπζηαζηηθά νη πξνηάζεηο ηνπ 

θαζέλα. Δπραξηζηψ πνιχ.  

Σ. ΜΑΡΗΝΖ: ηέιηνο Μαξίλεο, κέινο ηνπ ΚΔΜΔΣΔ, εληαίν 12ρξνλν ζρνιείν 

γηα φια ηα παηδηά ε πξφηαζή κνπ ηέινο. Γελ ζέισ λα πσ πνιιά πξάγκαηα θαη 

θπξίσο ζέισ λα πσ ηη πξέπεη λα δνχκε εδψ κέζα, αλ κπνξέζνπκε λα ην 

πεηχρνπκε, ζηνλ ππφινηπν ρξφλν πνπ κέλεη.  

 

  Πξψηα απ‟ φια ζέισ λα παξαηεξήζσ γηα φια φζα ζπλέβεζαλ 

επί ηεο δηαδηθαζίαο, φηη είλαη δχν νη θχξηεο αηηίεο. Πνιιέο είλαη. Πξψηνλ, φηη 

είκαζηε άκαζνη λα ζπδεηάκε. ηαλ ην πξνεγνχκελν ζπλέδξην είρε γίλεη πξηλ 

απφ ηφζα ρξφληα, είλαη ινγηθφ. Έρνπκε καδέςεη έλα θφξην.  

 

  Έπεηηα, έξρνληαη ζπλάδειθνη εδψ πέξα πξαγκαηηθά πηζαλψο 

ιέγνληαο, «κα επηηέινπο ήξζε ε ψξα λα κπνξέζσ λα πσ, λα θάλσ έλα 

δηάινγν ηέηνην». Δπφκελν είλαη λα απνγνεηεπηεί θαλείο ζηηο πξνζδνθίεο ηνπ, 

δηφηη δελ έρνπκε ηηο δπλαηφηεηεο, ηελ θνπιηνχξα, φιε απηή ε πξνεηνηκαζία δελ 

έγηλε ζσζηά, φια φζα δελ έγηλαλ. 

 

  Καη ηξίην, ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα είλαη θαη νμχ. Δίλαη νμχ γηαηί 

γίλεηαη κηα ζπδήηεζε ηψξα γηα ηελ ΣΔΔ κε απνηέιεζκα ν θαζέλαο ζθέθηεηαη 

φηη φ,ηη πνχκε εδψ πηζαλψο λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη λα είλαη θαη εηο βάξνο ηνπ 

θαη πξαγκαηηθά πξέπεη λα ζεβαζηψ εγψ, ζέβνκαη ηελ αγσλία ζπλαδέιθσλ 
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εηδηθά πνπ βξίζθνληαη ζηα ΣΔΔ θαη νη νπνίνη ζθέθηνληαη ηελ νξγαληθή ηνπο 

ζέζε, ην αλ ζα κείλνπλ εθεί, ην αλ ζα έρνπλ δνπιεηά αχξην, ην πνπ ζα 

βξίζθνληαη.  

 

  ια απηά είλαη πάξα πνιχ ζεβαζηά θαη θάλνπλ ην ζέκα λα είλαη 

νμχ θαη δχζθνιν. Δπνκέλσο, εγψ ζέισ λα πσ ην εμήο: ηη φινη ζα 

κπνξνχζακε λα έρνπκε πνιχ πην εχθνιεο ζπγθιίζεηο ζε απφςεηο γηα ην ζέκα, 

αλ μεθαζαξίδακε, κε πνηα αθεηεξία ην βιέπνπκε.  

 

  Γειαδή έρνπκε ηελ άπνςε πνπ ιέλε νξηζκέλνη γηα ηα παηδηά, φηη 

δελ πξέπεη λα δψζνπκε δηέμνδν θαη ζηα παηδηά ηα αδχλακα λα πάλε θάπνπ 

αιινχ αθνχ δελ ηα παίξλνπλ ηα γξάκκαηα; Ζ άιιε άπνςε ιέεη, φια ηα παηδηά 

θιπ.  

 

  Δάλ μεθηλήζνπκε κε ηελ αθεηεξία ζηε ζθέςε καο φηη δελ 

κπνξνχκε λα αιιάμνπκε ηίπνηα, απηφ είλαη ην ζρνιείν, ηφζν ηαμηθφ ζα 

παξακέλεη, ηφζν ζα θηάλνπλ ηα παηδηά κε ππνβαζκηζκέλν επίπεδν, ίζσο θαη 

εγψ ζα πέξλαγα θαη ζ‟ απηή ηελ άπνςε θαη ζα έιεγα, βέβαηα, αλ πνηέ δελ 

βάισ ζαλ πξννπηηθή φηη κπνξψ λα δψζσ εληζρχνληαο φια ηα παηδηά λα 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζνπλ γεληθή κφξθσζε, έζησ θαη αλ πηζηεχσ 

φηη απηφ ρξεηάδεηαη θαη ην πηζηεχσ απηφ φρη κφλν πνιηηηθά κε βάζε έλαλ 

αξηζηεξφ φξακα, αιιά αθφκε θαη γηα ηα πιαίζηα απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο.  

 

  Γειαδή, εκείο επεηδή είκαζηε θαη γνλείο, μέξεηε, πεγαίλνληαο 

ζηελ Κξήηε γηα αληίζηνηρε εκεξίδα, ζπδήηεζα κε κηα αξρηηεθηφληζζα, πνιηηηθφ 

κεραληθφ θαη πηάζακε ην ζέκα ηνπ ζπλεδξίνπ άζρεηα ζην αεξνδξφκην 

πεξηκέλνληαο. Καη ήηαλ θαη απηή ππέξ ηνπ δελ έρνπκε θαηαξηηζκέλνπο. Σεο 

ιέσ, θάπνηνο άλζξσπνο πνπ είρεο θαηαξηηζκέλν ζηε δνπιεηά πνπ θάλεηο εζχ, 

βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ πξηλ απφ πέληε ρξφληα, ζήκεξα, κε ηηο λέεο κεζφδνπο 

είλαη επαξθέο; Μνπ ιέεη φρη. 

 

  Λέσ, κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ζηηο λέεο κεζφδνπο αλ απηέο 

έρνπλ ξηδηθά δηαθνξεηηθφ ππφβαζξν γηα ηελ θαηαλφεζή ηνπο; Μνπ ιέεη φρη. 

Απηφ απηνκάησο ιέεη φηη αλ ζθεθηφκαζηε ηα παηδηά, αθφκε θαη κε ηε ινγηθή 

ηεο δηαρείξηζεο, αιιά ηνπ κέιινληφο ηνπο, αθφκε θαη έηζη, ζα είκαζηε ππέξ 
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ηνπ εληαίνπ ζρνιείνπ, κε ηελ έλλνηα φηη ρσξίο απηή ηε ζνβαξή ππνδνκή ζε 

γλψζεηο θαη ηε δπλαηφηεηα , δειαδή θαη ηνλ επέιηθην λα ζέινπκε θαη εκείο.  

 

  Απνθαζίζακε θαη ιέκε λαη, εληαζζφκαζηε ζηηο ληηξεθηίβεο, 

ζέινπκε επέιηθην εξγαδφκελν. Πσο ζα είλαη επέιηθηνο φηαλ δελ έρεη ηα εθφδηα. 

Θα είλαη κφλν θηελφο θαη φρη επέιηθηνο. Αθφκε θαη απηφ. Γη‟ απηφ ιέσ φηη 

ζεκαζία έρεη λα δνχκε ηηο αθεηεξίεο. Καηαιαβαίλσ απηνχο νη νπνίνη κηινχλ 

γηα ηα δηθαηψκαηα πνπ πξέπεη λα έρνπλ. Βεβαίσο.  

 

  ζν ππάξρνπλ ΣΔΔ, απ‟ ηε ζηηγκή πνπ ζήκεξα έξρνληαη, ζα 

ήζεια ζήκεξα λα έρεη δπλαηφηεηεο απηφο ν άλζξσπνο λα δνπιέςεη. Αλ θαη δελ 

ιχλεηαη ην πξφβιεκα κε ην ζε πνηνλ ζα δψζσ ηα δηθαηψκαηα. Αλ δελ απμήζεηο 

ηηο ζέζεηο εξγαζίαο, δελ βειηηψλεηο ηηο δπλαηφηεηεο. Σελ επηινγή θάλεηο.  

Καηαλνκή ζα θάλεηο κέζα απ‟ ην ζρνιείν, δελ ζα δψζεηο δνπιεηά.  

 

  Δγψ δελ μέξσ παξαδείγκαηα πξαγκαηηθά κηα νπνηαδήπνηε 

εθπαηδεπηηθή αιιαγή ζηνλ ηνκέα ηεο εξγαζίαο λα έθεξε αχμεζε ζέζεσλ 

εξγαζίαο. Δίλαη ιάζνο αληίιεςε απηή πσο ζα αιιάμεη. Παξάδεηγκα, δελ είρε 

ηα Φηιαλδία, εθπιεθηηθφ κνληέιν, εθεί είλαη γνεηεπκέλνη. 9,5% αλεξγία 

ζπλάδειθνη θαη είλαη κεγαιχηεξε απφ 9,5, γηαηί έρνπκε πνιχ κεγάιν αξηζκφ 

αλζξψπσλ πνπ εγθαηαιείπνπλ ηελ εξγαζία ηνπο γηα λα πάλε λα θάλνπλ ηε 

δηα βίνπ εθπαίδεπζε, λα κεηεθπαηδεπηνχλ.  

 

  Δπνκέλσο, ζεκαζία είλαη λα θαηαιάβνπκε απφ πνηα αθεηεξία 

θαη ηφηε ζα κπνξνχζακε λα ζπκθσλήζνπκε θαη λα πνχκε, κε ηελ αθεηεξία φηη 

δελ αιιάδεη ηίπνηα, λαη, απηφ πξέπεη λα γίλεη. Δκείο δελ πηζηεχνπκε φηη δελ 

αιιάδεη ηίπνηα.  

 

  Δκείο παξφηη μέξνπκε θαη ιέσ εκείο, γηαηί λνκίδσ φηη εθθξάδσ ην 

ρψξν, λνκίδσ φηη κ‟ απηά πνπ ιέσ ηνλ εθθξάδσ, παξφηη μέξνπκε φηη ην 

ζρνιείν κφλν ηνπ δελ αιιάδεη ηελ θνηλσλία, δελ ζεκαίλεη απηφ φηη δελ πξέπεη 

λα πξνζπαζήζνπκε εκείο λα δψζνπκε ζην ζρνιείν ην ραξαθηήξα πνπ 

ζέινπκε θαη απηφο ν ραξαθηήξαο είλαη απηνχ ηνπ ζρνιείνπ πνπ έρεη θέληξν ηε 

κφξθσζε θαη φρη ηνλ αληαγσληζκφ.  
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  Σε κφξθσζε θαη φρη ηε δηάθξηζε. ρη ζην ζρνιείν ην νπνίν ζα 

θνηηάμνπκε πσο ζα θάλεη κηα δηαθνξεηηθή θαηαλνκή εζσηεξηθή, γηαηί ζα είλαη 

ηαμηθή θαηαλνκή. Αιιά ην ζρνιείν πνπ ζα ηείλεη φζν γίλεηαη λα ελψζεη. 

 

  Έρνπκε ππνηηκήζεη επεηδή είλαη νμχ ην ζέκα ησλ ΣΔΔ ην άιιν 

θνκκάηη ηνπ ηίηινπ, δνκή ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ν ξφινο ηεο 

ΣΔΔ. Μαο έθαγε ε επηθαηξφηεηα, ε αλάγθε, ηα πξνβιήκαηα θαη δελ έρνπκε 

κηιήζεη γη‟ απηφ ην ζέκα θαη θνβάκαη πνιχ δχζθνια κπνξεί λα κηιήζνπκε θαη 

εγψ βέβαηα δελ έρσ ρξφλν γηα λα κηιήζσ πνιχ. 

 

  Έρσ κηα άπνςε, ηελ έρνπκε ζπδεηήζεη θαη ζηηο παξεκβάζεηο, 

αιιά εγψ ηελ θαηαζέησ ζαλ πξνζσπηθή γηαηί δελ έρνπκε αλαιχζεη ηφζν 

πνιχ. Ννκίδσ άζρεηα απφ φια απηά, θαηαιαβαίλεηε, ηα ιέσ ζαλ δπλαηφηεηα 

κηθξήο παξέκβαζεο. Σα καζήκαηα πηζηεχσ ζα έπξεπε λα ηα ρσξίζνπκε ζε 

νκάδεο κε βάζε ην εμήο: 

 

  Πξψηνλ. Έρνπκε ηα καζήκαηα κχεζεο ζηηο βαζηθέο επηζηήκεο. 

Γειαδή ηε γιψζζα, καζεκαηηθά θιπ, ζαλ κχεζε, ρσξίο ην άγρνο ζ‟ απηά λα 

ηειεηψζεη κηα χιε ληε θαη θαιά, φζν λα αλνίμεη ην θιεηδί γηα λα κπνξεί ν άιινο 

λα θαηαιάβεη ην ηη ζα δνπιέςεη θαη πσο ζα εθαξκφζεη απηή ηε γλψζε. Απηφ 

δελ πξέπεη λα καο ηξψεη, δελ έθηαζε Μαζεκαηηθά λα βγάιεη ην 2 Υ 2.  

 

  Θα πξέπεη εθεί λα κπεζεί θαη απηφ μεθηλάεη απφ ην λεπηαγσγείν. 

Θέιεη λα είλαη εληαίν. Σν εληαίν ζρνιείν έρεη θαη απηφ ην ιφγν, λα μέξεη θαλείο ηη 

αθξηβψο έρεη γίλεη. Ξέξνπκε θαιά; Μφλν ηα απνηειέζκαηα βιέπνπκε. Ξέξνπκε 

θαιά ηη αθξηβψο δπλαηφηεηεο έρνπλ ηα παηδηά, κε βάζε φζα θάλνπλ ζην 

δεκνηηθφ; Γελ ηα μέξνπλ.  

 

  Σν εληαίν ζρνιείν έρεη θαη απηφ ηνλ ξφιν, λα κπνξέζνπκε λα 

έρνπκε απηή ηε δπλαηφηεηα λα ην ζπλδέζνπκε. Μεηά, λα έρνπκε κηα δεχηεξε 

νκάδα καζεκάησλ, αο ηα πνχκε εγθπθινπαηδηθά, πνπ ζα γίλεηαη ε εθαξκνγή 

ησλ πξνεγνχκελσλ γλψζεσλ, εθεί πνπ ζα παίμεη θαη ε κλήκε ζεκαληηθφ 

ξφιν, γηαηί δελ κπνξνχκε κφλν θξίζε, πξέπεη θαη κλήκε λα έρνπλ ηα παηδηά.  

 

  ηε δεχηεξε νκάδα καζεκάησλ φπνπ ζα είλαη θαη εθαξκνγέο, ζα 

είλαη θαη πάιη θέξ‟ εηπείλ Μαζεκαηηθά ή Φπζηθή, αιιά ζε εθαξκνζκέλν 
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επίπεδν λα έξζεη ε ψξα λα ην δέζνπλ θαιχηεξα. ρη φηη ζην πξψην ζα είλαη 

ζηνλ αέξα. Να έξζεη ε ψξα λα ην δέζνπλ θαιχηεξα κε ηελ πξάμε. Καη κηα 

ηξίηε νκάδα καζεκάησλ πνπ πξέπεη λα είλαη ηζφηηκα, είλαη ε νκάδα ησλ 

καζεκάησλ δξαζηεξηφηεηαο, ησλ καζεκάησλ πνπ ζεκαίλνπλ φηη ην παηδί 

θηλείηαη, θάλεη πξάγκαηα. 

 

  Καη δελ είλαη κφλν ε γπκλαζηηθή, είλαη ηα θαιιηηερληθά πνπ καο 

είπε ν χιινγνο εδψ πέξα φηη πξέπεη έλα εξγαζηεξηαθφ κάζεκα, ε 

ηερλνινγία, θνκκάηηα ηεο Φπζηθήο θαη ηεο Υεκείαο πνπ πξέπεη λα έρνπλ 

δξαζηεξηνπνηήζεη. Σν κνληέξλα απηά Σκήκαηα Πεξηβαιινληηθήο θαη φια απηά 

ηα πξάγκαηα. 

 

  Δχρνκαη λα πξνζπαζήζνπκε ζην ππφινηπν δηάζηεκα απηήο ηεο 

νκάδαο, λα ζθεθηφκαζηε απηά ηα πξάγκαηα θαη πην ήξεκα, παξά ηα ιάζε πνπ 

γίλαλε θαη αο κελ θαηαθξίλνπκε ην Πξνεδξείν παξά ηα ιάζε πνπ θαη εγψ ιέσ 

φηη έθαλε θαη λα πξνζπαζήζνπκε πην ήξεκα φηη κπνξέζνπκε λα βγάινπκε 

θαιχηεξν. Δπραξηζηψ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Γ. ΖΡΑΚΛΔΟΤ): Σνλ ιφγν έρεη ν ζπλάδειθνο Βφληδεο θαη λα 

εηνηκάδεηαη ε ζπλαδέιθηζζα Παπαγεσξγίνπ Μηξάληα.  

Υ. ΒΟΝΣΕΖ: Μηα ζχληνκε ηνπνζέηεζε ζέισ λα θάλσ. Βαζηθά επεηδή 

αθνχζηεθε θάηη γηα ηηο δηαδηθαζίεο, λνκίδσ φηη ήηαλ πνιχ θαιέο, ζσζηέο, αθνχ 

ζηφρνο ήηαλ λα κελ ζπκκεηέρεη  ν θιάδνο. Μ‟ απηή ηελ έλλνηα πεηχραλε. Γελ 

ζέισ λα πσ πεξηζζφηεξα.  

 

  Αξρηθά είρα λα θάλσ εξσηήζεηο, αιιά ηειηθά πνηνο ζα ήηαλ ν 

απνδέθηεο, πνηνλ ζα ξσηνχζα, κπεξδεχηεθα ιίγν. Καη έηζη ππάξρνπλ νη 

εξσηήζεηο ζαλ εξσηήκαηα, πξνβιεκαηηζκνί, γηα ην ζέκα πνπ ζπδεηάκε. 

Γνπιεχσ θάπνηα ρξφληα ζηελ ηερληθή εθπαίδεπζε θαη αληί λα κεησζνχλ έρνπλ 

απμεζεί ηα εξσηεκαηηθά.  

 

  Απ‟ φζα αθνχζηεθαλ, απ‟ φζα έρσ δηαβάζεη, απ‟ φζα έρσ δεη, 

δηαπηζηψλσ φηη ππάξρνπλ δηάθνξνη δηαρσξηζκνί θαη είλαη θαη ηερληθνί, εληειψο 

δελ ζηεξίδνληαη πνπζελά. Σν άζρεκν είλαη φηη απηνί νη δηαρσξηζκνί 

επεθηείλνληαη θαη ζε άιιεο  βάζεηο, ελλνηνινγηθέο. Γειαδή αθνχγνληαη πνιιά. 

Ζ γεληθή εληαία εθπαίδεπζε, ε ηερληθή, πνηα είλαη ηα φξηα, ηα ζχλνξα; 
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  Δγψ δελ ηα έρσ βξεη. Σα Μαζεκαηηθά πνπ αλήθνπλ; Καη ζηα 

δχν; Δθηφο θαη εάλ ιέγνληαο ηερληθή εθπαίδεπζε ελλννχκε κεξηθέο γλψζεηο. 

ρη εμεηδίθεπζε. Απνεηδίθεπζε δειαδή. Έγηλε ηφηε κφξθσζε; Δίλαη γλψζε; Σν 

ζρήκα εληαίν ζρνιείν δελ κε θαιχπηεη. Ση ζεκαίλεη ζαλ πξφηαζε γεληθά; Με 

βάζε απηά ηα εξσηήκαηα, εγψ βιέπσ φηη ην ζέκα ηνπ εληαίνπ ζρνιείνπ θαη φρη 

γεληθά, ζηελ Δπξψπε κπνξεί λα βξνχκε θαη απηφ ην ζέκα, ζηελ Διιάδα, ηη 

είλαη;  

 

  Πνηνο ν ξφινο ηνπ, ν ζηφρνο ηνπ, ν ραξαθηήξαο ηνπ. Ζ γλψκε 

κνπ είλαη φηη είλαη έλα δηπιφ ζρνιείν. Μάιινλ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα φρη 

κφλν ζηελ Διιάδα, έρεη απηφ ην δηπιφ ραξαθηήξα. Γηπιφ ζρνιείν. Γελ κπνξεί 

λα αξζεί απηφ ην πξάγκα κφλν κε εθπαηδεπηηθνχο, κφλν κε πξνηάζεηο πνπ ζα 

αθνξνχλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. 

 

  Απφ αιινχ πεγάδνπλ απηά ηα πξνβιήκαηα. Ση κπνξεί λα θάλεη 

έλα ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα. Μπνξεί απηφ ην ζπλέδξην λα είλαη εθπαηδεπηηθφ, 

ζσζηά, αιιά δελ παχεη λα είλαη ζηα πιαίζηα ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

 

  Πξέπεη δειαδή πέξα απ‟ ηηο φπνηεο πξνηάζεηο αθνχγνληαη, 

γξάθνληαη θιπ απηέο λα κνξθνπνηνχληαη ζε πξνηάζεηο θίλεζεο, πάιεο, 

αληηκεηψπηζεο θάπνησλ δεηεκάησλ. Δδψ ζα έιεγε θαλείο φηη ηα πξνβιήκαηα 

γεληθά ηεο εθπαίδεπζεο, αιιά θαη εηδηθφηεξα ηεο ηερληθήο, θάπνπ απσζνχληαη. 

Σα μέξνπκε δήζελ φινη.  

 

  Σν ζέκα δελ είλαη λα μέξνπκε ηη πξνβιήκαηα ππάξρνπλ, αιιά 

πσο ηα αληηκεησπίδνπκε. Ζ εμεηδίθεπζε ηεο ζεκαηνινγίαο ή ησλ εηζεγήζεσλ, 

δελ θαηαιήγεη εθεί. Γειαδή ηη κπνξεί λα πξνηάμεη ην ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα, 

πσο ζα αξζνχλ νη ζπλέπεηεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ καο δεκηνπξγεί ην ίδην 

ην ζχζηεκα ην εθπαηδεπηηθφ; 

 

  Γειαδή ν ξφινο δελ ζα πάςεη λα είλαη ππνδνρή ησλ 

απνθιεηζκέλσλ. Απηφ πσο ζα ην αίξνπκε; Λέγνληαο εληαία εθπαίδεπζε; Καη 

πξνο ηα πνχ ζα ηελ πνχκε; Ή ν ραξαθηήξαο ηνπ δηπινχ ζρνιείνπ πνπ ιέκε, 

πσο ζα ηνλ αίξνπκε κε πνιπθιαδηθφ; Γειαδή λα κεηαθέξνπκε ηηο φπνηεο 
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δηαθξίζεηο κέζα ζην ζρνιείν, ζε έλα θνξκφ θαη λα πνχκε ε εμσηεξηθή εηθφλα 

είλαη ελνπνηεκέλε, άξα κηιάκε γηα ζσζηφ ζρνιείν; 

 

  Γελ λνκίδσ φηη πξέπεη λα ηα βιέπνπκε επηδεξκηθά. Έρνπλ 

βάζνο. Δκείο ζαλ εθπαηδεπηηθφ θίλεκα κπνξνχκε φπσο είπα λα 

αληηπαιέςνπκε ηηο ζπλέπεηεο φισλ απηψλ ησλ δεηεκάησλ. Καηά βάζε είλαη 

πνιηηηθφ ην πξφβιεκα. Αθνχζηεθαλ ζε ζρέζε κε ηα επαγγεικαηηθά 

δηθαηψκαηα. 

 

  Δίλαη κίαο άιιεο ηάμεο πξφβιεκα, απφ ην λα πξνηείλνπκε ηη 

είδνπο εθπαίδεπζε επαγγεικαηηθή ζέινπκε. Πνπ ζα ζηαζνχκε πεξηζζφηεξν; 

Γηα κέλα ζην πξψην θπζηθά. Γπν ιφγηα γηα λα θιείλσ. Γελ κε θαιχςαλε φρη 

απηά πνπ άθνπζα, αιιά θαη πνπ ζα δηαβάζσ ζαλ εηζεγήζεηο. Δίλαη κηα 

δνπιεηά βέβαηα. Κάπνηνη άλζξσπνη βάιαλε θάησ, κειεηήζαλε, βγάιαλε θάηη. 

 

  Πνην ζηνηρείν κε ελνριεί. Πνπ απεπζχλνληαη. Απηή ε ηάζε λα 

νινθιεξψζνπκε ηελ πξφηαζε, λα είλαη έηνηκν έλα θείκελν, ην νπνίν πηζαλά 

πνπ κπνξεί λα πάεη, ζην Τπνπξγείν; Οκάδεο εξγαζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ ζα 

ήηαλ πην ζσζηφο ν φξνο. Οκάδεο εξγαζίαο ελφο ζπλδηθαιηζηηθνχ νξγάλνπ 

καο; ρη.  

  Κιείλσ κ‟ απηφ, φηη ζαλ ζπλδηθάην, ηα δεηήκαηα πνπ δεηάκε 

πξέπεη λα ηα κεηαθξάδνπκε θαη ζε άμνλεο πάιεο θαη θίλεζεο. Δπραξηζηψ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Ζ ζπλαδέιθηζζα Παπαγεσξγίνπ Μηξάληα έρεη ηνλ ιφγν. Καη λα 

εηνηκάδνληαη ν Βεξβέξεο Δπζηξάηηνο απ‟ ηελ ΔΛΜΔ Κπθιάδσλ θαη ν Νίθνο 

Αγαζαγγέινπ.  

Μ. ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ: πλάδειθνη, έρνπκε κείλεη πνιχ ιίγνη κέζα ζηελ 

αίζνπζα, παξφια ηαχηα ζα ήζεια θαη εγψ λα θαηαζέζσ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ 

κνπ. Λέγνκαη Μηξάληα Παπαγεσξγίνπ θαη είκαη απ‟ ηελ Α‟ ΔΛΜΔ 

Θεζζαινλίθεο θαη δνπιεχσ ρξφληα ζηα ηερληθά ζρνιεία. 

 

  Θα ήζεια λα μεθηλήζσ απφ έλα πξάγκα πνπ ιέγεηαη εζληθφο 

δηάινγνο γηα ηελ παηδεία. Καηαηέζεθε απηφ απφ κέξνπο ηεο εγεζίαο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο. Με ην πνπ αθνχσ ηε ιέμε «εζληθφο», κνπ έξρεηαη ζην 

κπαιφ ην Κππξηαθφ, φπνπ ζεσξείηαη απηνλφεην ζήκεξα απηφ πνπ 

ζεσξνχληαλ πξηλ ιίγν θαηξφ αδηαλφεην.  
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  Γειαδή γη‟ απηνχο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε δεκνθξαηηθφηαηε απηή 

επξσπατθή έλσζε ησλ θαπηηαιηζηψλ, λα απνδέρεηαη λα ςεθίδεη κία ρψξα ηελ 

εηζδνρή κηαο άιιεο, πνπ απηή πνπ ζα κπεη δελ ηελ αλαγλσξίδεη φηη ππάξρεη. 

Γειαδή έλα ζνπξεαιηζηηθφ ηνπίν.  

 

  Ζ ιέμε «δηάινγνο» κνπ ζπκίδεη ην δηάινγν ηνλ θνηλσληθφ, πνπ 

γηλφηαλ γηα ηα αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα ησλ εξγαδφκελσλ γεληθά θαη ηεο 

εμέιημεο. ιν απηφ ζπλάδειθνη πνπ γηλφηαλ επί 15 ρξφληα, ην ζηακάηεζαλ νη 

εξγαδφκελνη κε ην πνπ βγήθαλ ζην δξφκν θαη δελ πέξαζαλ ηα κέηξα 

Γηαλλίηζε.  

 

  κσο, κε ην πνπ κπήθαλ ζ‟ απηφ ην ιεγφκελν δηάινγν μαλά, 

πέξαζαλ ηα κέηξα Ρέππα. Έηζη, ζα έπξεπε λα ηα ζπκφκαζηε έηζη θαη 

παξαδεηγκαηηθά απηά ηα δχν ζεκεία, γηα λα δνχκε ηη ζεκαίλεη κηιάκε γηα ηελ 

παηδεία, θάλνπκε δηάινγν γηα ηελ παηδεία. Γεληθά.  

 

  Δηδηθά ηψξα γηα ηελ ηερληθή εθπαίδεπζε κπαίλεη έλα δήηεκα 

πάξα πνιχ ζνβαξφ θαη ιέγεηαη, άθνπζα θαη ηε ρζεζηλή κέξα θάπνηνπο 

νκηιεηέο πνπ κίιεζαλ ππέξ ηεο απνθέληξσζεο θαη κάιηζηα ηεο 

απνθέληξσζεο ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Απνθέληξσζε ησλ 

αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ, εάλ ην ζπλδπάζνπκε κε ηελ αλαρσξνζέηεζε ζηα 

ηερληθά επαγγεικαηηθά εθπαηδεπηήξηα, θαηαιαβαίλεηε φηη φρη κφλν ζα γίλνπκε 

νη ππάιιεινη ηεο θάζε κίαο κεγάιεο επηρείξεζεο, αιιά δελ μέξσ θαλ αλ ζα 

έρνπκε εκείο δνπιεηά, γηα λα κπνξνχκε λα έρνπκε θαη καζεηέο θαη λα 

θηηάρλνπκε πνιχ σξαία πξνγξάκκαηα επί ράξηνπ. 

 

  Θα ήζεια απηφ ην δήηεκα λα ην ζπλδπάζσ κε ην δήηεκα ησλ 

δεμηνηήησλ. Δκείο ζηα ηερληθά ζρνιεία έρνπκε πνιχ πην έληνλν ην δήηεκα ησλ 

δεμηνηήησλ. Οη καζεηέο καο πξέπεη λα έξρνληαη ήδε απφ ηα 15 κε ηε ξεηζηληά 

ηνπ αλζξψπνπ πνπ δελ παίξλεη ηα γξάκκαηα, κε ηε ξεηζηληά ηνπ αλζξψπνπ 

φηη είλαη ζε έλα ζρνιείν πνπ είλαη ιίγν παξαθαηηαλφ απφ ηα άιια, γηαηί ζηε 

δηπιαλή αίζνπζα ζπλάδειθνη, είλαη θάπνηνη άιινη ζπλάδειθνί καο, πνπ έρνπλ 

ζέκα «νη αληζφηεηεο ζηελ εθπαίδεπζε». 

 

  Καη ξσηάσ εγψ, ππάξρεη πην κεγάιε αληζφηεηα ζήκεξα ζην δηθφ 

καο εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, απ‟ ηελ χπαξμε ηεο Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο 
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Δθπαίδεπζεο θαη κάιηζηα κε ηε κνξθή πνπ είλαη ηψξα; Γειαδή ν πδξαπιηθφο 

θαη  ε θνκκψηξηα ηη γλψζεηο παίξλνπλ απφ έλα ζρνιείν πνπ έρεη δχν ψξεο 

Νέα Διιεληθά, δχν ψξεο αγγιηθά; 

 

  Σελ απάληεζε λνκίδσ ηε δίλνπκε φινη καο θαηεπζείαλ. Σν 

δήηεκα ησλ δεμηνηήησλ έρεη λα θάλεη κε ην εάλ απηνί νη λεαξνί άλζξσπνη, νη 

εθθνιαπηφκελνη σο ππήθννη θαη φρη σο πνιίηεο, ζα έρνπλ σο γνλείο 

αλζξψπνπο νη νπνίνη ζα είλαη πειάηεο ζε έλα νιφθιεξν ζχζηεκα 

επηρεηξήζεσλ.  

 

  Δπηρεηξήζεηο νη νπνίεο δελ είλαη ν κπαθάιεο ηεο γεηηνληάο καο, 

είλαη νη επηρεηξήζεηο πνπ είλαη δεκέλεο κε ην επξσπατθφ θεθάιαην, ην νπνίν 

ιηκπίδεηαη ην ακεξηθάληθν θεθάιαην, ην νπνίν έρεη θαηαθέξεη λα έρεη 45 

εθαηνκκχξηα αλαζθάιηζηνπο. Μηιάκε γηα ηε κεηξφπνιε ηνπ ηκπεξηαιηζκνχ.  

 

  Απηφ ζπλάδειθνη έρεη απφιπηε ζεκαζία γηα ηελ Σερληθή 

Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε, γηαηί δελ κπνξνχκε λα ζπδεηάκε ρσξίο λα 

έρνπκε ζην κπαιφ καο αθξηβψο απηφ, πνηα είλαη ε ζθέςε απηψλ πνπ θάλνπλ 

ην ζρεδηαζκφ γηα ην ρψξν ηεο εξγαζίαο. Ση επαγγειίδνληαη απηνί γηα ην ρψξν 

ηεο εξγαζίαο; Αλζξψπνπο πνπ λα έρνπλ δεμηφηεηεο θαη κάιηζηα 

απνθεληξσκέλεο θαη κάιηζηα απηνί πνπ ζα θάλνπλ ην ζρεδηαζκφ δελ ζα είλαη 

νχηε θαλ κέζα ζην φξην ησλ δπλαηνηήησλ ειέγρνπ ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο.  

 

  Γηφηη απηφ πνπ πξνζβιέπνπλ είλαη φηη ζα απνθαζίδνπλ άιινη γηα 

ην πψο ζα πξνρσξήζνπκε. Θα ήζεια λα πσ φηη ε Σερληθή Δπαγγεικαηηθή 

Δθπαίδεπζε επί ρξφληα ππέζηε ηνπο πην άζρεκνπο, ηνπο πην άθαξδνπο, ηνπο 

πην απάλζξσπνπο πεηξακαηηζκνχο πάλσ ζηε ξάρε ηεο. Δίλαη απηή πνπ 

ππέζηε ηελ πην κεγάιε ηδησηηθνπνίεζε θαη ηελ πην κεγάιε θαη άλαλδξε 

επίζεζή ηεο, ζεσξψληαο φηη ε εθπαίδεπζε ζεκαίλεη θαηάξηηζε.  

 

  ρη κφλν εμαηηίαο ηνπ λεαξνχ ηεο ειηθίαο, αιιά θαη εμαηηίαο ηνπ 

γεγνλφηνο φηη απηή ε απνζπαζκαηηθφηεηα, απηή ε θαηαθεξκαηηζκέλε γλψζε, 

δελ είλαη πηα γλψζε ζπλάδειθνη, είλαη κηα πιεξνθνξία ε νπνία έξρεηαη ρσξίο 

λα ειέγρεηαη απφ πνπζελά φζνλ αθνξά ηα ζπκθέξνληα θαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ 

θνηλσληθνχ ζπλφινπ πνπ απαξηίδεη ηε ρψξα καο θαη απηφ έρεη ζαλ 



7
ν
 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΟΛΜΔ – ΖΜΔΡΑ 2

ε
 – ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ Β‟ – 17/12/2004 

 385 

απνηέιεζκα λα βγαίλνπλ άλζξσπνη νη νπνίνη έρνπλ π.ρ. εηδηθφηεηα 

«πνδνινγίαο» απ΄ ηα ΗΔΚ.  

 

  Να είλαη βνεζνί ζελαξηνγξάθνπ. ηα 15 ηνπο γίλνληαη βνεζνί 

ζελαξηνγξάθνπ κε δχν ψξεο Νέα Διιεληθά. Ννκίδσ φηη γηα λα κπνξέζνπκε λα 

ζηαζνχκε εκπφδην ζε φια απηά ηα απίζαλα φπσο θαίλνληαη εάλ ηα 

ζπκκαδέςνπκε δεηήκαηα, ζα πξέπεη λα δνχκε φηη απηφ ην θξάηνο ην νπνίν 

έρεη ςεθίζεη λφκνπο λα παίξλεη ηελ επηρείξεζε απ‟ ηελ Διιάδα λα ηελ 

πεγαίλεη θάπνπ αιινχ, εξγαδφκελνπο απφ θάπνπ αιινχ λα ηνπο θέξλεη εδψ, 

ρσξίο θαζφινπ δηθαηψκαηα, απηέο νη θξαηηθνδίαηηεο επηρεηξήζεηο φπνπ 

ςεθίδνληαη λφκνη γηα λα πξηκνδνηείηαη ε ζέζε εξγαζίαο, δειαδή φινη καδί λα 

δίλνπκε ιεθηά γηα λα γεκίδεη ν ληνξβάο ηνπ ηάδε επηρεηξεκαηία θαη γη‟ απηφ λα 

κε ζηνηρίδεη ηίπνηα ν ιεγφκελνο εξγαδφκελνο, γηαηί πιένλ δελ ζα είλαη 

εξγαδφκελνο, είλαη έλαο δνχινο πνπ δίλεη ηα δηθαηψκαηά ηνπο είλαη θάπνηνλ λα 

ηα δηαρεηξίδεηαη.  

  

  Δίλαη ζαλ ηνλ κηζζνθφξν  πνπ πεγαίλεη ζηνλ πφιεκν γηα λα 

ππεξαζπίζεη ηα ζπκθέξνληα ησλ εηαηξεηψλ ηνπ πνιέκνπ. Καη ζα ήζεια λα 

ζπκίζσ ζπλάδειθνη φηη γηα λα κπνξέζεη ε Σερληθή Δπαγγεικαηηθή 

Δθπαίδεπζε λα δηεθδηθήζεη ηε ζέζε ηεο, ζα πξέπεη θαηαξρήλ λα είλαη κεηά ην 

εληαίν 12ρξνλν βαζηθφ ζρνιείν, γηα λα κπνξέζεη απηφο ν επαγγεικαηίαο λα 

πάξεη θαη ηηο βαζηθέο γλψζεηο πάλσ ζην επάγγεικά ηνπ θαη ηηο απαξαίηεηεο 

εμεηδηθεχζεηο θαη λα είλαη εμεηδηθεχζεηο θαη φρη θαηαξηίζεηο. Δπραξηζηψ πνιχ.  

   

  Ζ εηδηθφηεηά κνπ επεηδή κε ξσηήζαηε, είλαη φηη είκαη ηερλνιφγνο 

ηαηξηθψλ εξγαζηεξίσλ, έρσ 12 ρξφληα εξγαζία ζε δεκφζην λνζνθνκείν θαη 13 

ρξφληα ζηελ εθπαίδεπζε.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Ο ζπλάδειθνο Βεξβέξεο έρεη ηνλ ιφγν θαη λα εηνηκάδνληαη νη 

ζπλάδειθνη θαηά Αγαζαγγέινπ Νίθνο θαη Πξνβφπνπινο Λάκπξνο απφ Δ‟ 

ΔΛΜΔ. 

Δ. ΒΔΡΒΔΡΖ: Λέγνκαη Βεξβέξεο Δπζηάζηνο, είκαη κεραλνιφγνο κεραληθφο 

απ‟ ηελ Άλδξν, απ‟ ηελ ΔΛΜΔ ησλ Κπθιάδσλ. Πξηλ θάλσ ηε δηθηά κνπ εξγαζία 

είρα αζρνιεζεί, δηάβαζα θαη απ‟ ην Internet, θαηέβαζα αξθεηέο εξγαζίεο. Μία 

απ‟ ηηο πην αμηφινγεο ηνπ θ. Μνπζηάθα πνπ είρε κηα νινθιεξσκέλε ζέζε γηα 

ηελ εθπαίδεπζε θαη γηα ηελ ΣΔΔ.  
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  Καη ζπκθσλψ κε πάξα πνιιέο απφςεηο θαη κ‟ απηή θαη κε άιιεο. 

κσο, θχξηνη εγψ πηζηεχσ φηη θαη απηφ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πνπ έρνπκε 

ηψξα θαη ηα ΣΔΔ φπσο ιεηηνπξγνχζαλ κέρξη ηψξα, ζαλ ζεσξία είλαη θαιά. 

ηελ πξάμε θάπνπ πήγαλ ιάζνο. Καη ηψξα εγψ ζέισ λα πσ κεξηθά ζεκεία 

πνπ πήγαλ ιάζνο, ην ΣΔΔ φπσο ιεηηνπξγνχζε κέρξη ζήκεξα θαη πνπ ζα πάεη 

ιάζνο κε φπνηα πξφηαζε θαη αλ πάξνπκε αλ δελ πξνζέμνπκε απηά ηα ζεκεία.  

 

  αλ θαζεγεηήο έλα κεγάιν πξφβιεκα πνπ έρσ ζην ζρνιείν, 

είλαη φηη έρσ παηδηά νη νπνίνη δελ έρνπλ ζεσξεηηθέο γλψζεηο γηα λα κπνξέζσ 

λα ηνπο βγάισ ηερλίηεο. Έρσ παηδί πνπ δελ κπνξεί λα θάλεη πνιιαπιαζηαζκφ 

5 Υ 2 θχξηνη. Καη ήζεια λα ήμεξα πνηνο ηνπ έδσζε ην απνιπηήξην. Καη μέξεηε 

πνην είλαη ην θαθφ; ηη ζα ηνπ δψζσ θαη εγψ πηπρίν ζην ηέινο. 

 

  Γηαηί; Γηαηί ππάξρεη κία πειαηεηαθή ζρέζε. Καη ηψξα απηή ηε 

ζηηγκή αλ ηα παηδηά πεγαίλνπλ πην πνιχ ζην εληαίν ιχθεην, δπζηπρψο 

ζπκβαίλεη γηαηί θαη εθείλνη βιέπνληαο φηη θαη εκείο βάδνπκε θάπνηνπο βαζκνχο, 

βάδνπλ θαη απηνί ηνπο βαζκνχο, πξνηηκάλε ηα παηδηά λα πάλε ζην εληαίν 

ιχθεην.  

 

  Δίλαη απηή ιχζε; Θα ιπζεί απηφ ην πξφβιεκα; Απηφ πνπ ζα 

ήζεια εγψ λα πσ, είλαη πξψηα απ‟ φια αμηνθξαηία. Ζ κία ιχζε, απηφ πνπ ιέλε 

κάιινλ φινη, είλαη φηη λαη, ηνπο δίλνπκε απνιπηήξην απ‟ ην γπκλάζην θαη απ‟ ην 

δεκνηηθφ, γηαηί είλαη ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε. Λέηε λα θάλεηε ππνρξεσηηθή 

12εηή εθπαίδεπζε κέρξη θαη ην ιχθεην. Έηζη ζα ηελ θάλνπκε; 

 

  Θα δίλνπκε πηπρία θαη απνιπηήξηα ζε άηνκα πνπ δελ έρνπλ ηηο 

γλψζεηο; Δγψ πηζηεχσ  φηη πξέπεη αθνχ ζέινπκε λα γίλεηαη έηζη θαη λα είλαη 

ππνρξεσηηθφ θαη απιά λα παίξλνπλ, λα ην θάλνπκε ζεκηλαξηαθφ ην κάζεκα. 

Μηα ιχζε. Αο δίλνπκε φηη έρνπλ παξαθνινπζήζεη ην ιχθεην θαη λα θεχγνπλ θαη 

λα κπνξέζνπλ φκσο λα κπνπλ ζε κία παξαπάλσ εθπαίδεπζε  θαη λα πάξνπλ 

νπσζδήπνηε έλα πηπρίν θαη λα έρνπλ επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα, πξέπεη λα 

δίλνπλ εμεηάζεηο.  

 

  Αλ ζέιεηε λα γίλεηαη έηζη, πνπ εγψ δελ ην ζπκθσλψ απηφ. Δγψ 

πηζηεχσ φηη ζε θάζε ηάμε πξέπεη λα πεξλάλε απηνί πνπ αμίδνπλ, απηνί πνπ 

δελ αμίδνπλ λα μαλαπξνζπαζνχλ, κέρξη λα πεηχρνπλ. Καη λα ππάξρνπλ θαη 
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θάπνηνη ςπρνιφγνη, γηαηί ππάξρνπλ παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ηα νπνία 

παηδηά έπξεπε λα ηα βξίζθνπκε απ‟ ην γπκλάζην ή αλ γίλεηαη απφ ην δεκνηηθφ 

θαη απηά ηα παηδηά λα αθνινπζνχλ κία δηαθνξεηηθή πνξεία.  

 

  Γελ κπνξεί λα κνπ έξρεηαη εκέλα παηδί κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

πνπ θαίλεηαη φηη δελ κπνξεί ην παηδί λα αληεπεμέιζεη ζηα καζήκαηα. Καη 

ππάξρνπλ θαη πνιινί καζεηέο νη νπνίνη έρνπλ ηερληθέο δπλαηφηεηεο, κπνξνχλ 

δειαδή, έρσ παηδί κε καζεζηαθή δπζθνιία, ν νπνίνο φκσο ηνλ έρσ κάζεη θαη 

θνιιάεη, γηαηί αζρνινχκαη ηψξα κε ζεξκνυδξαπιηθνχο θαη θνιιάεη θαη αλνίγεη 

ηνίρνπο θαη κπνξεί λα δνπιέςεη ζαλ βνεζφο.  

 

  Βνεζφο ηερλίηε κπνξεί λα δνπιέςεη, δελ κπνξεί φκσο λα θάλεη 

ηνλ ηερλίηε πνηέ. Καη θάηη άιιν. Ξεθηλάκε θαη ιέκε φηη ζα είλαη 12εηή, ζα γίλεη 

εληαίν ιχθεην ή ηερληθφ ιχθεην. Γχν εξσηήζεηο πάιη. Πηζηεχεηε φζνη ιέλε φηη ζα 

ππάξρεη έλα εληαίν ιχθεην, φηη κέζα ζε έλα ρξφλν ηεο Γ‟ ιπθείνπ κπνξείηε λα 

δψζεηε δεμηφηεηεο ζηα παηδηά, ψζηε λα κπνξνχλ λα αζρνιεζνχλ κεηά κε ην 

επάγγεικα;  

 

  Μπνξνχλ λα απνθηήζνπλ επαγγεικαηηθή εκπεηξία ηα παηδηά 

κέζα ζε έλα ρξφλν εθπαίδεπζεο; Γελ λνκίδσ. Γηα κέλα αλάινγα κε ηελ 

εηδηθφηεηα, ηνπιάρηζηνλ ζηελ εηδηθφηεηα ζεξκνυδξαπιηθψλ πνπ θάλσ εγψ, 

είλαη γχξσ ζηα 2 ρξφληα ηνπιάρηζηνλ λα αζρνινχληαη κφλν κ‟ απηφ θαη ζέινπλ 

νπσζδήπνηε θαη ζχλδεζε κε ηελ αγνξά εξγαζίαο φπσο γίλεηαη ζηε καζεηεία 

ηνπ ΟΑΔΓ, πνπ είλαη πάξα πνιχ βαζηθφ.  

 

  Να ππάξρεη ζχλδεζε κε ηελ αγνξά εξγαζίαο. Αιιά πνηα αγνξά 

εξγαζίαο; ρη ηελ αγνξά εξγαζίαο, γηαηί ε αγνξά εξγαζίαο απηή ηε ζηηγκή έρεη 

έλα 70% ησλ επαγγεικαηηψλ νη νπνίνη είλαη άζρεηνη κε ηελ εηδηθφηεηά ηνπο. 

Απηνχο ζα ζηείινπκε λα εθπαηδεχζνπλ ηνπο καζεηέο;  

 

  Άξα ε αγνξά εξγαζίαο πξέπεη λα ειεγρζεί θαη απηή. Γελ κπνξεί 

εκέλα λα κνπ έξρεηαη, λα κνπ βάιεη ην θιηκαηηζηηθφ ζην ζπίηη κνπ δχν Αιβαλνί, 

νη νπνίνη δελ έρνπλ πηπρίν θαη ηνπο νπνίνπο ηνπο ζηέιλεη ε εηαηξεία ε νπνία 

θάλεη εγθαηαζηάζεηο θιηκαηηζηηθψλ θαη κνπ ιέλε φηη γηα λα έρσ εγγχεζε ζα 

πξέπεη λα έξζνπλ απηνί λα κνπ θάλνπλ ηε ζπληήξεζε. Αλ είλαη δπλαηφλ απηφ 

ην πξάγκα.  
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  Πνηνο θάλεη έιεγρν ζηελ αγνξά εξγαζίαο; Πσο γίλεηαη λα 

δνπιεχνπλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο  άηνκα, ελλνείηαη «ηερλίηεο», νη νπνίνη φκσο 

δελ έρνπλ απνιπηήξηα; Άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο. 

 

  Ση πξνηείλσ. Να μεθηλήζνπκε ηηο πξνηάζεηο. χλδεζε κε ηελ 

αγνξά εξγαζίαο. Γηα λα πάξνπκε απηή ηε ζηηγκή επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα, 

ζα έπξεπε θαη πξέπεη θαη ηψξα έηζη γίλεηαη, πεξλάκε απφ θάπνηεο εμεηάζεηο, 

νη νπνίεο είλαη απ‟ ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο, ζπλεηαηξηζκνχο ησλ πδξαπιηθψλ αο 

πνχκε, θαη απφ θάπνηεο εμεηάζεηο γξαπηέο νη νπνίεο γίλνληαη κέζα απ‟ ηε 

λνκαξρία.  

 

  Απηέο λα είλαη πνπ λα δίλνπλ πηπρίν ζηε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε ζην ηερληθφ ιχθεην. Γηα λα πάξνπλ ηα παηδηά απνιπηήξην ηερληθνχ 

ιπθείνπ, ζα πξέπεη λα πεξλάλε απφ θάπνηεο εμεηάζεηο νη νπνίεο ζα είλαη κέζα 

απ‟ ηνπο ηερλίηεο ησλ πδξαπιηθψλ ή νπνηνδήπνηε ζπληερληαθφ ηνκέα, έμσ 

απφ ην ζρνιείν. Θα είλαη εληαίν.  

 

  Πξνζπαζψ λα ηα πσ πνιχ γξήγνξα θαη δπζηπρψο επεηδή είλαη 

ιίγνο ν ρξφλνο ηα ιέσ ιίγν κπεξδεκέλα. Πξνηείλσ λα δεκηνπξγεζνχλ δχν 

θέληξα. Σν πξψην θέληξν ζα είλαη έλα ην νπνίν ζα θάλεη έξεπλα αγνξάο, ζα 

βιέπεη πνηεο εηδηθφηεηεο ρξεηάδεηαη λα κπνπλ ζηελ αγνξά ηα επφκελα ρξφληα, 

ζα θαζνξίδεη πνηεο εηδηθφηεηεο ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ ζηελ ηερληθή 

εθπαίδεπζε γηα λα βγάδνπλ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο  ηερλίηεο, γηαηί δελ γίλεηαη λα 

βγάδνπκε 3.000 πδξαπιηθνχο γηα 100 ζέζεηο.  

 

  Θα πξέπεη λα μέξεη θαη λα θάλεη κία έξεπλα ηεο αγνξάο. Απηφ ζα 

είλαη ην πξψην θέληξν. Καη έλα δεχηεξν θέληξν πνπ ζα ειέγρεη πφζα ρξφληα 

εθπαίδεπζε λα έρεη ε ηάδε εηδηθφηεηα, πνηα καζήκαηα πξέπεη λα δηδάζθνληαη, 

πνηα είλαη ηα βηβιία πνπ πξέπεη λα θάλεη απηή ε εηδηθφηεηα. Ο ζπλδπαζκφο 

απηψλ ησλ δχν θέληξσλ, ηα νπνία ζα θάλνπλ θαη ηνλ έιεγρν ησλ 

ζπνπδαζηψλ, ζα είλαη απηά ηα νπνία ζα δίλνπλ ζηελ νπζία ην απνιπηήξην θαη 

ζα θάλνπλ ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ πηπρίνπ.  

 

  Δθφζνλ ζα γίλεηαη ε πηζηνπνίεζε ηνπ πηπρίνπ απφ έλαλ 

αλεμάξηεην θνξέα πάλσ απ‟ ην Τπνπξγείν, αλεμάξηεηα απ‟ ην Τπνπξγείν 

Παηδείαο, εγψ δελ ζέισ λα κπαίλεη ζε θνκκαηηθφ, ζα πξέπεη φπνην θφκκα θαη 
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λα ππάξρεη, απηφ λα ιεηηνπξγεί αλεμάξηεηα απφ θάπνηνπο νη νπνίνη λα είλαη 

θαη ηερλίηεο, εκπεηξνγλψκνλεο, αιιά θαη θαζεγεηέο.  

 

  Απηνί δίλνληαο έλα ζηνηρείν ζ‟ απηνχο ηνπο ζπνπδαζηέο, 

μέξνπκε ζίγνπξα φηη απηνί είλαη θαηάιιεινη ηερλίηεο, ηθαλνί λα δνπιέςνπλ 

αχξην ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Θα ηνπο εμαζθαιίζνπκε θαη δνπιεηά, ζα έρνπλ 

δειαδή επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα, αιιά ζα ηνπο εμαζθαιίδνπκε φηη δελ ζα 

ππάξρνπλ θαη άηνκα ηα νπνία δελ ζα έρνπλ ηα δηθά ηνπο ραξηηά θαη ζα 

δνπιεχνπλ ζηε ζέζε ηνπο.  

 

  Θα πξέπεη ε αγνξά εξγαζίαο λα ειέγρεηαη. Έρσ θαη άιιεο 

απφςεηο. Σηο έρσ ζε κηα εξγαζία, έρεη θαηαηεζεί. Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Φ. ΚΛΧΠΑ): Σνλ ιφγν έρεη ν ζπλάδειθνο Αγαζαγγέινπ. Να 

εηνηκάδνληαη ν ζπλάδειθνο Πξνβφπνπινο θαη ε ζπλαδέιθηζζα απ‟ ηε Β‟ 

ΔΛΜΔ Πέιιαο Οηθνλνκίδνπ Καηεξίλα.  

ΤΝΔΓΡΟ: (Μηιάεη ρσξίο κηθξφθσλν) 

Δ. ΒΔΡΒΔΡΖ: Δίκαη απ‟ ηελ ΔΛΜΔ Κπθιάδσλ αιιά έρσ θάλεη εξγαζία. Δίλαη 

εξγαζία πνπ έρσ θάλεη εγψ κε κία νκάδα εξγαζίαο. Βεξβέξεο Δπζηάζηνο 

ιέγνκαη, είκαη απφ ηελ ΔΛΜΔ Κπθιάδσλ, αιιά ε εξγαζία πνπ έρσ θάλεη είλαη 

αηνκηθή κε κία νκάδα εξγαζίαο.  

Ν. ΑΓΑΘΑΓΓΔΛΟΤ: Αγαζαγγέινπ Νίθνο, Α‟ ΔΛΜΔ Θεζζαινλίθεο. «Από έλα 

θξάηνο πνπ παξάγεη παηδεία, πξέπεη λα πάκε ζε έλα θξάηνο πνπ αγνξάδεη ηελ 

εθπαίδεπζε απ’ ηελ αγνξά εξγαζίαο». Γειψζεηο, Γεψξγηνο Παπαλδξένπ ζηελ 

ηειεπηαία Γ.. ΔΒ θαη αθνινχζσο ηα κπξάβν ηνπ ησξηλνχ Πξσζππνπξγνχ θ. 

Καξακαλιή: «Επηηέινπο, ήξζαηε ζηηο ζέζεηο καο».  

 

  Δγψ είκαη ζηε ζέζε κεηά ηελ πιήξε αλάπηπμε ηνπ 

θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ ζαο έθαλε ν πξνεγνχκελνο νκηιεηήο, λα ζαο 

πσ θάηη άιιν, πνπ αλ δελ ην ιάβνπκε ζνβαξά ππφςε, ζηελ ίδηα θαηάζηαζε 

φζν θαη λα δηαρεηξηδφκαζηε ηερληθή, εληαίν ιχθεην θιπ, ζα βξίζθεηαη απηή ε 

εθπαίδεπζε.  

 

  Ζ ηειεπηαία έθζεζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη φια ηα ζρεηηθά 

ληνθνπκέληα ηεο γηα ηελ εθπαίδεπζε, επηζεκαίλνπλ ηε δήζελ αλάγθε λα 

απμεζεί πεξηζζφηεξν ν αξηζκφο ησλ λέσλ πνπ θνηηνχλ ζηα ΣΔΔ, ΗΔΚ, ΚΔΚ. 

Πνιινί ζρνιηαζηέο ΜΜΔ κε αθνξκή ηε ζπδήηεζε γηα ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο, 
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απνδίδνπλ ηελ αλεξγία ή ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο, ζην φηη νη λένη δελ 

ζηξέθνληαη πξνο ηα εθεί.  

 

  Σν ίδην επηρείξεκα ρξεζηκνπνηνχζαλ φιεο νη θπβεξλήζεηο. Σν 

δίδπκν Αξζέλεο-Αλζφπνπινο ρξεζηκνπνηνχζε ηνλ φξν «επαγγεικαηηθφο 

αλαιθαβεηηζκφο», ελψ ν ππνπξγφο Παηδείαο ν θ. Δπζπκίνπ αλαθεξφκελνο ζε 

λένπο, αλέθεξε ζηελ νκηιία ηνπ φηη ζήκεξα είλαη πξνηηκφηεξν λα θνηηήζεηο ζηα 

ΗΔΚ, παξά λα ζπνπδάζεηο γηαηξφο.  

 

  Σα ίδηα ηζρπξίζηεθαλ θαη ζε εκεξίδα βηνκεράλσλ θαη ν 

πθππνπξγφο θ. Πεηζάιληθνο πνπ νξγάλσζε εδψ ζηε Θεζζαινλίθε 23/2/2003. 

Σν πην ζεκαληηθφ ζπλάδειθνη είλαη φηη απηφ ην επηρείξεκα έρεη απήρεζε 

ηδηαίηεξα ζε γνλείο θαη καζεηέο ιατθψλ ζηξσκάησλ θαη είλαη θνηλφ κπζηηθφ φηη 

απεπζχλεηαη εηδηθά ζ‟ απηνχο.  

 

  Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ πνπ θνηηνχλ ζηα ΣΔΔ, 

έρνπλ ηέηνηα πξνέιεπζε θαη απηνί είλαη νη πξψηνη πνπ εγθαηαιείπνπλ ην 

ιχθεην θάησ απφ ην βάξνο ησλ δπζθνιηψλ πνπ δεκηνπξγεί ε ιεγφκελε 

κεηαξξχζκηζε κε ηηο εμεηάζεηο θιπ. Καη ην θφζηνο παξαπαηδείαο.  

 

  Δξψηεκα. Αλ ηζρχεη απηφ ην επηρείξεκα πνπ καο ιέλε φινη απηνί, 

πσο ζπκβαίλεη ζηηο ρψξεο πνπ ε αλαινγία ηερληθήο-επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο, γεληθήο εθπαίδεπζεο είλαη φπσο ιέλε ηδαληθή θαη ιεηηνπξγεί 

θάησ απφ αζχγθξηηα θαιχηεξεο ζπλζήθεο, λα έρνπκε ηφζε αλεξγία; ηε 

Γεξκαλία, ε αλαινγία ηερληθήο-γεληθήο είλαη 65-35 θαη φκσο ε αλεξγία ζήκεξα 

είλαη γχξσ ζηα 5 εθαηνκκχξηα.  

 

  ε αλεπηπγκέλεο θαπηηαιηζηηθέο ρψξεο, Γεξκαλία, Αγγιία, 

Γαιιία, απηά ηα πξνγξάκκαηα εθαξκφζηεθαλ πξηλ λα γίλνπλ θεληξηθέο 

επηινγέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ αλέξγσλ 

ησλ παξαπάλσ ρσξψλ, αλήθεη ζ‟ απηέο ηηο θαηεγνξίεο ησλ θαηαξηηζκέλσλ, 

εμεηδηθεπκέλσλ απνθνίησλ ησλ παξαπάλσ επαγγεικαηηθψλ ζρνιψλ. 

 

  Ληγφηεξε είλαη ε αλεξγία ζηνπο αλεηδίθεπηνπο. ήκεξα, ε 

Δπξσπατθή Έλσζε επηδηψθεη ηελ παξαγσγή θαηαξηίζηκσλ απαζρνιήζηκσλ 

λέσλ, κε βαζηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηηο εηδηθφηεηεο ππεξεζηψλ. Ζ αλεξγία φκσο 
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θαη ζηηο πιένλ αλαπηπγκέλεο θαπηηαιηζηηθέο νηθνλνκίεο είλαη ζηα γλσζηά 

πςειά επίπεδα θαη ζπλερψο απμάλεη.  

 

  Οη επηπηψζεηο είλαη νμχηεξεο θαη πην επψδπλεο ζηνπο Έιιελεο 

λένπο εξγαδφκελνπο, γηαηί ε ειιεληθή νηθνλνκία είλαη εμαξηψκελε θαη 

ελδηάκεζε ζηελ θαπηηαιηζηηθή αιπζίδα. Δληνλφηεξα ζα είλαη δε ηα πξνζσπηθά 

αδηέμνδα ησλ λέσλ, φηαλ δηαπηζηψζνπλ φηη ε ςεπηνθαηάξηηζε ησλ ΣΔΔ, ΗΔΚ, 

ΚΔΚ θιπ, δελ έρεη αληίθξηζκα ζηελ αγνξά εξγαζίαο, φηαλ δηαπηζηψζνπλ φηη ην 

ραξηί πνπ πήξαλ είλαη δηαβαηήξην γηα κεξηθή απαζρφιεζε, γηα κεξηθέο 

απνδνρέο θαη γηα κεξηθή δσή. 

 

  Γη‟ απηφ ην ιφγν απαηηείηαη άιιν νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ 

πνιηηηθφ πιαίζην θπζηθά. Δίλαη δπλαηφλ λα πξνγξακκαηίζεηο ηελ πξννπηηθή 

ησλ λέσλ θαη παιηψλ επαγγεικάησλ ζηα πιαίζηα φκσο κηαο άιιεο 

νηθνλνκίαο, κηαο ιατθήο νηθνλνκίαο, έηζη ψζηε αλ θάπνηνο ρξεηαζηεί λα αιιάμεη 

επάγγεικα λα κε ράζεη ηε δνπιεηά ηνπ.  

 

  Απηή ε νηθνλνκία θαη θνηλσλία έρνπλ αλάγθε απφ νιφπιεπξα 

αλαπηπγκέλεο πξνζσπηθφηεηεο πνπ ζπλδπάδνπλ πςειφ επίπεδν γεληθψλ 

γλψζεσλ θαη επαγγεικαηηθή εμεηδίθεπζε. Απηνχο ηνπο ζθνπνχο ζπλάδειθνη 

κπνξνχλ λα ππεξεηήζνπλ  νη παξαθάησ ζπκππθλσκέλεο πξνηάζεηο θαη ζηελ 

θεληξηθή ρζεζηλή εηζήγεζε ηα αλαθέξακε.  

 

 Δληαίν 12ρξνλν δσξεάλ βαζηθφ ζρνιείν. Πξέπεη λα ζηακαηήζεη 

απηή ε ηζηνξία κε ην δηπιφ δίθηπν, απφ εδψ απηνί πνπ πξνρσξάλε θαη απφ 

εθεί απηνί πνπ δελ αληέρνπλ ηα γξάκκαηα. ζν ζπλερίδεηαη απηφ θαη δπζηπρψο 

ην βιέπσ λα είλαη θπξίαξρν θαη ζηηο εηζεγήζεηο θαη ηεο Οκνζπνλδίαο, 

δηαηήξεζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζα θάλνπκε.  

 

  Δληαία αλψηαηε εθπαίδεπζε θαη ηέινο, δεκφζηεο επαγγεικαηηθέο 

ζρνιέο, εληαγκέλεο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, αθνχ φια ηα παηδηά πάξνπλ 

ηηο βαζηθέο απ‟ ην δσξεάλ βαζηθφ ππνρξεσηηθφ ζρνιείν ην 12ρξνλν, δεκφζηεο 

επαγγεικαηηθέο ζρνιέο εληαγκέλεο κεηά απ‟ απηφ. Κνηηάμηε θαη επεηδή 

κπαίλνπλ θάπνηα εξσηήκαηα ίζσο ζπληερληαθά, ε πξφηαζε απηή επί ηεο 

νπζίαο αλαβαζκίδεη θη απηνχο φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ βγαίλνπλ ζηα 

ζρνιεία θαη θάλνπλ ζπέθνπια φηη ηπρφλ ζέινπκε λα ηνπο πεηάμνπκε έμσ. 
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  Δπί ηεο νπζίαο ηνπο αλαβαζκίδεη, γηαηί ηνπο εληάζζεη αθφκα πην 

πάλσ απ‟ ηε ζέζε πνπ βξίζθνληαη. Άιιν λα θάλεηο ζήκεξα ζπλάδειθνη 

κάζεκα ζε έλα παηδάθη 15 εηψλ πνπ δελ έρεη πνιιέο απαηηήζεηο θαη άιιν λα 

θάλεηο κάζεκα ζε έλα παηδί ζηηο δεκφζηεο ηερληθέο επαγγεικαηηθέο ζρνιέο ην 

νπνίν έρεη βγάιεη ην βαζηθφ ππνρξεσηηθφ 12ρξνλν ζρνιείν.  

  Δθ ησλ πξαγκάησλ αλαβαζκίδεηαη ε ζέζε φισλ ησλ 

ζπλαδέιθσλ. Δπραξηζηψ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Γ. ΖΡΑΚΛΔΟΤ): Ο ζπλάδειθνο Πξνβφπνπινο Λάκπξνο έρεη 

ηνλ ιφγν. Μεηά είλαη ε ζπλαδέιθηζζα Οηθνλνκίδνπ, αθνινπζεί ν ηακέινο 

Γηάλλεο θαη ν Κσζηφπνπινο Κψζηαο.  

Λ. ΠΡΟΒΟΠΟΤΛΟ: Θα θάλσ δχν παξαηεξήζεηο πξνο ηνπο ζπλαδέιθνπο, 

ζπλαδειθηθφηεηα θαη θηιηθφηεηα. Ζ κία είλαη ε πνπ αλέθεξε ε ζπλάδειθνο γηα 

ην εληαίν πνιπθιαδηθφ ιχθεην, γηα ηα ΠΟΜΔ. πλαδέιθηζζα πνιχ θαιά 

θάλαλε θαη δελ δεκηνπξγήζεθαλ ηα ΠΟΜΔ. Σα ΠΟΜΔ ήηαλ έξγν, 

δεκηνχξγεκα ηε δηεζλνχο ηξάπεδαο θαη ππήξρε σκή επέκβαζε ζηνλ 

επαίζζεην ρψξν ηεο παηδείαο γηα λα θάλνπλ ζρνιεία θαη ζηελ Διιάδα ηχπνπ 

Γθξάβαο θαη ηχπνπ Κνξπδαιινχ, κεξηθψλ ρηιηάδσλ καζεηψλ.  

 

  Γεχηεξνλ. Σε δεχηεξε παξαηήξεζε ζα ηελ θάλσ, αλέθεξε 

θάπνηνο ζπλάδειθνο, έρνπκε δηαξξνή ζηα ΣΔΔ 40%. Δίλαη ιάζνο. Γηαηί; Ζ 

πξαγκαηηθφηεηα είλαη άιιε. ίγνπξα ζ‟ απηή ηε δηαξξνή ππνινγίδνληαη νη 

καζεηέο – πξνζέμηε ην ειιεληθφ δαηκφλην – πνπ εγγξάθνληαη γηα λα πάξνπλ 

πάζν, γηα λα πάξνπλ απαιιαγή, αλαβνιή απ‟ ην ζηξαηφ, γηα λα πάξνπλ ηε 

βεβαίσζε φηη είλαη ηα παηδηά ηνπο καζεηέο γηα ηελ εθνξία.  

 

  Καη φπσο είπαηε θαη ρζεο, λα μχζνπκε ηελ ππνρξεσηηθή 

12ρξνλε εθπαίδεπζε, λα κεηψζνπκε ηε δηαξξνή. Γηα φλνκα ηνπ Θενχ. ηαλ 

απμάλνπκε ην πεδίν κάρεο, ηα ζχκαηα είλαη πεξηζζφηεξα. Θα απμήζνπκε ηε 

δηαξξνή.  

 

  Καη θάηη άιιν εδψ. Αο ιάβεη ππφςε ε ΟΛΜΔ θαη ην ΚΔΜΔΣΔ ηα 

πξνγξάκκαηα πνπ γίλνληαη ζε εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν. Υάξεθα πξηλ 

απφ 5 ρξφληα πνπ εθπξνζσπνχζα ηελ Διιάδα ζε επξσπατθφ πξφγξακκα θαη 

βάιακε γπαιηά ζηνπο Δπξσπαίνπο έμσ απφ ην Μηιάλν, γηαηί πήγακε 

δηαβαζκέλνη θχξηνη. Καη καο πξνηηκνχζαλ επί 5 θαη 10 ρξφληα λα είκαζηε 

εηαίξνη. 
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  Έλησζα ηε κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε θαη ραξά ζηα 33 ρξφληα ηεο 

εθπαηδεπηηθήο κνπ θαξηέξαο. Πήγακε δηαβαζκέλνη. Σνπο βάιακε γπαιηά, αλ 

ζέιεηε λα ην πσ έηζη γηα λα κε θαηαιάβεηε. Δίκαη ππέξ ηεο ζχγρξνλεο 

ηερλνινγίαο. Έθαλα cd, αιιά δπζηπρψο άιιε κηα αδπλακία ηεο δηνξγάλσζεο 

ηνπ ζπλεδξίνπ, φηη δελ έρνπκε θνκπηνχηεξ.  

 

  Πξνρσξάσ ζην ζέκα. Έλα ζρνιείν, ην είπα θαη ρζεο, 

αλαβαζκηζκέλν. Έξρνληαη ηα παηδηά απ‟ ην γπκλάζην κε γλψζεηο νχηε 

δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. χγρξνλν, δεκηνπξγηθφ, δεκέλν κε ηελ αγνξά ηεο 

εξγαζίαο, φρη κφλν κε ηελ εξγαζία, αιιά θαη κε ηε δσή.  

 

  χγρξνλεο εηδηθφηεηεο, κε κειέηε θαη κε έξεπλα. Ννκνζεηηθφ 

δηάηαγκα 39/71, έηνο 1959. ρνιέο Τπνκεραληθψλ. Πξνέβιεπε ηκήκα ην 1959 

ειεθηξνληθψλ θαη ηειεπηθνηλσλίαο. Σν ‟59 ηελ εμέιημε θνκπηνχηεξ. ήκεξα δελ 

λνκίδσ λα ακθηβάιεη θαλέλαο, φια ζηεξίδνληαη ζηα ειεθηξνληθά. Καη ν ηνκέαο 

ν ειεθηξνληθφο ράλεη ζπλερψο έδαθνο απ‟ ηα ειεθηξνληθά.  

 

  Αλ έλαο ζήκεξα ειεθηξνιφγνο δελ μέξεη ειεθηξνληθά, δελ μέξεη 

ηίπνηα. Ο απηνκαηηζκφο, ν πξνγξακκαηηζκφο, ην απηνθίλεην κε φιεο ηηο 

αλέζεηο, κε ηα θνκθφξ ηα νπνία έρεη είλαη ζέκα απηνκαηηζκνχο, είλαη ζέκα 

ειεθηξνληθψλ, αηζζεηήξσλ θιπ. 

 

  Μάζαλε ηα ΣΔΔ κέζα απ‟ ην πξφγξακκα ΓΑΗΓΑΛΟ. Καη 

ζπγραίξσ ηελ επαξρία. Πξηλ απφ 10 κέξεο ζηε Γξάκα ηα ηνπηθά θαλάιηα. 

Τπάξρνπλ ΣΔΔ. Γλψξηζαλ νη επηζηήκνλεο ηνπ Πνιπηερλείνπ εδψ πέξα γηαηί 

έγηλε ζην ρψξν ηνπο, γίλνληαη ηέηνηα έξγα, ηέηνηα δνπιεηά ζηα ΣΔΔ κ‟ απηέο ηηο 

δπζθνιίεο θαη κε φια ηα γλσζηά. 33 ρξφληα ηελ ππεξεηψ. 

 

  Γηέμνδνη απ‟ ηα ΣΔΔ. Πνηνη είλαη νη δηέμνδνη θχξηνη; Μφλν ε 

ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ; Κχξηα θαη βαζηθή δηέμνδνο είλαη ε επαγγεικαηηθή 

απνθαηάζηαζε. Να θάλνπκε έλαλ ηερλίηε κεζαίαο βαζκίδαο ηθαλφ λα 

αληεπεμέιζεη ζηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε.  

 

  Ναη, ππέξ ηεο θαζφδνπ, ηεο ζπλέρηζεο. Ναη ηεο νξηδφληηαο 

κεηαθίλεζεο, δελ απνθιείσ ηίπνηα. Παξάδεηγκα, ν ηερληθφο δηεπζπληήο ζην 

εξγνζηάζην δαράξεσο ζην Πιαηχ πέξαζε ηηο ηέζζεξηο βαζκίδεο, δεκνηηθφ, 
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θαησηέξα, εξγνδεγψλ, ππνκεραληθψλ, Πνιπηερλείν. Έρνπκε θάλεη κηα έξεπλα. 

Θα είλαη ζηε δηάζεζε νπνηνπδήπνηε ζπλαδέιθνπ ηεο ΟΛΜΔ θαη ηνπ ΚΔΜΔΣΔ.  

 

  Πξηλ απφ 5 ρξφληα είρακε ηελ επαηζζεζία ην 1998, 18 Μαίνπ θαη 

ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ζαλ Δ„ ΔΛΜΔ, λα δηνξγαλψζνπκε εκεξίδα γηα ηα ΣΔΔ, ηα 

νπνία ηα βιέπακε φηη ήηαλ απνηπρία απ‟ ην μεθίλεκά ηνπο. ΗΔΚ, λα 

θαηαξγεζνχλ. Να κε ιεηηνπξγνχλ ζε βάξνο ηνπ θπξίσο θνξκνχ ηεο ΣΔΔ. Γελ 

ππάξρεη ν ζεζκφο ζε θακία επξσπατθή ρψξα. Δίλαη θαξακέια γηα μεγέιαζκα.  

 

  Γίλαλε λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ησλ ειεπζέξσλ ζπνπδψλ. 

Γειαδή πνησλ; Σσλ ηδησηψλ. Καη ηψξα πνπ ηειεηψλνπλ ηα θνλδχιηα ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηη ζα γίλνπλ ηα ΗΔΚ; Πσο ζα ιεηηνπξγήζνπλ; ΟΑΔΓ, λα 

μεθαζαξίζεη θαη λα πάξεη ηελ θαηάξηηζε θαη νξηζκέλεο εηδηθφηεηεο. Θέιεηε 

θνκκσηηθή; Δλδεηθηηθά αλαθέξσ. Θέιεηε αηζζεηηθή; Καη θάπνηεο άιιεο.  

 

  Έλαο εληαίνο θνξέαο γηα ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή 

εθπαίδεπζε. Σν Τπνπξγείν Παηδείαο κε ζσζηφ ζρεδηαζκφ, πξνγξακκαηηζκφ, 

αλάπηπμε, εθαξκνγή ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη φισλ ησλ ζεκεξηλψλ 

εμειίμεσλ. Λεηηνπξγνχλ εηο βάξνο ησλ ΣΔΔ ηξηπιά. 

 

  Πξψηνλ. πζηεγάδνληαη. Ζ ζπζηέγαζε έρεη κφλν πξνβιήκαηα. 

Γεχηεξνλ. Σν πξνζσπηθφ είλαη φιν απ‟ ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Καη 

ηξίηνλ, δελ πξνζθέξνπλ πέξαλ νξηζκέλσλ εμεηδηθεχζεσλ, γηαηί θάλνπκε 

ζχγρπζε ησλ ιέμεσλ εθπαίδεπζε, θαηάξηηζε, εμεηδίθεπζε, θάλνπκε ζχγρπζε 

πνηνο παξέρεη ηελ εθπαίδεπζε, πνηνο ηελ θαηάξηηζε, πνηνο ηελ εμεηδίθεπζε.  

 

  Κάλνπκε ζχγρπζε πνηνο ηελ εθπαίδεπζε, πνηνο ηελ θαηάξηηζε, 

πνηνο ηελ εμεηδίθεπζε. Υξεηαδφκαζηε θηίξηα, ρξεηαδφκαζηε βηβιία, 

ρξεηαδφκαζηε αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, ζέινπκε εμνπιηζκφ. Γελ αξθεί ε 

εμαγγειία νπνηαζδήπνηε θπβέξλεζεο. Θέιεη λα βάιεη ην ρέξη βαζηά θαη λα 

δψζεη ηα ρξήκαηα. 

 

  Γηαηί ην 1928-1932 Πξσζππνπξγφο ν Βεληδέινο, Τπνπξγφο 

Παηδείαο Γεψξγηνο Παπαλδξένπ, ρηίζηεθαλ ηελ 4εηία 1.000 θηίξηα γηα ζρνιεία; 

Πνηεο δηεπθνιχλζεηο ήηαλ ηφηε γηα ηε ρψξα καο απφ πνιέκνπο ζπλερφκελνπο 

θαη ελ έηεη ηε ζθιεξή δεθαεηία ηνπ 1940;  
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  Σα βηβιία. Αλέθεξα πξνεγνπκέλσο θ. Σζηξηγψηε κε φιε ηελ 

εθηίκεζε πνπ ηξέθσ ζην πξφζσπφ ζαο, ήζεια λα θάλσ ηελ εμήο επηζήκαλζε. 

Ο θ. Ρίδεο είρακε ζπλελλνεζεί φηη ζα ήηαλ λα κηιήζεη ζαλ εθπξφζσπνο ησλ 

ζπλαδέιθσλ ηνπ γξαθείνπ ΣΔΔ ηεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο. Σν παξαβιέπσ. 

Πάσ ζην άιιν.  

 

  2 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2001 καο καδέςαλε ζηελ Αζήλα γηα λα 

θάλνπκε αμηνιφγεζε σξνινγίσλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη βηβιίσλ, καο 

πηέζαλε ζε ηέζζεξηο κήλεο λα θάλνπκε ηε δνπιεηά, κε ηελ πξννπηηθή φηη απ‟ 

ηελ θαηλνχξγηα ρξνληά ζηηο εθδφζεηο ησλ λέσλ βηβιίσλ λα ιάβνπλ ππφςε φια 

απηά ηα νπνία κε ηελ εκπεηξία καο θαζίζακε θαη γξάςακε θαη θάπνηνη 

ζπλάδειθνη αζρνιεζήθαλε ηνικψ λα ην πσ 80 θαη 100 ψξεο.  

 

  Σα βηβιία κφιηο είδε ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην θαη κάιηζηα νη 

ηερληθνί, νη ηερλνιφγνη ζχκβνπινη, φηη ε Δπξψπε δίλεη ρξήκαηα, γίλαλε φινη 

ζπγγξαθείο, θξηηέο νκάδσλ, βηβιίσλ θαη ζπληνληζηέο.  

 

  Ο θίινο κνπ ν θ. Σζνιαθφπνπινο, ζρνιηθφο ζχκβνπινο, ζα κε 

ζπγρσξέζεη, γηαηί κε μέξεη απ‟ ην 1965 θαη έρνπκε δψζεη αγψλεο απ‟ ηε 

Θεζζαινλίθε πνιινχο. Ση θάλνπλ νη ζρνιηθνί ζχκβνπινη; Γελ άθνπζα κηα 

ιέμε. Πνηνπο ζπλεξγάηεο έρεη ν εθπαηδεπηηθφο γηα ηελ αλαβάζκηζε; Σα βηβιία, 

ηνλ εμνπιηζκφ, ηα επνπηηθά κέζα θαη ηνπο ζπκβνχινπο. Υξεηάδνληαη; 

Πξνζθέξνπλ; Πνηα είλαη ε ζέζε; 

 

  Γηα κέλα θάπνηνη ζχκβνπινη δελ γλσξίδνπλ ηα ζρνιεία πνπ είλαη, 

δελ ηα επηζθέπηνληαη κία θνξά, πξνζπαζνχλ λα κάζνπλ, λα ελεκεξσζνχλ γηα 

ηα βηβιία, ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη φηη ηζρχεη απ‟ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

Γηα φλνκα ηνπ Θενχ.  

 

  Φξνληηζηήξηα. Λεηηνπξγνχλ απ‟ ην 1920 ζπλάδειθε. Ήζεια λα 

πσ πνιιά, είρα πξνεηνηκαζηεί, δέθα κέξεο πξνεηνηκάδνκαη γη‟ απηή ηε 

δνπιεηά, αιιά δπζηπρψο πλίγεηε θαη κνπ ζπκίδεη ηειεφξαζε, «καο ζπγρσξείηε, 

ν ρξφλνο ηειείσζε, κηα επφκελε θνξά». Γηα φλνκα ηνπ Θενχ ηέηνηα θξίζηκα 

ζέκαηα.  

 



7
ν
 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΟΛΜΔ – ΖΜΔΡΑ 2

ε
 – ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ Β‟ – 17/12/2004 

 396 

  Απ‟ ην 1920 ιεηηνπξγνχλ. Ηδησηηθή εθπαίδεπζε, Δπθιείδεο, κε 

κεγάιε πξνζθνξά ζηελ ηερληθή εθπαίδεπζε. Αιιά αθήζακε θαη ην 1959 

μεθηλάλε νη πξψηεο πέληε δεκφζηεο ηερληθέο ζρνιέο, κε Αιεμαλδξνχπνιε, 

Καβάια, Κνδάλε, Υαιθίδα θαη Καιακάηα.  

 

  Σφηε μεθηλάεη ε δεκφζηα. Καη θνθνξεχνληαη νη ηδηψηεο, «εκείο 

έρνπκε ηζηνξία ζηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε». Γηαηί έρεηε; Γηαηί 

δελ ππήξρε δεκφζηα εθπαίδεπζε. Γηαηί νηθνλνκάγαηε. Ήηαλ νη επηρεηξήζεηο, 

βγάδαηε ιεθηά. Γη‟ απηφ έρεηε ηερληθή εθπαίδεπζε θαη γη‟ απηφ ιέηε ηζηνξία.  

 

  Ήηαλ πάγην αίηεκα ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ καο θιάδνπ λα 

θαηαξγεζνχλ νη επηζεσξεηέο θαη λα αληηθαηαζηαζνχλ κε ηνπο ζρνιηθνχο 

ζπκβνχινπο, αιιά είπα πξνεγνπκέλσο, κε πνηνπο ζπκβνχινπο; Γηα ηα κέιε 

ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ, έρνπκε κέιε ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ 

πνπ δελ κπήθαλ ζηελ αίζνπζα λα δηδάμνπλ. 

 

  Γελ ζα πξέπεη λα έρνπλ θάπνηα βαζηθή εθπαηδεπηηθή εκπεηξία; 

Σνπιάρηζηνλ 10 ρξφληα λα κπεη ζηελ αίζνπζα; Μελ αλαθέξσ νλφκαηα. Σα 

μέξσ.  

 

  Γηα ηνπο δηαγσληζκνχο ηα είπα ρζεο, είλαη θνξντδία. Ο 

δηαγσληζκφο ηεο ηξάπεδαο ζήκεξα γηα κέλα είλαη ην κεγαιχηεξν ζθάλδαιν 

πνπ γίλεηαη ζηελ Διιάδα. Με απνιπηήξην ιπθείνπ ζα πάλε πηπρηνχρνη 

αλσηάησλ ζρνιψλ θαη κε master ιφγσ ηεο θξίζεο ηεο αλεξγίαο, ζα ηνπο 

παγηψζνπλ γηα 8 ρξφληα δηφηη ην πηπρίν πνπ έρνπλ ή ην master ή νηηδήπνηε 

άιιν δελ πξφθεηηαη λα αλαγλσξηζηεί. Δίλαη φξνο απηφο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ 

δηαγσληζκνχ. 

 

  Δπηζηεκνληθή έξεπλα. Πνηα επηζηεκνληθή έξεπλα; Πφζα ρξήκαηα 

δηαζέηεη ε ρψξα καο γηα επηζηεκνληθή έξεπλα; Μεδέλ. Δίκαζηε ζηηο θαηψηεξεο 

ζέζεηο ζε επξσπατθά.  

 

  Έξεπλα. Σν 1965 θαζεγεηήο Σζνπαλάθεο ζηελ έδξα ηνπ 

θαζεγεηή «Σεξεινπιίδε» ηνπ Πνιπηερλείνπ Θεζζαινλίθεο, πξφβιεςε, κέρξη 

ην 2016 φηη αθνξά ρσξνηαμηθά απφ ζρνιεία, απφ θηίξηα, απφ πξνβιέςεηο 

καζεηηθνχ δπλακηθνχ γηα ην λνκφ θαη γηα ην πνιενδνκηθφ ζπγθξφηεκα 
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Θεζζαινλίθεο, ηα πξνβιέςαλε κε ηέηνηα αθξίβεηα, πνπ δελ μέξσ θαη εγψ πψο 

λα ηελ ραξαθηεξίζσ.  

 

  ιε απηή ε έξεπλα βξέζεθε ζηα ρέξηα κνπ. Σν πξσηφηππν 

αληίγξαθν πήγε γηα πνιηνπνίεζε. Σν πξσηφηππν απ‟ ηε Ννκαξρία 

Θεζζαινλίθεο πήγε γηα πνιηνπνίεζε. Γπζηπρψο πξνζπάζεζα λα θαζίζσ λα 

έρσ ζήκεξα έλα αληίγξαθν.  

 

  Δίκαη ππνκεραληθφο ειεθηξνιφγνο, ηνλ ηηκψ ηνλ ηίηιν, νχηε 

ηερλνιφγνο, δελ παίδσ κε ηηο ιέμεηο. Τπεξεηψ 33 ρξφληα. Σειείσζα ηελ κε 

4εηή θνίηεζε ηελ Αλσηέξα ρνιή Τπνκεραληθψλ Θεζζαινλίθεο ην 1969. 

Έρσ κία έξεπλα, είρα θαη cd. Δθαξκφδσ ηελ ηερλνινγία ζηελ εθπαίδεπζε ηελ 

νπνία θάλακε πξηλ απφ 5 ρξφληα θαη νινθιεξψζεθε. 

 

  Απεπζχλζεθε ζε 4.028 καζεηέο ηεο γ‟ γπκλαζίνπ, ησλ 70 

γπκλαζίσλ ηεο δπηηθήο Θεζζαινλίθεο. Δκείο είκαζηε πεξηνρή κε θαηψηαηα 

νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά ζηξψκαηα, αιιά θξνληίδνπκε θαη ελδηαθεξφκαζηε. 

Δίκαζηε επαίζζεηνη ζην ρψξν ηεο παηδείαο. Σελ έζαςε ν ηφηε Πξντζηάκελνο. 

Δίλαη  νκαδηθή δνπιεηά, δελ είλαη πξνζσπηθή. 

 

  Δίλαη νκαδηθή δνπιεηά. Θάθηεθε θπξηνιεθηηθά. Υξήζηκα πνιιά 

ζηνηρεία. Θα δηαβάζσ κεξηθά. Αλαθέξζεθε ην ζχζηεκα Φηιαλδίαο, αιιά δελ 

επηζεκάλζεθαλ ηα θαίξηα. Να δνχκε θαη εκείο, φρη λα αληηγξάςνπκε, εθεί ζηελ 

αληηγξαθή είκαζηε ιάζνο.  

 

  20 ρξφληα έρεη λα αιιάμεη ε βαζηθή δνκή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ζηε Φηιαλδία θαη εκείο ζηελ Διιάδα θάζε 5-7 ρξφληα θάλνπκε 

κεηαξξχζκηζε. Γειαδή δηαξξχζκηζε, αιιάδνπκε ηνπο ηίηινπο θαη φρη ηελ 

νπζία.  

  Φηιαλδία, δεχηεξε ρψξα ζηνλ θφζκν σο πξνο ην πνζνζηφ ηνπ 

ΑΔΠ γηα ηελ παηδεία. Γελ είλαη ζεηηθφ; Καη λα πάκε θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

πλάδειθνη, ηη έξγν παξέρνπκε εκείο κέζα ζην ζρνιείν; Μέλεη ν θαζέλαο 

επραξηζηεκέλνο; Ννηαδφκαζηε λα πάκε ηειεπηαίνη λα θχγνπκε πξψηνη; Κάλακε 

κηα θνξά απηνθξηηηθή γηα ην έξγν ην νπνίν παξέρνπκε; 
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  Δίδακε ηα παηδηά πνηέ κε νηθεηφηεηα, εγψ ζα έιεγα θαη κε 

ζηνξγή; ρη, δπζηπρψο φρη. Με νηθεηφηεηα θαη ζηνξγή. Γπζηπρψο φρη. Θα 

αθήζσ ην ηειέθσλφ κνπ, ην ζρνιείν κνπ είλαη ζηε δηάζεζή ζαο γηα 

νπνηαδήπνηε ζπλεξγαζία, δηφηη ν πεξηνξηζκέλνο ρξφλνο δελ κνπ επηηξέπεη.  

 

  Θα θιείζσ κε ην εμήο φπσο θαη ρζεο. Δίλαη θαηξφο λα δήζνπκε ην 

εγψ θαη ην παξαηαμηαθφ θαη λα θαηαιήμνπκε ζην πκείο πνπ έιεγε ν κεγάινο 

Μαθξπγηάλλεο. Γηαηί θαη ε παηδεία είλαη εζληθφ ζέκα θαη θάπνηε λα πνχκε ζαλ 

ΟΛΜΔ, ζαλ εληαίν ζπλδηθαιηζηηθφ φξγαλν, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ 

ζπγθεληξψζακε θαη επεμεξγαζηήθακε, πξνηείλνπκε ηα παξαθάησ. 

  Δπραξηζηψ πάξα πνιχ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Γ. ΖΡΑΚΛΔΟΤ): Σνλ ιφγν έρεη ε ζπλαδέιθηζζα Οηθνλνκίδνπ 

απφ Β‟ ΔΛΜΔ Πέιιαο. Αθνινπζνχλ Κνηζπθάθεο Θέκεο, Κσζηφπνπινο 

Κψζηαο, κπφληαο Κψζηαο θαη Παξαζίδεο.  

Κ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΓΟΤ: πλάδειθνη ιέγνκαη Οηθνλνκίδνπ Καηεξίλα απ‟ ηε Β‟ 

ΔΛΜΔ Πέιιαο θαη δνπιεχσ ζε γπκλάζην. Κάζε εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

αληαλαθιάεη θαηά θαλφλα ηηο θνηλσληθέο θαη παξαγσγηθέο ζρέζεηο πνπ 

επηθξαηνχλ ζηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή θαη ζηελ θνηλσλία ζηελ νπνία 

εθαξκφδεηαη. 

 

  Γελ ππήξμε πνηέ ηδενινγηθά νπδέηεξν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. 

ηε ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ππάξρνπλ θάπνηνη παξάκεηξνη πνπ 

πξνζδηνξίδνπλ ηε δεκφζηα εθπαίδεπζε. Πξψηνλ, φηη απηή έρεη ζπλδεζεί κε ηελ 

αγνξά εξγαζίαο θαη απηφ είλαη έλα δεδνκέλν πνπ δελ γίλεηαη λα αγλνήζνπκε.  

 

  Γεχηεξνλ, φηη ππάξρεη κία γεληθή ηάζε απαμίσζεο ηνπ επίζεκνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο απφ καζεηέο, γνλείο, αθφκα θαη απφ 

εθπαηδεπηηθνχο, φπσο θαη απφ ηνλ πνιηηηθφ, θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ ρψξν. 

Καη ηξίηνλ, φηη δελ έρεη αλαδπζεί αθφκα κηα ζαθήο θαη επηηαθηηθή απαίηεζε γηα 

βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Γελ έρεη δεκηνπξγεζεί δειαδή αθφκα έλα θίλεκα 

γηα νπζηαζηηθή παηδεία. 

 

  ηαλ έλαο καζεηήο πνπ ηειεηψλεη ζήκεξα ην ιχθεην θαη κεηά 

απφ 12 ρξφληα εθπαίδεπζεο ζηεξείηαη βαζηθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, πνπ ζα 

ηνπ επηηξέςνπλ λα αληηκεησπίζεη πξνβιήκαηα θαη θαηαζηάζεηο πνπ ζα 



7
ν
 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΟΛΜΔ – ΖΜΔΡΑ 2

ε
 – ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ Β‟ – 17/12/2004 

 399 

πξνθχςνπλ, είλαη πξνθαλέο πσο ππάξρεη πξφβιεκα ζηελ παξερφκελε 

παηδεία. 

 

  Πνηνλ φκσο εμππεξεηεί ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε; Ζ ζεκεξηλή 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε δίλεη έκθαζε ζηελ παξνρή ηππνπνηεκέλσλ 

γλψζεσλ, αληί λα καζαίλεη ζηνπο καζεηέο ηξφπνπο λα ζθέθηνληαη θαη λα 

επεμεξγάδνληαη ηα γλσζηηθά ηνπο αληηθείκελα.  

 

  Γελ δίλεηαη ζηνπο καζεηέο ε επθαηξία απ‟ ην επίζεκν αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα, λα εθθξάζνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο, λα δηεξεπλήζνπλ 

ελαιιαθηηθέο ιχζεηο θαη ηδέεο, λα πξνζεγγίζνπλ απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο ην 

ζέκα, λα απνηχρνπλ θαη απηφ λα είλαη εκπεηξία κάζεζεο θαη φρη απφξξηςεο, 

λα ζπλεξγαζηνχλ αληί λα αληαγσλίδνληαη.  

 

  Ηδηαίηεξα έληνλε είλαη ε ηάζε απηή ζην εληαίν ιχθεην, ην νπνίν 

ιεηηνπξγεί πιένλ κε ινγηθή θαη πξνζαλαηνιηζκφ θξνληηζηεξίνπ. Δπηπξφζζεηα, 

ε παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ θαη πξψηκεο εμεηδίθεπζεο ζηελ ηερληθή 

εθπαίδεπζε, νη νπνίεο φκσο πνιχ ζχληνκα αληηθαζηζηνχληαη, ρσξίο 

παξάιιεια λα καζαίλνπλ νη καζεηέο ηνλ ηξφπν λα έρνπλ πξφζβαζε ζηηο 

θαηλνχξγηεο γλψζεηο, αλαηξεί απηφκαηα ηελ χπαξμή ηεο, εθ‟ φζνλ  εμαηξεηηθά 

αλεπαξθήο ηφζν επαγγεικαηηθά φζν θαη παηδαγσγηθά. 

 

  Σν πξντφλ απηνχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη βέβαηα 

απηφ πνπ φινη γλσξίδνπλ θαη απαμηψλνπλ. Ο καζεηήο κε ηηο πεξηνξηζκέλεο 

γλψζεηο πνπ έρεη απνζηεζίζεη θαη φρη ν κνξθσκέλνο καζεηήο πνπ νη γλψζεηο 

είλαη θηήκα ηνπ θαη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ηηο δηαρεηξηζηεί θαηάιιεια.  

 

  κσο απηφο ν καζεηήο είλαη παξάιιεια ν κειινληηθφο 

εξγαδφκελνο πνπ ε κνξθσηηθή ηνπ αλεπάξθεηα ηνλ θαζηζηά απαζρνιήζηκν κε 

επάισηε ηε ζέζε ηνπ ζηελ θνηλσλία ηεο αγνξάο θαη ε αδπλακία ηνπ λα 

ιεηηνπξγήζεη ζαλ ζθεπηφκελνο θαη ελεξγφο πνιίηεο ππνβαζκίδεη ηε ιεηηνπξγία 

ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηελ πξφνδν ηεο θνηλσλίαο. 

 

  Έηζη, παξά ην φηη θαίλεηαη φηη ηα πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο βειηηψλνληαη, πνιιαπιαζηαζκφο ησλ ΑΔΗ, ΣΔΗ, 

πεξηζζφηεξνη θνηηεηέο, καζεηέο, ηα πνηνηηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά θζίλνπλ. 
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Αθφκα, ε επίζεκε θξαηηθή πνιηηηθή ππνβαζκίδνληαο ηελ πνηφηεηα ηεο 

δεκφζηαο εθπαίδεπζεο, ηδησηηθνπνηεί ζηαδηαθά έλα κεγάιν κέξνο ηεο 

εθπαίδεπζεο, αθνχ νη γνλείο είκαζηε αλαγθαζκέλνη λα θαηαβάινπκε κηα 

δαπάλε πνπ μεπεξλάεη ην κηζφ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΤΠΔΠΘ γηα μέλεο 

γιψζζεο, θξνληηζηήξηα, λέεο ηερλνινγίεο, πνιηηηζκφ θαη αζιεηηζκφ, γεγνλφο 

πνπ βέβαηα απμάλεη ηηο θνηλσληθέο αληζφηεηεο.  

 

  κσο νπζηαζηηθά πάξα πνιινί γνλείο φρη κφλν έρνπλ  απνδερηεί 

απηή ηελ θαηάζηαζε αιιά θαη εθθξάδνπλ ηελ αλεζπρία ηνπο φηαλ ην 

εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, πξνζπαζεί λα ακβιχλεη ηνλ αληαγσληζκφ θαη λα 

θαιιηεξγήζεη αμίεο ζπλεξγαζίαο θαη θξηηηθέο κάζεζεο.  

 

  Ζ αλεζπρία ηνπο έγθεηηαη ζην φηη ζε ζπλζήθεο απμεκέλνπ 

αληαγσληζκνχ, φηαλ νη καζεηέο δελ ην έρνπλ εκπεδψζεη απηφ απφ ηελ 

ζρνιηθή ηνπο δσή, ζα βξεζνχλ ζε κεηνλεθηηθή ζέζε έλαληη ησλ ππφινηπσλ.  

 

  Ζ πνιηηεία ινηπφλ παξέρεη κηα θαηά πξνζέγγηζε παηδεία ζηνπο 

καζεηέο, αθήλνληαο ηελ επηπιένλ εθπαίδεπζή ηνπο ζηηο ηδησηηθέο δαπάλεο 

γηαηί απηφ έξρεηαη ζε ζπκθσλία κε ηνλ θνηλσληθφ θαη παξαγσγηθφ ζρεδηαζκφ 

ηεο, απαηηεί κηα θαηά πξνζέγγηζε εθπαηδεπηηθή εξγαζία απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο ακείβεη επίζεο θαηά πξνζέγγηζε. κσο απηή ε 

θαηάζηαζε είλαη απνδεθηή θαη απφ πνιινχο εθπαηδεπηηθνχο ηδηαίηεξα ησλ 

ιπθείσλ κηαο θαη αληίζεηα απφ ην λνκηθά ηζρχνλ θαη ην θνηλψο παξαδεθηφ, 

είλαη θνηλή πξαθηηθή ηα ηδηαίηεξα καζήκαηα κέζα  θαη απφ ην ίδην ην καζεηηθφ 

δπλακηθφ ησλ ζρνιείσλ ηνπο. Καη ηειηθά νη καζεηέο απνθηνχλ κηα θαηά 

πξνζέγγηζε παηδεία, ηελ νπνία δε δηθαηνχληαη θαη πνπ ηειηθά κφλν ηνπο ίδηνπο 

δελ εμππεξεηεί.  

 

  Γηα λα πξνζδηνξίζνπκε φκσο ηη βειηηψζεηο επηζπκνχκε ζην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, πξέπεη λα απαληήζνπκε πξψηα ζε ηξία νπζηαζηηθά 

εξσηήκαηα. Σν πξψην έρεη λα θάλεη κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ή ηνλ 

επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο έλλνηαο ηεο παηδείαο. Σν δεχηεξν αθνξά ηηο ζρέζεηο 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηελ θνηλσλία θαη ηελ νηθνλνκία θαη ην ηξίην, 

αθνξά ηελ πνιηηηζκηθή αλαδήηεζε θαη αλαζπγθξφηεζε, πνπ πξνζδνθνχκε 

ζαλ θνηλσλία δηα κέζνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο.  
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  Αλ δερηνχκε φηη ε παηδεία είλαη ην ζχλνιν ησλ αμηψλ, ησλ 

αληηιήςεσλ, ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ γλψζεσλ, κέζα ζηα νπνία θάπνηνο 

αληηιακβάλεηαη ηνλ θφζκν θαη εθπαίδεπζε, ην νξγαλσκέλν ζχζηεκα 

κεηαθνξάο ησλ γλψζεσλ θαη ησλ αμηψλ ζηα λεψηεξα κέιε ηεο θνηλσλίαο, ηφηε 

πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ πνηεο γλψζεηο, αμίεο θαη δεμηφηεηεο, ζε πνην βαζκφ θαη 

πνζφηεηα επηιέγνληαη λα κεηαδνζνχλ, κε πνηνλ ηξφπν, κε ηη ξπζκφ 

αλαλέσζεο, πνηνη ιακβάλνπλ ηηο απνθάζεηο απηέο θαη ζε πνην βαζκφ είλαη 

ζεκηηφ θαη ζθφπηκν λα εκπιέθνληαη ζηελ ιήςε ησλ απνθάζεσλ δηάθνξνη 

εμσεθπαηδεπηηθνί παξάγνληεο.  

 

  ‟ απηφ ην ζεκείν έξρεηαη λα κειεηεζεί ε ζρέζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηελ θνηλσλία θαη ηελ νηθνλνκία.  

 

  Να πεξάζσ ιίγν ζ‟ απηά πνπ πξνηείλνπκε. Γσδεθάρξνλε 

ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε γηα φινπο ηνπο καζεηέο, δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 

λα είλαη νξγαληθά ζπλδεδεκέλε κε ηελ πξσηνβάζκηα θαη θάζε εθπαηδεπηηθή 

κεηαβνιή ή κεηαξξχζκηζε λα μεθηλάεη απφ ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε.  

 

  Να ππάξρεη έλαο ηχπνο ζρνιείσλ, ν νπνίνο ζα παξέρεη γεληθή 

παηδεία αιιά θαη νξηζκέλεο ηερληθέο δεμηφηεηεο ζε φινπο ηνπο καζεηέο. Να 

απνδεζκεπηεί ην ζρνιείν απφ ηηο εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο γηα ηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, ην πεξηερφκελν ηεο γεληθήο παηδείαο, φζν θαη ν ηξφπνο 

νξγάλσζεο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ζα πξέπεη λα αλαζεσξεζνχλ έηζη 

ψζηε λα ζπλδεζεί ην ζρνιείν κε ηελ θνηλσληθή θαη θπζηθή πξαγκαηηθφηεηα, 

γλσζηηθά αληηθείκελα φπσο νη θνηλσληθέο επηζηήκεο, νη αλζξσπηζηηθέο 

ζπνπδέο, ε αηζζεηηθή αγσγή,  πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, ε εθπαίδεπζε 

ζηελ εηξήλε θαη ηα αλζξψπηλα δηθαίσκα, δελ ζα πξέπεη λα έρνπλ πεξηζσξηαθφ 

ξφιν ζην ζρνιηθφ πξφγξακκα αιιά λα εληαρζνχλ ζ‟ απηφ δίλνληαο ηε 

δπλαηφηεηα ζε φινπο ηνπο καζεηέο λα έξζνπλ ζε επαθή καδί ηνπο.  

 

  Να δίλεηαη ε δπλαηφηεηα εάλ ην επηζπκεί ην ζρνιείν, λα 

πξνζαξκφδεη ην αλαιπηηθφ ηνπ πξφγξακκα ζχκθσλα κε ηηο ηδηαίηεξεο ηνπηθέο, 

θνηλσληθέο, ηζηνξηθέο, νηθνλνκηθέο ε πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο, κεηά απφ 

έγθξηζε απφ ην Τπνπξγείν θαη ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρεη ζηηο δαπάλεο 

απηνχ ηνπ ηκήκαηνο, ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ε Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε.  
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  Να αλαδεηεζνχλ θαηλνχξηεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο θαη 

παξεκβάζεηο έηζη ψζηε νη καζεηέο φρη απιά λα καζαίλνπλ αιιά θαη λα 

θαηαλννχλ. ‟ απηφ ην βαζκφ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ νπζηαζηηθά νη ζρνιηθέο 

βηβιηνζήθεο. Αλ φκσο ιεηηνπξγνχλ κέζα ζε έλα ζεζκηθφ πιαίζην πνπ 

επηβάιιεη ηελ νξγαληθή ζχλδεζή ηνπο κε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηνπ 

ζρνιείνπ.  

 

  Να ππάξρεη βαζκνινγηθή θιίκαθα ζε ηζρχ απφ έλα κέρξη 20, ν 

καζεηήο φκσο  άζρεην κε ηελ βαζκνινγία ηνπ, λα παξαθνινπζεί ηελ επφκελε 

ζρνιηθή ηάμε ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε, λα δηεπξπλζεί ν ρξφλνο 

παξακνλήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ ζρνιηθή κνλάδα γηα ελδνζρνιηθή 

επηκφξθσζε, νξγάλσζε, πινπνίεζε θαηλνηφκσλ δηδαθηηθψλ θαη 

παηδαγσγηθψλ δξάζεσλ θαη πξννπηηθή λα ιεηηνπξγεί ην ζρνιείν ζαλ 

νινήκεξν, κε θάιπςε φισλ ησλ πηζαλψλ καζεζηαθψλ αλαγθψλ ησλ καζεηψλ 

κέζα ζην ζρνιείν.  

 

  Να επηκεθπλζεί ν ζρνιηθφο ρξφλνο, μεθηλψληαο ηα καζήκαηα κηα 

βδνκάδα λσξίηεξα θαη ιήμε, ηελ πξψηε βδνκάδα ηνπ Ηνπλίνπ. Παξάιιεια λα 

νξγαλσζνχλ κηα έσο δπν κηθξέο ελδηάκεζεο δηαθνπέο φπνπ ην ζρνιείν 

παξακέλεη αλνηρηφ θαη ιεηηνπξγεί ζαλ πλεπκαηηθφ θέληξν, αλνηρηφ θαη ζηελ 

ηνπηθή θνηλσλία.  

 

  Καη ηέινο ην ζρνιείν, πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεη ζηα γλσζηηθά ηνπ 

αληηθείκελα, ηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ φπσο είλαη ε απηνεθηίκεζε, ε 

ηθαλφηεηα ζπλεξγαζίαο, ε νκαδηθφηεηα, ε δηαρείξηζε ηεο απνηπρίαο, ε 

επηκνλή, ν ζεβαζκφο ζηε δηαθνξεηηθφηεηα. Καη επίζεο λα κελ αγλνεί θαη κηα 

παξεμεγεκέλε παξάκεηξν, ην ζπλαίζζεκα θαη ηελ ραξά πνπ φκσο είλαη πάξα 

πνιχ ζεκαληηθή γηα φιεο ηηο ειηθίεο ησλ καζεηψλ. Δπραξηζηψ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Φ. ΚΛΧΠΑ): Δπραξηζηνχκε ηε ζπλαδέιθηζζα. Σνλ ιφγν έρεη 

απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην  ηεο ΟΛΜΔ, ν Κνηζηθάθεο ν Θέκεο.  

Θ.ΚΟΣΗΦΑΚΖ: πλάδειθνη, πξέπεη λα ζπδεηήζνπκε θαη λα κειεηήζνπκε 

γηαηί ην θνκκάηη απηφ ηεο εθπαίδεπζεο ηεο ηξηηνβάζκηαο πνπ νλνκάδεηαη 

ηερληθή επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε, γηαηί απνηέιεζε θαηά ηελ γλψκε κνπ θαη 

ηα 8 ρξφληα ηα πξνεγνχκελα αιιά θαη ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν, αιιά 

ηδηαίηεξα ηα ηειεπηαία 8 ρξφληα, έλα πεδίν πεηξακαηηζκνχ, έλα πεδίν πνιηηηθήο 

εγθαηάιεηςεο θαη ζέιεη έηζη κηα ηδηαίηεξε αλάιπζε απηφ ην πξάγκα.  
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  Γηαηί πξαγκαηηθά δελ κπνξνχκε λα μεκπεξδέςνπκε κε θάπνηεο 

γεληθέο δηαπηζηψζεηο πνπ είλαη ζσζηέο βεβαίσο, γηα ηηο επξσπατθέο θαη ηηο 

ειιεληθέο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο πνπ εθαξκφζηεθαλ, γηαηί εδψ έρνπκε δπν 

ραξαθηεξηζηηθά θαηά ηελ γλψκε κνπ ησλ πνιηηηθψλ απηψλ.  

 

  Σν έλα ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ν ραξαθηήξαο ησλ αιιαγψλ πνπ 

έγηλαλ, πνπ κεηέηξεςαλ ην ζρνιείν θαηά ηελ γλψκε κνπ αιιά θαη θαηά ηελ 

γλψκε ηεο ΟΛΜΔ κέζα απφ ηηο γεληθέο ζπλειεχζεηο φπσο έρεη δηαπηζησζεί ζε 

ζρνιείν πνπ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν ζηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο. Απηφ είλαη ην 

έλα.  

 

  Σν δεχηεξν ζηνηρείν φκσο είλαη, φηη αθφκα θαη απηή ε πνιηηηθή, 

απηή ε πνιηηηθή πνπ απνθαζίζηεθε απηή ηελ 8εηηα, πφζν ζηξεβιά 

εθαξκφζηεθε θαη πφζν δελ εθαξκφζηεθε. Γειαδή ην ειιεληθφ θξάηνο, 

θξφληηζε απηά ηα ζρνιεία έζησ ζ‟ απηή ηελ πνιηηηθή πνπ απνθάζηζε, λα ηα 

νξγαλψζεη, λα ηα πξνρσξήζεη, λα δνπιέςνπλ ζαλ ζρνιεία, ζαλ ζρνιεία 

δεπηεξνβάζκηαο; ρη, θαη απηφ είλαη έλα δεχηεξν ζηνηρείν, πνπ δείρλεη ηελ 

πνιηηηθή εγθαηάιεηςεο, γηαηί θπξίσο ηα ζρνιεία απηά απεπζχλνληαη ζε παηδηά 

πνπ πξνέξρνληαη απφ θαηψηεξεο νηθνλνκηθέο ηάμεηο θαη βεβαίσο ε επίζεκε 

πνιηηεία δελ ελδηαθέξεηαη γη‟ απηά ηα παηδηά.  

 

  Γη‟ απηφ λνκίδσ ε πξνζέγγηζε πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα 

πξνζεθηηθή θαη είκαη αληίζεηνο ζε ηίηινπο πνιιέο θνξέο πνπ πέθηνπλ, πνπ 

ζέινπλ λα μεκπεξδέςνπλ κε ηελ ηερληθή εθπαίδεπζε, νξίδνληάο ηελ κε 

θαθφθεκνπο ηέινο πάλησλ ηίηινπο. Γελ ζέισ λα ηνπο πσ θαη εδψ.  

 

  Ζ Οκνζπνλδία, ζηελ ηειεπηαία ηεο απφθαζε, πνπ ζηεξίδεηαη 

βεβαίσο μεθηλψληαο απ‟ ην 8ν πλέδξην θαη πνπ βάδεη νξακαηηθά ηνλ ζηφρν 

ηνπ εληαίνπ ιπθείνπ, πνπ είλαη ζσζηφο, κε ηελ έλλνηα φηη πξέπεη θάπνηα ζηηγκή 

λα πάκε ζε έλα εληαίν ζρνιείν πνπ ζα κεηψζεη ηηο δηαθξίζεηο, ζα κεηψζεη ηηο 

εληάζεηο θιπ, ζα πάκε ζε πην πνιχ αχμεζε ηεο γεληθήο γλψζεο κε φιεο ηηο 

ζπληζηψζεο βέβαηα πνπ ππάξρνπλ  ζήκεξα  θαη πνπ απηφ ζα βνεζήζεη θαη 

ζηε δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ καζεηή.  

 

  Κάλνπκε έλα ιάζνο νη εθπαηδεπηηθνί πνπ είκαζηε ζηελ ηερληθή 

εθπαίδεπζε, έρνπκε πάξα πνιιέο ζπδεηήζεηο θαη εκεξίδεο επεηδή ε 
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επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε αλαθέξεηαη πεξηζζφηεξν ζηελ αγνξά, θάλνπκε έλα 

ιάζνο λα μερλάκε φηη πξφθεηηαη γηα ζρνιείν, πξφθεηηαη γηα έλα ζρνιείν πνπ 

πξέπεη λα δηακνξθψλεη πνιίηεο, είλαη ζην επίπεδν ηεο εθεβείαο θαη ιέκε 

πνιιέο θνξέο φηη αλ παξέρνπκε –ην έρσ αθνχζεη επαλεηιεκκέλα- αλ 

παξέρνπκε πεξηζζφηεξε εηδίθεπζε, πεξηζζφηεξε θαηάξηηζε ζηνπο καζεηέο, 

ζα ιχζνπκε θαη ην  ζέκα ηεο αλεξγίαο. Ννκίδσ φηη απηφ είλαη κεγάιν ιάζνο θαη 

ηδενιφγεκα ζα έιεγα,  φηη ε θαηάξηηζε, ε ζπγθεθξηκέλε θαη αλ ην ζρνιείν γίλεη 

φπσο έγηλε, κεξηθνί ην ζέινπλ θαη πην εηδηθεπκέλν, κεξηθνί ζέινπλ θαη καζεηεία 

κέζα ζην ζρνιείν, απηφ ζα ιχζεη ηελ αλεξγία.  

 

  Δ, δελ ηελ ιχλεη ηελ αλεξγία. Ζ αλεξγία είλαη άιιεο ηάμεο 

πξφβιεκα. Αλ ήηαλ έηζη, φινη νη απφθνηηνη ησλ ΗΔΚ, πνπ έρνπλ αξθεηή 

εηδίθεπζε ή θαηάξηηζε, ζα είραλ βξεη δνπιεηά. Ξέξεηε πφζνη έρνπλ  βξεη 

δνπιεηά; Μηα έξεπλα πνπ είρε δεκνζηεπηεί ζηελ «ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ», επίζεκε 

έξεπλα, έιεγε φηη ην 1/3 ησλ απνθνίησλ ησλ ΣΔΔ, έρεη βξεη δνπιεηά ζην 

επάγγεικα πνπ έρεη ηειεηψζεη. Σν ππφινηπν 1/3 εηεξναπαζρνινχληαλ θαη ην 

ππφινηπν 1/3 δε δνχιεπε θαζφινπ, ήηαλ άλεξγν.  

 

  Απηφ λνκίδσ φηη απηφ ην παξάδεηγκα, δηαιχεη έηζη απηή ηελ 

εληχπσζε πνπ ππάξρεη ζε πνιινχο, φηη φηαλ παξέρσ εηδίθεπζε θαη 

θαηάξηηζε, ζα ιχζσ θαη ην ζέκα ηεο αλεξγίαο.  

 

  Δίλαη ζίγνπξν φηη ην ζρνιείν πνπ είκαζηε ζήκεξα κε ηα ζηνηρεία 

πνπ ππάξρνπλ, δελ κπνξεί λα πάεη παξαπάλσ. Έρνπκε απ‟ ην 1999-2000, ηα 

ζηνηρεία είλαη ζηε δηάζεζε φισλ, δπζηπρψο δελ ηα έρσ θηηάμεη λα ηα δείηε, 

αιιά είλαη δεκνζηεπκέλα. Έρνπκε 40% κείσζε πεξίπνπ ρσξίο λα πάξνπκε 

ηελ θεηηλή ρξνληά ησλ καζεηψλ ηεο πξψηεο ηάμεο.  

 

  Απηφ δείρλεη φηη θηηάρηεθε ζρνιείν πνπ δελ είλαη ειθπζηηθφ. Δάλ 

ην ζρνιείν δελ είλαη ειθπζηηθφ θαη δελ είλαη επηινγή ζηνλ καζεηή, κηιάκε γηα 

έλα ζρνιείν πνπ ζα είλαη αλαγθαζηηθήο επηινγήο. Γελ κπνξεί ε ηερληθή 

εθπαίδεπζε λα είλαη ζε έλα ηέηνην ζρνιείν, δηφηη δελ πξφθεηηαη πνηέ λα 

πξνθφςεη.  

 

  Ζ απμεκέλε καζεηηθή δηαξξνή απφ ηάμε ζε ηάμε καο δείρλεη θαη 

άιιεο πιεπξέο. Ζ πνιηηηθή δηαθξίζεσλ θαη εγψ ην ιέσ κε ηδηαίηεξα έληνλν 
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ηξφπν ζ‟ φιεο ηηο νκηιίεο κνπ φηη εθθξάζηεθε θαη ζηνλ ηξφπν πξφζβαζεο ζηελ 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Θπκάζηε ν αξρηθφο ζρεδηαζκφο ήηαλ λα έρνπλ 

νξνθή νη καζεηέο ησλ ΣΔΔ, λα κελ πεγαίλνπλ πνπζελά. Γελ μέξσ πνηνο 

ζπκάηαη ην ζρεδηάγξακκα γηαηί μερλάκε πνιχ εχθνια ζ‟ απηή ηελ ρψξα φπσο 

μερλάκε θαη δειψζεηο Τπνπξγψλ ηφηε, φηη έιεγαλ «μέξεηε ηη θηαίεη ζηελ 

ηερληθή εθπαίδεπζε; Οη ηεκπέιεδεο θαζεγεηέο θαη νη ρακεινχ επηπέδνπ 

καζεηέο. Έρνπλ εηπσζεί ζηελ βνπιή απηά.  

 

  Σν ζηνηρείν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη φηη νη κηζνί καζεηέο πνπ 

γξάθνπλ πάλσ απφ ηελ βάζε, ην μέξεηε λνκίδσ κεξηθνί, είλαη απέμσ απ‟ ηελ 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Απηνί πνπ γξάθνπλ πάλσ απ‟ ηελ βάζε. Γηαηί πνιινί 

επηθεληξψλνληαη ζην φηη ππάξρεη ε βάζε. Γελ είλαη εθεί ην πξφβιεκα. Σν 

πξφβιεκα ηεο πνιηηηθήο δηαθξίζεσλ απέλαληη ζηνπο καζεηέο είλαη απηφ. Γηαηί 

ππάξρνπλ ρακειά πνζνζηά, πεξηνξηζκέλνη καζεηέο ελψ ζηελ άιιε θαηεγνξία 

δελ  ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί θαη βεβαίσο ην καζεηηθφ δπλακηθφ ησλ καζεηψλ 

πνπ ζέινπλ λα πάλε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, δελ αληαπνθξίλνληαη ζ‟ 

απηφ.  

 

  Έλα αθφκα ζηνηρείν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη ην εμήο. Μπνξεί 

λα απαληήζεη έλα Δπαγγεικαηηθφ Σερληθφ Λχθεην ή φπσο ζέιεηε πέζηε ην ζην 

επίπεδν ηεο δεπηεξνβάζκηαο ζεηηθά απηή ηελ ζηηγκή; Γηαηί πάληα πξέπεη λα 

θνηηάκε θαη απηή ηελ ζηηγκή ηη γίλεηαη ή ηέινο πάλησλ απηή ηελ ζηηγκή ηη ζα 

γίλεη. Θα θηηαρηεί έλα επφκελν ζρνιείν θαη εκείο ζα ιέκε γεληθά φηη ζέινπκε 

έλα εληαίν ιχθεην θαη ζα ζηεθφκαζηε εθεί ή ζα θάλνπκε παξέκβαζε ζην 

ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν πνπ ζα θηηαρηεί; Ννκίδσ ην δεχηεξν, είλαη ε δηθή κνπ 

γλψκε.  

 

  Πνηα πξέπεη λα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά; Μπνξεί λα 

ππάξρεη 12ρξνλε εθπαίδεπζε εληαία ρσξίο λα θαηαξγεζνχλ θαη λα 

ελζσκαησζνχλ ζην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη ζ‟ απηφ ηνλ ηχπν ζρνιείνπ φιεο νη 

ζρνιέο πνπ ππάξρνπλ δηαζπαξκέλεο ζηα δηάθνξα Τπνπξγεία;  

 

  Ξέξεηε ηη έγηλε απηά ηα ρξφληα; Μεγάισζαλ απηά, απηφ ην 

καζεηηθφ δπλακηθφ. 25.000 καζεηέο είλαη ζ‟ απηέο ηηο ζρνιέο ζήκεξα πνπ 

παξέρνπλ εθπαίδεπζε ή ππνηίζεηαη παξέρνπλ εθπαίδεπζε. Μαζεηέο πάλησο 

πνπ ηειεηψλνπλ ην γπκλάζην κπνξνχλ λα πάλε ζηηο ζρνιέο ηνπ ΟΑΔΓ ή ζηηο 
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ζρνιέο ηνπξηζκνχ θιπ. ιν απηφ ην δπλακηθφ πξέπεη λα έξζεη ζ‟ απηφ ηνλ 

ηχπν ηνπ ιπθείνπ.   

 

  Βάδνπκε δπν εξσηήκαηα ζηελ απφθαζε ηεο ΟΛΜΔ. Σν έλα 

εξψηεκα είλαη,  έλα θνκκάηη θαηάξηηζεο ζα θχγεη απ‟ απηφ ην ζρνιείν πνπ 

ππάξρεη ζήκεξα. Γελ κπνξεί λα πάεη έηζη. Μηιάκε γηα έλα ζρνιείν πνπ πξέπεη 

λα είλαη ηζφηηκν ζηα πιαίζηα ηεο ειηθηαθήο βαζκίδαο, ε δπλαηφηεηα ησλ 

καζεηψλ πξνο ηελ ηξηηνβάζκηα πξέπεη λα είλαη εμαζθαιηζκέλε ζαλ 

δπλαηφηεηα. Σα δπν εξσηήκαηα είλαη ζεκαληηθά θαη δελ λνκίδσ φηη είλαη 

εχθνια λα απαληεζνχλ. Δγψ ζα πξνζπαζήζσ λα δψζσ δπν απαληήζεηο 

ζχληνκα θαη ζα νινθιεξψζσ.  

 

  Δίλαη φηη ζα δίλνπλ επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ζην ζρνιείν; 

Μπνξεί λα δίλεη ζπγρξφλσο επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα κέζα ζ‟ απηά ηα ηξία 

ρξφληα θαη λα δίλεη θαη ην αλάινγν back-round  γλψζεσλ ψζηε ν καζεηήο 

απηφο λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πεγαίλεη ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ή λα 

νινθιεξψλεηαη σο πξνζσπηθφηεηα κέρξη ηα 18 ρξφληα; Δγψ ζα απαληνχζα 

αξλεηηθά.  

 

  Πνπ ζα δίλεηαη φκσο απηφ ην θνκκάηη ηεο θαηάξηηζεο; Θα 

αθήζνπκε απηφ ην θνκκάηη ηεο θαηάξηηζεο, λα πάεη ζε έλα ζνιφ ηδησηηθφ 

ηνκέα; Θα θχγεη ζε έλα ζνιφ ηνκέα ΗΔΚ ή ΚΔΚ ή νηηδήπνηε άιιν ππάξρεη;  

 

  Δμαζθαιίδεη απηφ εάλ ην αθήζνπκε ην δεκφζην ραξαθηήξα πνπ 

είλαη έλα δεηνχκελν πάληα γηα ηελ Οκνζπνλδία θαη γηα φινπο καο λνκίδσ. 

Δμαζθαιίδεη ηελ εξγαζηαθή ζρέζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ; Πνπ θαη απηφ είλαη 

δεηνχκελν γηαηί είκαζηε θαη ζπλδηθάην.  

 

  Άξα ζα έιεγα ινηπφλ, φηη απηφ πνπ ζα κπνξνχζε λα δηαζθαιίζεη 

απηφ είλαη κεηαθνξά ηεο θαηάξηηζεο πνπ ππάξρεη ζήκεξα πνπ δελ πξέπεη λα 

ππάξρεη ζην ηξίρξνλν ζρνιείν ζαλ γεληθή αξρή. Απηή είλαη ε γλψκε κνπ.  

 

  Απηφ λα κεηαθεξζεί ζε έλα κεηαιπθεηαθφηεξν σο εηδίθεπζεο πνπ 

λα είλαη ζηα πιαίζηα ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. ε έλα 

κεηαιπθεηαθφηεξν σο εηδίθεπζεο πνπ απηφ ζα ελζσκαηψζεη ηελ θαηάξηηζε 

πνπ απαηηείηαη ν καζεηήο γηα λα πάξεη εθεί ην επαγγεικαηηθφ δηθαίσκα.  
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  Να δίλεη εθεί ην επαγγεικαηηθφ δηθαίσκα. Γηαζθαιίδεη θαη ην 

δεκφζην ραξαθηήξα γηαηί είλαη ζηα πιαίζηα ηεο δεπηεξνβάζκηαο ηνπ δεκφζηνπ 

ζρνιείνπ. Γελ ην δηψρλνπλ πξνο ΗΔΚ θιπ. Ξέξεηε ηειεπηαία, ε Κπβέξλεζε θαη 

ε ζεκεξηλή έθαλε κηα ηξνπνινγία ην θαινθαίξη ζην ΔΠΔΑΔΚ θαη δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ηα θνηλνηηθά θνλδχιηα λα πεγαίλνπλ θαη ζηα ηδησηηθά ΗΔΚ.  

 

  Καη ηειεπηαίν θαη ζεκαληηθφ, δηαζθαιίδεη ηελ εξγαζηαθή ζρέζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηελ κφληκε. Δκείο ζέινπκε κφληκνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα 

θαιχηεξε παηδεία. Γελ ζέινπκε ειαζηηθέο ζρέζεηο εξγαζίαο. Θα ηα πνχκε 

ζηελ άιιε ελφηεηα απηά βέβαηα.  

 

  Απηά ηα δπν ζηνηρεία λνκίδσ φηη δηαζθαιίδεη ην κεηαιπθεηαθφ ηεο 

εηδίθεπζεο ζηα πιαίζηα ηνπ ζρνιείνπ θαη απηή είλαη θαη  ε πξφηαζε πνπ 

θαηαζέησ εδψ. Δπραξηζηψ πνιχ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Φ. ΚΛΧΠΑ): Δπραξηζηνχκε ηνλ Θέκε ηνλ Κνηζηθάθε. Σνλ 

ιφγν έρεη  Κσζηφπνπινο Κψζηαο θαη αθνινπζεί ν Παξαζίδεο απφ ηελ ΔΛΜΔ 

Πηεξίαο.  

Κ.ΚΧΣΟΠΟΤΛΟ: Δίκαη Πξφεδξνο ηεο Σ‟ ΔΛΜΔ Αζήλαο. Πνιινχο 

ζπλαδέιθνπο εδψ κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ηνλ ζπλάδειθν ηνλ Πξνβφπνπιν, 

ηνπο ζπκάκαη πξηλ απφ 20-25 ρξφληα ζηελ ΟΛΣΔ. Ήκνπλ Γξακκαηέαο ηεο 

ΟΛΣΔ ηφηε, πνπ απνθαζίζακε ηελ ελνπνίεζε κε ηελ ΟΛΜΔ.  

 

  Έρσ δηνξηζηεί ζηηο ζρνιέο Δξγνδεγψλ. Μαζεκαηηθφο απφ ηφηε, 

έρσ πεξηπιαλεζεί βέβαηα θαη ζηα ιχθεηα θαη ζηα γπκλάζηα αιιά μαλαγχξηζα 

πάιη ζηα ΣΔΔ.  

 

  Γελ βιέπνπκε ινηπφλ ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ζε 

αληηπαξάζεζε ζπλαδέιθσλ ηεο Γεληθήο θαη ζπλαδέιθσλ ηεο Σερληθήο. Πξέπεη 

λα ην βιέπνπκε ζπλνιηθά θαη εληαία.  

 

  Γηαηί ζηηο ζρνιέο Δξγνδεγψλ ηφηε ηα παηδηά γέκηδαλ ηηο 

αίζνπζεο, έβξηζθαλ δνπιεηά θαη ηα πεξηζζφηεξα εξρφληνπζαλ θαη απ‟ ην 

ιχθεην απ‟ φηη ζπκάκαη; Ήηαλ ηα θαιά θηίξηα, ηα εξγαζηήξηα ηα πνιιά πνπ 

είρακε; Ση ήηαλ; Ση ζπλέβαηλε;  
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  Ήηαλ φηη ππήξρε απνξξφθεζε ζηελ θνηλσλία ηφηε, ππήξρε 

αλάπηπμε ηεο ρψξαο 10% απ‟ φηη ζπκάκαη θαη ηα παηδηά φια έβξηζθαλ 

δνπιεηά. Σα παηδηά ησλ ΣΔΔ ζήκεξα, έρεηε ξσηήζεη φηαλ ηειεηψλνπλ θαη ηνπο 

δίλεηαη ην ραξηί, πφζα βξίζθνπλ δνπιεηά εθηφο απφ πίηζεο; Πφζα βξίζθνπλ 

δνπιεηά ζηελ εηδηθφηεηα; Δθηφο αλ ν κπακπάο ηνπο έρεη έλα αληίζηνηρν καγαδί.  

 

  Σα ΣΔΔ ζπλάδειθνη επεηδή έρσ ππάξμεη ζε φιεο ηηο εθδνρέο ηεο 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, είλαη ην ρεηξφηεξν ζρνιείν ηεο επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο πνπ γλψξηζα. Οη ζρνιέο Δξγνδεγψλ ήηαλ απνηειεζκαηηθέο, ηα 

ΣΔΛ έπαημαλ έλα ξφιν θαη ήξζακε ζηα ΣΔΔ. Σα ΣΔΔ θαηέξξεπζαλ γηαηί 

θαηέξξεπζε ν λφκνο Αξζέλε, είλαη θαλεξφ.  

 

  Πξφβιεπε ν λφκνο Αξζέλε, λα θιείλεη ε ζηξφθηγγα θαη λα 

ζηέιλεη ηα παηδηά εδψ. Με ηηο θηλεηνπνηήζεηο πνπ έγηλαλ ηφηε, ε ζηξφθηγγα δελ 

έθιεηζε θαη γη‟ απηφ δελ γέκηζαλ. Ήηαλ θαλεξφ φηη ήηαλ θαηάξηηζε, ζπκφζαζηε 

φηη κφλν ζξεζθεπηηθά, αγγιηθά θαη ιίγν ειιεληθά έθαλαλ ηα παηδηά θαη 

καζεκαηηθά. Ζ ηζηνξία κεηά κπήθε, θάησ απφ πίεζε δειαδή. Παξά ην γεγνλφο 

φηη έρνπλ εξγαζηήξηα αξθεηά θαιά.  

 

  Τπάξρεη δειαδή κηα ελίζρπζε, βιέπσ φηη ζαπίδνπλ θαη λα ιέκε 

ηελ αιήζεηα δειαδή. Ξαλαγξάθνπκε παηδηά απφ άιιεο εηδηθφηεηεο ζε άιιεο 

γηα λα έρνπκε παηδηά ηψξα. Να ηα  ιέκε θαζαξά ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο.  

 

  Τπήξμε κηα κεγάιε δηαθζνξά. Κξίζεηο βηβιίσλ είπε ν 

ζπλάδειθνο Πξνβφπνπινο. Ξέξνπκε πσο έγηλε. πγθξνχζηεθε ε νκάδα ε 

ζπγθεθξηκέλε ηνπ Γθφηζε κε ηελ νκάδα ηνπ Παηδαγσγηθνχ, πνηνο ζα θάεη ηα 

ιεθηά. Γξάθηεθαλ βηβιία πξφρεηξα, εληειψο πξφρεηξα. Άιια είλαη αληηγξαθέο 

παλεπηζηεκηαθψλ θαη άιια είλαη πνιχ θαηψηεξνπ επηπέδνπ. «Action plan», 

δηάθνξεο ηζηνξίεο. Απηά λα κελ ηα ιέκε, ηα ΗΔΚ θιπ. 

 

  Σέινο πάλησλ γηαηί δελ πεξλάεη ε ΣΔΔ ζηνλ θφζκν ζπλάδειθνη; 

ηελ Διιάδα γηαηί ν θφζκνο, ηα παηδηά δελ πάλε ζηα ΣΔΔ; Πξνζπάζεζαλ 

ρξφληα κε πξνπαγάλδα θιπ, λα πείζνπλ ηελ ειιεληθή νηθνγέλεηα φηη πξέπεη λα 

πάλε ηα παηδηά ηνπο εθεί θαη φκσο νη Έιιελεο επηκέλνπλ λα ζπνπδάζνπλ ηα 

παηδηά ηνπο. Δίλαη δηθαίσκα θνηλσληθφ θαη εγψ ην ραηξεηίδσ φηη νη Έιιελεο 
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φζνη θησρνί θαη λα είλαη θαη αγξφηεο θιπ, ζέινπλ λα ζπνπδάζνπλ ηα παηδηά 

ηνπο.  

 

  Μήπσο ηνπο πεξηκέλεη ε αγνξά απέμσ απηά ηα παηδηά θαη 

βηάδνληαη λα βγνπλ λα βξνπλ δνπιεηά; Γελ λνκίδσ φηη ζπκβαίλεη θάηη ηέηνην, 

κάιινλ ην αληίζεην. Αθνχγνληαη ιέμεηο γηα ηζνηηκία, πξφζβαζε, επαγγεικαηηθά 

δηθαηψκαηα, γεληθή κφξθσζε ή φρη, πηπρίν ή απνιπηήξην; Μπνξνχλ 

ζπλάδειθνη ζήκεξα νη ειεθηξνιφγνη λα θαηαλνήζνπλ ηα PLC ή άιια 

καζήκαηα πνπ θάλνπλ εάλ δελ έρνπλ έλα ππφβαζξν γεληθήο γλψζεο; Μφλν ην 

θαιέκη θαη ζα ζθάβνπλ ηνλ ηνίρν γηα λα πεξάζνπλ ηα θαιψδηα; Ννκίδσ επεηδή 

ε γλψζε ε αλζξψπηλε ηα ηειεπηαία 10 ρξφληα έρεη δηπιαζηαζηεί απ‟ φζε 

ππήξμε απφ γέλλεζεο θφζκνπ, δελ κπνξνχλ δπν θαξπνχδηα ζε κηα καζράιε 

λα θξαηεζνχλ.  

 

  Γη‟ απηφ θαη εγψ κεηά απφ ηφζα ρξφληα πεξηπιάλεζεο ζηα 

ζρνιεία απηά, είκαη ηεο άπνςεο φηη ρξεηάδεηαη κηα ζπγθεθξηκέλε, 

νινθιεξσκέλε αλζξσπηζηηθή γλψζε θαη γεληθφηεξε γλψζε ζηα παηδηά κέρξη 

ην 12ρξνλν ζρνιείν θαη κεηά λα πάκε ζε δεηήκαηα επαγγεικαηηθή 

εθπαίδεπζεο ζπγθεθξηκέλα.  

 

  Γελ ζεκαίλεη βέβαηα σο νινθιεξσκέλε γλψζε φηη δελ πξέπεη 

ζην 12ρξνλν, λα κελ αλαλεψζνπκε, λα αιιάμνπκε ηα πξνγξάκκαηα. Να 

κπνπλ θαη άιια καζήκαηα θιπ.  

 

  Γελ κπνξνχκε λα ππνηαρζνχκε ζηελ ινγηθή, ν αληαγσληζκφο, ε 

παγθνζκηνπνίεζε, ε αγνξά θιπ. Γελ ζα θάλνπκε ηα παηδηά ιχθνπο, 

αλζξψπνπο ζέινπκε λα ηνπο θάλνπκε.  

 

  Αθνχζηεθε εηζεγεηηθά γηα λα ηα βάινπκε φια καδί, φηη ππάξρεη 

βέβαηα ην 12ρξνλν αιιά έρνπκε θαη κηα πξνζσξηλή ιέεη πξφηαζε, πνπ ζα 

είλαη θαη έηζη θαη αιιηψο. ηελ Διιάδα είλαη νπδέλ κνληκφηεξν ηνπ 

πξνζσξηλνχ. Ζ πξνζσξηλή ζα είλαη ε κφληκε.  

 

  Άξα ζπλάδειθνη πνπ θάλνπλ απηή ηελ πξφηαζε, πξέπεη λα 

μεθαζαξίζνπλ. Γελ κπνξεί λα είλαη θαη κε ηνλ ρσξνθχιαθα θαη κε ηνλ 
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αγξνθχιαθα. Θέινπλ ην  12ρξνλν ή ζέινπλ ηελ παξακνλή απηή ηνπ δηπινχ 

θχθινπ;  

 

  Φνβάκαη ζπλάδειθνη φηη ε Νέα Γεκνθξαηία, φπσο έθαλε θαη ην 

ΠΑΟΚ παιηφηεξα, πήξε ηελ άπνςε πνπ είρακε γηα ην πνιπθιαδηθφ ιχθεην 

θαη ηελ πήγε εθεί πνπ ηελ πήγε, ζα πάξεη ηελ άπνςε ηνπ 12ρξνλνπ ζρνιείνπ, 

ζα ην θάλεη ηαμηθφ γηαηί δελ είλαη εχθνιν ζπλάδειθνη ηα παηδηά ηα θησρά λα 

πάλε 12 ρξφληα ζην ζρνιείν. Πξέπεη λα ην ζθεθηνχκε απηφ. Δάλ είλαη ιέεη ην 

12ρξνλν ρσξίο αληηζηαζκηζηηθέο πξνζπάζεηεο. 

 

  Ζ εληζρπηηθή δηδαζθαιία πνπ γίλεηαη ζην ιχθεην θαη ζηα ΣΔΔ 

είλαη γηα λα θάλε ιεθηά θάπνηνη. Γελ απνδίδεη. Ζ επηινγή έρεη γίλεη ζην 

δεκνηηθφ θαη ζην γπκλάζην. Δθεί ζέινπλ βνήζεηα ηα παηδηά γηα λα κπνξέζνπλ 

λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο ηνπ ζρνιείνπ.  

 

  Δπίζεο παηδηά απφ άιιεο ρψξεο ζέινπλ βνήζεηα καζεζηαθή 

θιπ. Γελ κπνξνχκε λα ηα αθήλνπκε απηά  ηα πξάγκαηα. Γελ ζέινπκε δειαδή 

ζην ηέινο λα γίλεη έλα 12ρξνλν εηθνληθφ ζρνιείν, φπνπ φια ηα παηδηά ζα 

πεγαίλνπλ ζηνλ ΟΑΔΓ θαη αιινχ θαη ην κφλν πνπ ζα γίλεηαη, ζα γίλεηαη 

πηζηνπνίεζε γηα λα παίξλνπλ ηελ θαηεγνξία απηή 2, 3 θ.ν.θ. Δπραξηζηψ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Γ. ΖΡΑΚΛΔΟΤ): πλάδειθνη είλαη γξακκέλνη αθφκα αξθεηνί 

νκηιεηέο. Γελ δερηήθακε φκσο θαη ηα έρσ βάιεη ζην ηέινο, δειψζεηο 

ζπκκεηνρήο γηα νκηιία, αλζξψπσλ πνπ ήξζαλ μαθληθά ην κεζεκέξη θαη 

ζέινπλ λα κηιήζνπλ. Κάπνηνη είλαη απ‟ ην πξσί ζ‟ απηή ηελ αίζνπζα. Πξέπεη 

λα ππάξμεη κηα ηάμε θαη κηα ζπλνπηηθφηεξε ζα έιεγα ζπληνκία, δελ είκαη ππέξ 

ηεο αζθπμίαο ηεο ςπρνινγηθήο θαη ηνπ ρξφλνπ.  

 

  Σψξα ηνλ ιφγν έρεη ν Παξαζίδεο. Απ‟ φηη αθνχζακε απ‟ ηελ 

Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή, ζα παξαηαζνχλ νη εξγαζίεο ησλ παξάιιεισλ 

ζπλεδξηψλ ελψ ζα αξγήζεη ην κεζεκεξηαλφ γεχκα. Θα δνχκε θαη απφ εθεί θαη 

πέξα εάλ ππάξρεη ρξφλνο, λα κηιήζνπλ θαη απηνί.  

 

  Αιιά ην επηζεκαίλσ θαη ην ηνλίδσ, δελ είλαη ζσζηφ. Άλζξσπνη 

είλαη απφ ηηο 9.30 εδψ πνπ δειψλνπλ ζπκκεηνρή. Δίπακε, ν Παξαζίδεο, κεηά 

ν Κψζηαο κπφληαο θαη κεηά Λφληνο.  
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Λ.ΠΑΡΑΗΓΖ: Δθ κέξνπο ηεο ΔΛΜΔ Πηεξίαο, είκαη ν Γξακκαηέαο ηεο ΔΛΜΔ 

Πηεξίαο θαη ζα θάλσ κηα πεξίιεςε εηζήγεζεο. Απνθαζίζακε ζαλ ΔΛΜΔ 

Πηεξίαο λα αζρνιεζνχκε κ‟ απηή ηελ νκάδα εξγαζίαο γηαηί απφ φια ηα ζρνιεία 

ηνπ λνκνχ, απηά ησλ ΣΔΔ έρνπλ  ηα πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα.  

 

  Καη επίζεο εθθξάδσ απηφ ηελ ζιίςε φισλ ησλ ζπλαδέιθσλ πνπ 

δηδάζθνπλ ζ‟ απηά ηα ζρνιεία θαη θξαπγέο αγσλίαο θαη νξγήο ηαπηφρξνλα  γηα 

ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί.  

 

  Αγαπεηέο ζπλαδέιθηζζεο θαη ζπλάδειθνη, ζα ήζεια λα θάλσ 

κηα πξφηαζε γηα ηελ Σερλνινγηθή Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε, πνπ 

νκνινγνπκέλσο βξίζθεηαη ζε βαζηά θξίζε. Δίλαη παξαδεθηφ απ‟ φινπο φηη ε 

ηειεπηαία κεηαξξχζκηζε ζηελ ΣΔΔ απέηπρε. Σα ζρνιεία απηά απαμηψζεθαλ 

ζηελ ζπλείδεζε ησλ καζεηψλ θαη ησλ γνληψλ ηνπο. Μ‟ απηνχο ηνπο ξπζκνχο 

κείσζεο ηνπ καζεηηθνχ δπλακηθνχ, αλ ηα πξάγκαηα κείλνπλ σο έρνπλ, πνιχ 

θνβάκαη φηη ζε ιίγα ρξφληα, δελ ζα έρνπκε ΣΔΔ.  

 

  Αιιά θαη ζην ιχθεην λνκίδσ φηη κεηά απφ ηφζεο αιιαγέο ηα 

πξάγκαηα δελ είλαη θαιχηεξα. Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο 

κεηαξξχζκηζεο ζην εληαίν ιχθεην, ήηαλ λα πάςεη λα είλαη πξνζάιακνο ηεο 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο φρη κφλν δελ πέηπρε απηφ ηνλ ζηφρν αιιά ην ιχθεην 

θαηάληεζε λα είλαη κνλφδξνκνο.  

 

  Δίλαη ζσζηφ λα ιέγεηαη φηη ε ρψξα καο είλαη ζε θαιή ζέζε θαη 

πξψηε ζε πνζνζηφ επί ηνπ πιεζπζκνχ πνπ ηειεηψλνπλ νη ζπνπδέο ζηελ 

ηξηηνβάζκηνπ εθπαίδεπζε.  

 

  Αιιά κεηά απφ ηφζεο νηθνλνκηθέο ζπζίεο, πεξίπνπ ην 1,3 

δηζεθαηνκκχξηα επξψ, θαη πξνζπάζεηα ησλ λέσλ γηα απφθηεζε ηνπ πηπρίνπ, 

παξ‟ φια απηά ην θάζκα ηεο αλεξγίαο παξαηείλεηαη θαη ηψξα ηειεπηαία 

γηγαληψλεηαη.  

 

  Ζ εθπαίδεπζε αγαπεηνί ζπλάδειθνη ζεσξείηαη ζηηο 

αλαπηπγκέλεο ρψξεο σο ε θαιχηεξε επέλδπζε. Δπεηδή ζ‟ απηήλ νη λένη 

εθνδηάδνληαη κε γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, ψζηε λα πξνζθέξνπλ ζηελ θνηλσλία. 
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Αλη‟ απηνχ φκσο παξαθνινπζνχκε έλα ζιηβεξφ θαηλφκελν, νη πηπρηνχρνη λα 

παξακέλνπλ ζηα αδήηεηα.  

 

  Ζ δπλαηφηεηα πνπ έρνπλ  λα πξνζθέξνπλ απηέο νη νηθνλνκηθά 

αλαπηπγκέλεο ρψξεο, πνηφηεηα δσήο, απαζρφιεζε, θνηλσληθή ζπλνρή 

ζηεξίδεηαη θπξίσο ζηελ έξεπλα, ζηελ ηερλνινγία θαη ζηελ παξαγσγή. Σα 

κεζαία ζηειέρε γηα ηελ παξαγσγή πνπ ζα βξεζνχλ; Πνπ ζα πξνεηνηκαζηνχλ; 

Μηα αδχλαηε ηερλνινγηθή, επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε δελ κπνξεί λα 

πξνζθέξεη ηθαλά ζηειέρε.  

 

  Πνιινί ζπλάδειθνη ηνπ εληαίνπ ιπθείνπ δηακαξηχξνληαη γηα ηα 

πνιπκειή ηκήκαηα κε 30-35 καζεηέο θαη έλα κέξνο απ‟ απηνχο λα κελ κπνξεί 

λα παξαθνινπζήζεη ην γλσζηηθφ επίπεδν δηδαζθαιίαο. Κάπνηνη ιέλε φηη απηνί 

νη αδχλαηνη καζεηέο ζα έπξεπε λα είλαη ζηελ ηερλνινγηθή επαγγεικαηηθή 

εθπαίδεπζε. Λάζνο ζπλάδειθνη, κεγάιν ιάζνο.  

 

  Ζ ΣΔΔ δελ έγηλε γηα λα ζηεγάζεη ηνπο αδχλαηνπο. Έγηλε γηα λα 

επηιέγεηαη απφ λένπο πνπ ζέινπλ λα πάξνπλ πξαθηηθέο γλψζεηο πάλσ ζε 

επαγγέικαηα πνπ έρνπλ δήηεζε, άηνκα πνπ δελ ζα θαηαιήγνπλ ζε ακθηβφινπ 

αμίαο ηδησηηθά εθπαηδεπηήξηα απιά γηα έλα ηίηιν ζπνπδψλ.  

 

  Πνηεο είλαη ινηπφλ νη δηθέο καο πξνηάζεηο ιακβάλνληαο ππφςε 

ηα πξνβιήκαηα πνπ θαηαγξάςακε ζηα ΣΔΔ ηνπ λνκνχ Πηεξίαο αιιά θαη ηελ 

θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί γεληθφηεξα ζηνλ ρψξν απηφ; Θα αλαθέξνπκε ηα 

θπξηφηεξα ιφγσ έιιεηςεο ρξφλνπ θαη ζα θαηαζέζσ ην ζχλνιφ ηνπο ζηελ 

νκάδα εξγαζίαο γηα ηπρφλ ελζσκάησζή ηνπο ζηελ πξφηαζε ηεο ΔΛΜΔ γηα ην 

λέν λνκνζρέδην πνπ έρεη  πξναλαγγείιεη ην Τπνπξγείν.  

 

  Πξψηνλ, ζα ηα θσδηθνπνηήζσ γηα λα θάλνπκε ιίγν γξήγνξα. 

Αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ εηζαγσγήο απφ ΣΔΔ ζε ΣΔΗ, πνπ απηή ηελ ζηηγκή είλαη 

10%, έρεη αθνπζηεί 25%. Πξφζβαζε ζε ΑΔΗ, Πνιπηερληθέο ρνιέο. Μείσζε 

βάζεο εηζαγσγήο ζε ΣΔΗ. Αιιηψο ππάξρεη άληζε κεηαρείξηζε κε ηα εληαία 

ιχθεηα.  

 

  Δηζαγσγή 4νπ έηνπο εηδίθεπζεο γηα ηνπο απνθνίηνπο πνπ δελ 

θαηαθέξλνπλ λα εηζαρζνχλ ζε ΑΔΗ θαη ΣΔΗ. Οη απφθνηηνη ηνπ β‟ θχθινπ ΣΔΔ, 
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λα έρνπλ  ην δηθαίσκα κέζσ ηνπ κεραλνγξαθηθνχ ηνπο δειηίνπ λα επηιέγνπλ 

ζρνιέο αζηπθπιάθσλ θαη άιισλ παξφκνησλ ζρνιψλ.  

 

  πγγξαθή λέσλ βηβιίσλ απφ θαζεγεηέο δηδάζθνληεο ζε ΣΔΔ,  

επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα αλά εηδηθφηεηα. Θεζκνζέηεζε ελεκέξσζεο γνλέσλ 

θαη καζεηψλ ηνπ γπκλαζίνπ απφ εθπαηδεπηηθνχο ηεο ΣΔΔ.  

 

  Οη δηεπζπληέο θαζεγεηέο ησλ γπκλαζίσλ, δελ γλσξίδνπλ ηελ 

ιεηηνπξγία θαη ηνλ ζθνπφ ησλ ΣΔΔ. Καηνρχξσζε επαγγεικαηηθψλ 

δηθαησκάησλ ησλ απνθνίησλ φπσο πνιιά αθνχζακε. Πξφζιεςε απνθνίησλ, 

απηφ είλαη κηα πνιχ ελδηαθέξνπζα γλψκε πνπ αθνχζακε, πξφζιεςε 

απνθνίησλ απφ επηδνηνχκελεο επηρεηξήζεηο κε εηζαγσγή ρακεινχ 

αζθάιηζηξνπ γηα ηνπο πξσηνδηνξηδφκελνπο θαη θαηνρχξσζε ησλ 

επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ ηνπο.  

 

  ηήξημε ησλ ΣΔΔ κε κηα πςεινχ επηπέδνπ ζηαζεξή 

ρξεκαηνδφηεζε, θαηάξγεζε ηεο ηδηψηεπζεο εηδηθνηήησλ φπσο γηαηξνί θαη 

δηθεγφξνη θαη πξέπεη λα ππάξρεη ηζνλνκία γηα φιεο ηηο εηδηθφηεηεο, 

ζεζκνζέηεζε εθπξνζψπνπ κε ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν γηα ηα ζέκαηα ησλ ΣΔΔ 

ζηελ Γεπηεξνβάζκηα Γηεχζπλζε.  

 

  Πξνθήξπμε ζέζεσλ ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ θαη επίζεο λα 

μεθαζαξίζεη ν ξφινο ηνπ ΟΑΔΓ. Τπάξρνπλ θαη επηκέξνπο ζέκαηα ηα νπνία 

αθνξνχλ επηκέξνπο εηδηθφηεηεο θαη είλαη θαηαηεζεηκέλα ζηελ νκάδα εξγαζίαο. 

Δπραξηζηψ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Φ. ΚΛΧΠΑ): Σνλ ιφγν έρεη  ν κπφληαο Κψζηαο.  

Κ.ΜΠΟΝΗΑ: Δίκαη απ‟ ηελ Ε‟ ΔΛΜΔ Αζήλαο, θπζηθφο θαη είκαη ζην ΣΔΔ ηεο 

Ζιηνχπνιεο γηα θάπνηνπο πνπ λνκίδνπλ εδψ γηαηί έρσ ηελ εληχπσζε φηη 

κπαίλεη θαη πνλεξά ην εξψηεκα, φηη ην μαλαείπαλ θαη νη πξνεγνχκελνη 

νκηιεηέο. Θα ρσξηζηνχκε εδψ κέζα αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεηα θαη ηάρα κνπ 

λα πξνζπαζνχκε λα ην ξσηάκε εμαξρήο ηνλ ζπλάδειθν γηα λα δνχκε κεηά 

πσο ζα είλαη ε νκηιία ηνπ.  

 

  Απηφ δειαδή ζα θαζνξίδεη, ζα καο πξντδεάδεη, ην ηη ζα πεη. Γελ 

είλαη ζσζηφ ζπλάδειθνη. Να κελ κπαίλεη ην εξψηεκα.  
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  πλάδειθνη, ινηπφλ ζα ήζεια λα κπσ επί ηεο νπζίαο ηνπ 

δεηήκαηνο.  

(δηαινγηθέο ζπδεηήζεηο) 

Κ.ΜΠΟΝΗΑ: Δίκαη απφ ηελ αξρή εδψ πέξα θαη ην παξαθνινπζψ γη‟ απηφ 

ιέσ. Μελ δηαθφπηεηε φκσο. Θα ήζεια λα βάισ ην εμήο δήηεκα. ήκεξα 

κπαίλεη γηα ζπδήηεζε ε δνκή ηεο Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη γηαηί 

κπαίλεη; Σν εξψηεκα γηαηί κπαίλεη ζήκεξα; Γηαηί ζ‟ απηφ ην πλέδξην ην 

βάδνπκε; Γηαηί απηή ε  αληηδξαζηηθή εγψ ηελ ραξαθηεξίδσ κεηαξξχζκηζε πνπ 

ηελ είπακε ηνπ Αξζέλε ηέινο πάλησλ, ήηαλ ηεο θπβέξλεζεο ηνπ ΠΑΟΚ κε 

ηνπο λφκνπο απηνχο 2525 θαη 2640 έρεη θάεη ηα ςσκηά ηεο; Γηαηί ε Νέα 

Γεκνθξαηία απηή ηελ ζηηγκή ζέιεη λα θέξεη έλα πην εθζπγρξνληζηηθφ, πην 

παξαγσγηθφ κνληέιν, ην θηιαλδηθφ έηζη φπσο ζπδεηείηαη ή παξαιιαγή ηνπ 

ηπρφλ, γηα λα ζηξέςεη έλα θνκκάηη πνπ δελ κπφξεζε λα ην ζηξέςεη ζηελ 

ηερληθή εθπαίδεπζε; Μάιινλ ζα θάλνπκε ιάζνο άκα θάλνπκε ηέηνηεο 

εθηηκήζεηο. 

 

  Σν βαζηθφ είλαη φηη απηή ηελ ζηηγκή θαη ζα ηα πνχκε θαη ζηελ 

απνγεπκαηηλή ζπλεδξία, πξέπεη λα βγάδνπκε πνιχ πην γξήγνξα επέιηθηνπο 

ρσξίο δηθαηψκαηα εξγαδφκελνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο πνπ είλαη ε 

θαπηηαιηζηηθή αγνξά εξγαζίαο. ζν πην κηθξφο, ηφζν πην θαιφο. Υσξίο λα 

δεηάεη ηίπνηε, δελ ζα μέξεη θαη ηίπνηε, ζα κπνξείο λα ηνλ ηζαθίδεηο πνιχ 

εχθνια θαη απηφ φζνη δνπιεχεηε ηνπιάρηζηνλ κηα θαη κπαίλεη έηζη θάπσο 

θάπνηα ζηηγκή ην εξψηεκα ζε εηδηθφηεηεο θνκκψηξηαο θαη δηάθνξα άιια, 

θνηηάμηε λα δείηε πσο απηά ηα παηδηά βγαίλνπλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη πσο 

ηα εθκεηαιιεχνληαη, κε ηα έλζεκά ηνπο θαη δηάθνξα άιια. Ση αθξηβψο 

κπνξνχλ λα δηαπξαγκαηεπηνχλ.  

 

  Ννκίδνπκε ινηπφλ φηη πξέπεη λα μεθηλήζνπκε θαη‟ αξρήλ θαη 

αλακεηαμχ καο λα έρνπκε, επεηδή κηιάκε θαη ζε έλα ζπλέδξην επηζηεκφλσλ 

έηζη ζέισ λα πηζηεχσ, φηη πξέπεη λα κηιάκε κε ηηο ίδηεο έλλνηεο, γηα δεηήκαηα 

ηα νπνία αθνξνχλ ηελ γλψζε, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε.  

 

  Καη ην ιέσ απηφ απφ πνηα άπνςε. Απηή ηελ ζηηγκή απ‟ ηελ κεξηά 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κπαίλεη έλα δήηεκα, φηη ε εθπαίδεπζε θαη ε 

θαηάξηηζε ηαπηίδνληαη ζαλ έλλνηεο απ‟ ηελ κεξηά ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Δκείο κπνξεί λα κελ ην ληψζνπκε απηφ, λα κελ ην ελλννχκε απηφ θαη δελ είλαη 
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ζσζηφ λα είλαη έηζη αιιά απηνί έηζη ην ηαπηίδνπλ θαη ζέινπλ απηφ πνπ εκείο 

ελλννχκε ζήκεξα εθπαίδεπζε, λα πάεη θαζαξά ζε δεμηφηεηεο, ζε θαηάξηηζε. 

Καη είπα πξνεγνπκέλσο γηαηί.  

 

  Σν δήηεκα είλαη ην εμήο εξψηεκα ζήκεξα. Θα κηιήζνπκε γηα έλα 

ιαφ, γηα κηα παηδεία; Έλαο ιαφο, κηα παηδεία; Έλα ζρνιείν; Ή πνιινί ηχπνη 

ζρνιείσλ; Απηφ κπαίλεη ζαλ εξψηεκα θαη ζα δείηε ζηηο νκηιίεο ησλ 

πξνεγνχκελσλ ζπλαδέιθσλ πνπ βάδνπλ βειηηψζεηο ηνπ ελφο κνληέινπ θιπ. 

Καηά ηελ γλψκε κνπ πξέπεη λα κπεη έλα ζρνιείν.  

 

  Δκείο ιέκε 12ρξνλν, θάπνηνο άιινο κπνξεί λα πεη, ιέκε έλαλ 

ηχπν ζρνιείνπ, κέρξη ηα 18. Καη απηφο ν έλαο ηχπνο ζρνιείνπ έρεη θάπνηα 

βάζε, θάπνηεο πξνυπνζέζεηο. Να πσ θαη κηα άιιε πιεπξά ζπλάδειθνη. Θα 

ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε πξνγξάκκαηνο ή φρη; Θα κπνξνχκε ζήκεξα λα 

κηιάκε γηα δηαθνξνπνίεζε κέζα ζ‟ απηφ ην ζρνιείν;  

 

  Πξνρζέο δηάβαδα εδψ θαη ιίγν θαηξφ ελφο Κπξηιέγθν, 

παηδαγσγνχ απφ ηηο ζνζηαιηζηηθέο ρψξεο, ν νπνίνο βάδεη δεηήκαηα, φηη είραλ 

πξνβιήκαηα ζην εθπαηδεπηηθφ ηνπο ζχζηεκα πςειφ αθφκα θαη γηα αζηνχο 

παηδαγσγνχο, πςειφηαην θαη ην βιέπεηε απηφ. Καλέλαο δελ κπνξεί λα ην 

ακθηζβεηήζεη γη‟ απηφ ην 12ρξνλν πνιπηερλεηαθφ ζρνιείν θιπ, θαη κε ηα 

απνηειέζκαηα θαη ηνπο επηζηήκνλεο πνπ έβγαιε, φηη άξρηζαλ λα έρνπλ 

πξνβιήκαηα φηαλ άξρηζαλ λα κπαίλνπλ ζηε δηαθνξνπνίεζε πξνγξάκκαηνο, 

θαηά πεξηνρή, αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θιπ.  

 

  Μπαίλνπλ δεηήκαηα ινηπφλ. Θέινπκε ινηπφλ λα μαλαγπξίζνπκε 

ζηηο πεγέο γη‟ απηφ βάδνπκε θαη ηελ πξφηαζε απηή. Γηαηί ζέινπκε λα 

δηακνξθψλνπκε θαη λα ιέκε, φηη απηφ ην ζρνιείν είλαη ζχγρξνλε ιατθή αλάγθε. 

Πνηψλ; Σεο εξγαηηθήο ηάμεο. Καη ησλ παηδηψλ ηεο θαη φισλ εκάο. Δίλαη 

ζχγρξνλε ιατθή αλάγθε.  

 

  Θα γίλεη απφ κηα ηέηνηα θπβέξλεζε; Μπνξεί θαη φρη αιιά ην 

εθπαηδεπηηθφ θίλεκα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηελ καχξε πξαγκαηηθφηεηα πνπ 

ππάξρεη ζήκεξα. Να πεγαίλεη ιίγν πην κπξνζηά αλ ζέινπκε λα βιέπνπκε θαη 

ην κέιινλ, λα δηακνξθψλεη φξνπο ηέηνηνπο. ρη απιψο λα δερφκαζηε ηελ 

ππάξρνπζα πξαγκαηηθφηεηα θαη λα πεγαίλνπκε ζε δηπιά ζρνιηθά δίθηπα, 
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θαιή ψξα πνπ έιεγε ν πξνπξνεγνχκελνο ζπλάδειθνο, δειαδή ε πξφηαζε 

ηεο ΟΛΜΔ πνπ έβγαιε πξνεγνπκέλσο.  

 

  Γηαηί δελ θάλεηο ηίπνηε, αλαπαξάγεηο ηελ ίδηα θαηάζηαζε. Σψξα 

ζέιεηε λα πνχκε γηα ηα πνζνζηά γεληθψλ θαη ηερληθψλ καζεκάησλ; ινο ν 

ηζαθσκφο αλάκεζα ζηηο παξαηάμεηο πνπ πηνζεηνχλ απηφ ην δηπιφ, γίλεηαη ζηα 

πνζνζηά. Δθεί παίδεηαη φιν ην παηρλίδη, 65-35, 60-40 θαη πάεη ιέγνληαο, 

κεηαμχ γεληθψλ θαη ηερληθψλ. Γηα λα κελ θξπβφκαζηε αλακεηαμχ καο.  

 

  Άξα, ινηπφλ, εκείο ιέκε φηη απηφ ην ζρνιείν είλαη αλαγθαίν θαη ην 

βάδνπκε θαη ζε κηα εηζήγεζε γηα πνην ιφγν θαη πνηα είλαη  ε πξνυπφζεζε 

ζπλάδειθνη. Σν κφλν φξν πνπ βάδνπκε είλαη ε ειηθία γηαηί ζεσξνχκε φηη απηφ 

ην ζρνιείν πξέπεη λα έρεη δηαπαηδαγσγεηηθφ ραξαθηήξα. Σν ζρνιείν απηφ 

πξέπεη λα επηδηψθεη ζπλάδειθν, είλαη ζεκαληηθφ απηφ, δελ είλαη κηα πξφηαζε 

ηπραία. Αξκνληθά ηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπνπ ψζηε ε πξνζσπηθφηεηα απηνχ 

ηνπ αλζξψπνπ λα βξίζθεη ηελ ηζνξξνπία ηεο.  

 

  Να αλαπηχζζεη ηελ γλσζηηθή, ηελ ζπλαηζζεκαηηθή θαη ηελ 

βνπιεηηθή ηνπ δηάζηαζε. Δζείο πηζηεχεηε θαη αθφκα θαη αλ ζέιεηε κε κηα 

αγσλία ζπληερληαζκνχ θάπνηνη απφ καο πνπ δνπιεχνπκε ζηα ΣΔΔ. Μελ 

ηπρφλ ράζνπκε ηε δνπιεηά καο θιπ.  

 

  Πηζηεχεηε φηη αλαπηχζζνπλ απηά ηα παηδηά πνπ πεγαίλνπλ ζ‟ 

απηά ηα ζρνιεία, απηά πνπ είπακε ζαλ άμνλεο πνπ είλαη αξρέο ηειηθά ηεο 

παηδαγσγηθήο θαη ηεο ςπρνινγίαο; Αλ λνκίδεηε φηη κπνξείηε λα ην 

δηαπξαγκαηεχεζηε απηφ ζπλάδειθνη, θάλεηε κεγάιν ιάζνο θαηά ηελ γλψκε 

κνπ, φζνη κηιάηε γηα ηέηνηα δεηήκαηα.  

 

  Θεσξνχκε ινηπφλ ζπλάδειθνη, φηη πξέπεη θπξίσο λα κελ 

κεηαδίδεη απηφ ην ζρνιείν, απνζπαζκαηηθέο γλψζεηο θαη απηφ γίλεηαη θαη γηα 

ζηα γεληθά ιχθεηα, γίλεηαη θαη ζηα ΣΔΔ, γίλεηαη ζ‟ απηφ πνπ  ιέκε δηπιφ 

ζρνιηθφ δίθηπν, θαηάξηηζε θάλνπλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη νη κελ θαη νη δε. 

Καηάξηηζε γηα ην παλεπηζηήκην, θξνληηζηεξηνπνίεζε ηνπ ζρνιείνπ ηνπ γεληθνχ 

ιπθείνπ, αληίζηνηρα ινηπφλ γίλεηαη θαη ζηα ΣΔΔ, πξνζπαζνχκε λα ηνπο 

κάζνπκε απιά απιέο δεμηφηεηεο.  
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  ε απηφ ινηπφλ έρνπκε θαζνξηζηηθή αληηπαξάζεζε, θαζνξηζηηθή 

αληίζεζε θαη κ‟ απηέο ηηο πνιηηηθέο γηαηί ζέινπκε άιινλ άλζξσπν γηα άιιε 

θνηλσλία πνπ αιιηψο ηελ νλεηξεπφκαζηε. Δπραξηζηψ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Φ. ΚΛΧΠΑ): Ο Λφληνο ν Υαξάιακπνο.  

Υ.ΛΟΝΣΟ: πλάδειθνη εάλ ζέιεηε ηελ εηδηθφηεηα είκαη καζεκαηηθφο. Απ‟ ην 

‟81 κέρξη ην ‟90  ήκνπλα ζηελ ηερληθή εθπαίδεπζε θαη γηα ηνπο παιηνχο πνπ 

ζπκνχληαη, ην ‟81 πξσηνδίδαμα ζηα απνκεηλάξηα ηεο θαησηέξαο δηφηη πεξί 

απηνχ πξφθεηηαη, 4-5 ζρνιέο είραλ κείλεη.  

 

  Απφ εθεί θαη πέξα φηαλ θαηέζεζα ην ραξηάθη κε ην φλνκά κνπ, 

δελ είπα νχηε ζε πνηα παξάηαμε, δελ έγξαςα κάιινλ νχηε ζε πνηα παξάηαμε 

είκαη, νχηε ηελ εηδηθφηεηά κνπ γηαηί δελ κνπ δεηήζεθε. Σελ επφκελε θνξά φζνη 

έρνπλ πξνγξαθέο κπνξνχλ λα ην θάλνπλ.  

 

  ηελ νπζία. Καη‟ αξρήλ ζπλάδειθνη δηαβάδνληαο ηνλ ηίηιν ηεο 

νκάδαο θαη φρη ζήκεξα, απφ κήλεο, ζπκκεηέρσ ζε άιιε νκάδα σο κέινο ηεο, 

είδα «Γνκή ηεο Δθπαίδεπζεο-ΣΔΔ». Δγψ ζα πσ δπν πξαγκαηάθηα.  

 

  Πξψηνλ, λα ζπκφκαζηε φηη ε εθπαίδεπζε δελ ππάξρεη γηα λα 

ππεξεηεί εκάο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Τπάξρεη γηα ηνπο καζεηέο, γηα ηελ 

ειιεληθή θνηλσλία ή γηα ηηο αληίζηνηρεο άιιεο θνηλσλίεο.  

 

  Απφ εθεί θαη πέξα κε απηφ ην δεδνκέλν λνκίδσ φηη πξέπεη λα 

απαληήζνπκε ζε ηξία βαζηθά εξσηήκαηα. Πξψηνλ εξψηεκα, ηη άλζξσπν 

ζέινπκε λα βγάινπκε απ‟ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα; Απηφ είλαη πνιηηηθφ 

εξψηεκα. Γελ αθνξά κφλν εκάο. Δκείο φκσο ζπδεηάκε εδψ ηψξα, νη 

εθπαηδεπηηθνί, άξα ζα πνχκε ηε δηθή καο πξνζέγγηζε.    

 

  Δίλαη κεγάιν πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ πξφβιεκα θαη εγψ 

ζπλάδειθνη ζεσξψ φηη ε απάληεζε είλαη φηη θηινδνμνχκε λα βγάινπκε έλαλ 

άλζξσπν πνιίηε, φρη κφλν ηερλίηε, επηζηήκνλα θιπ, έλαλ πνιίηε ν νπνίνο λα 

κπνξεί λα θαηαιαβαίλεη ηη γίλεηαη γχξσ ηνπ, λα επεμεξγάδεηαη ηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ παίξλεη, λα δηακνξθψλεη άπνςε, λα κπνξεί λα παξεκβαίλεη ζηελ επίιπζε 

ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ππάξρνπλ γχξσ ηνπ, είηα απηά είλαη πξνβιήκαηα 

επηβίσζεο, είηε πξνβιήκαηα πεξηβάιινληνο, είηε θνηλσληθά, φια απηά.  
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  Σν δεχηεξν εξψηεκα. Ση γλψζεηο θαη ηη δξαζηεξηφηεηεο πξέπεη 

λα αλαπηπρζνχλ κεο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα έηζη ψζηε λα δηακνξθσζεί 

απηφο ν άλζξσπνο, απηφο ν απξηαλφο πνιίηεο, γηα λα πεηχρνπκε απηφλ ηνλ 

ζηφρν πνπ ζεσξψ φηη είλαη ν πξσηεχνλ ζηφρνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο; 

 

  Σξίην εξψηεκα. Πφζν ρξφλνο ρξεηάδεηαη γηα λα γίλνπλ φια απηά, 

λα απνθηεζνχλ απηέο νη γλψζεηο θαη νη ηερληθέο ή άιιεο δεμηφηεηεο θαη λα 

γίλνπλ νη αληίζηνηρεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζε πνηεο ειηθίεο ν λένο κπνξεί λα 

αλαπηχμεη ηα αληίζηνηρα;  

 

  Απηά ζεσξψ φηη είλαη ηα ηξία βαζηθά εξσηήκαηα. Απφ εθεί θαη 

πέξα ζπλάδειθνη λα ζαο πσ πνιιά πξάγκαηα γηα ηα πξνβιήκαηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο πνπ ππάξρνπλ, γηα ην πψο κπνξνχκε λα ηα δηαρεηξηζηνχκε, γηαηί 

έρνπκε αιιαγή πνζνζηψλ απφ πεξίνδν ζε πεξίνδν, πνπ αθνξνχλ πσο πάλε 

ζηελ ηερληθή, πφζνη πάλε ζηελ γεληθή.  

 

  Να ζπκίζσ κφλν γηα ηηο ηειεπηαίεο κεηαξξπζκίζεηο, φηη θαη λα 

κελ ζπκίζσ ζε θάπνηνπο πνπ αζρνινχληαη απ‟ φηη θαηάιαβα κε ηελ 

ηερληθνεπαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε, φηη ν αείκλεζηνο Ενιψηαο απφ λεαξή 

ειηθία ην 1918-17, ηφηε ήηαλ, δελ μέξσ γηα πνην ιφγν, πνηνο ην είρε αλαζέζεη, 

είρε ηηο δηθέο ηνπ αλεζπρίεο, είρε αξρίζεη λα αζρνιείηαη κε ην γηαηί πξέπεη λα 

αλαπηπρζεί ε ηερληθή εθπαίδεπζε εθείλεο ηεο επνρήο ζην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα. Καη ζηελ πνξεία απφ ηφηε πάξα πνιινί έθαλαλ πξνζπάζεηεο λα 

αλαπηχζζνπλ ηελ ηερληθή εθπαίδεπζε, ηελ ηερληθνεπαγγεικαηηθή θαη ηδηαίηεξα 

ζηε δεθαεηία ηνπ ‟50 κεο ζηηο  ρξεκαηνδνηήζεηο πνπ έγηλαλ θαη αξγφηεξα κε 

ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο ησλ Ακεξηθάλσλ θαη λα ζπκίζσ ηελ ΔΛΔΣΔ, δελ είλαη 

κφλν ηα Πνιπδχλακα.  

 

  Ξέξνπκε ε ΔΛΔΣΔ πσο έρεη γίλεη θαη ηη ππεξέηεζε φια απηά ηα 

ρξφληα πνπ ιεηηνχξγεζε σο Παηδαγσγηθή ρνιή ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο 

θαη ηηο ηειεπηαίεο πεξηφδνπο, πνπ έρνπκε φινη πξφζθαηα σο δξψληεο ζηελ 

εθπαίδεπζε.  

 

  πλάδειθνη ην ‟97 ε κεηαξξχζκηζε Αξζέλε, γηα λα ζπκεζνχκε 

γηαηί αχμεζε ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ πνπ πήγαηλαλ ζηα ΣΔΔ; Γηαηί αλέβεθε 
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ην επίπεδν; ρη. Ήηαλ απνηέιεζκα ηνπ ζθημίκαηνο ησλ εμεηάζεσλ ζην εληαίν 

ιχθεην θαη απηφ θάλεθε πνιχ γξήγνξα δηφηη κφιηο μέζθημε ην εμεηαζηηθφ 

ζχζηεκα, πξηλ 3-4 ρξφληα, απηφ ην πνζνζηφ άξρηζε αληίζηξνθε πνξεία.  

 

  Καη κηα ηειεπηαία παξαηήξεζε είλαη γεληθφηεξν ελδηαθέξνληνο 

λνκίδσ, γεληθφηεξε ελ πάζε πεξηπηψζεη, αλ ζέινπκε λα έρνπκε δνπιεηά, 

πξέπεη λα ηελ ππεξαζπηζηνχκε φρη κε ηερληθνχο φξνπο, επί ηεο νπζίαο, θαη λα 

δνπιέςνπκε θαη λα παξάγνπκε, λα «παξάγνπκε» κε πνιιά εηζαγσγηθά γηα λα 

κελ ππάξμεη παξεμήγεζε, λα βγάδνπκε αλζξψπνπο νη νπνίνη λα κπνξνχλ λα 

αληαπνθξηζνχλ θαη ζηηο εξγαζηαθέο αλάγθεο θαη ζηελ θνηλσλία γηαηί αιιηψο ζα 

πεγαίλνπλ αιιά λα ηα βξνπλ απηά θαη φρη ζηε δεκφζηα εθπαίδεπζε θαη δελ 

είλαη κφλν ηερληθφ, νχηε κφλν ζέκα πνιηηηθήο πνπ είλαη θπξίαξρν βέβαηα, ηνπ 

εάλ ζα γίλεη ηδησηηθνπνίεζε, πνην είλαη ην εξγαζηαθφ κέιινλ ην δηθφ καο αιιά 

ζαθψο ζα πξέπεη λα ππεξαζπηζηνχκε ηε δνπιεηά καο θπξηνιεθηηθά κε ηε 

δνπιεηά πνπ θάλνπκε κέζα ζην ζρνιείν θαη λα δηακνξθψλνπκε ηέηνηνπο 

αλζξψπνπο. Δπραξηζηψ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Γ. ΖΡΑΚΛΔΟΤ): ηε ζπλέρεηα ηελ ζέζε ηνπ Θαλάζε 

Σζηξηγψηε, ζα πάξεη κεηά ηε δηθή ηνπ παξαρψξεζε ν ζπλάδειθνο Μφζρνο γηα 

κηα ζπλνπηηθή παξνπζία κηαο εξγαζίαο πάλσ ζην ζέκα. 

θ.ΜΟΥΟ: πλάδειθε, ζα είκαη ζχληνκνο. Κάπνηεο απιέο ζθέςεηο πνπ 

δηακνξθψλνληαη ζε πξφηαζε, βαζηδφκελνο ζε θάπνηεο δηαπηζηψζεηο. Μεηά 

απφ ηφζα ρξφληα ζπζηεκαηηθήο ηερληθήο εθπαίδεπζεο, ηα ηερληθά ζρνιεία δελ 

θαηφξζσζαλ λα θαηαμησζνχλ επαξθψο θνηλσληθά παξ‟ φιεο ηηο πξνζπάζεηεο 

πνπ έγηλαλ θαηά θαηξνχο. 

 

  Σν εμεηαζηηθνθεληξηθφ ζχζηεκα ηνπ εληαίνπ ιπθείνπ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ θνηλσληθή αληίιεςε πνπ ζέιεη φινη λα ζπνπδάζνπλ θαη αο 

θάζνληαη κεηά φπσο θαη ε ππνηίκεζε γεληθψο ηεο ρεηξνλαθηηθήο εξγαζίαο, 

πνπ ζπλδέεηαη κε ηα ηερληθά επαγγέικαηα, ζπλέβαιαλ ηα κέγηζηα ζ‟ απηή ηελ 

θνηλσληθή ειιηπή θαηαμίσζε ησλ ηερληθψλ ζρνιείσλ.  

 

  Ζ επηρεηξνχκελε κεηαξξχζκηζε ηνπ ‟98 κε ηα ΣΔΔ, κφλν θαη 

κφλν απ‟ ηνλ φξν εθπαηδεπηήξηα πνπ δφζεθε εθ ησλ πξαγκάησλ, ζπλέβαιε 

αθφκα πεξηζζφηεξν ζηελ απαμίσζε ησλ ηερληθψλ ζρνιείσλ ζηελ ειιεληθή 

θνηλσλία.  



7
ν
 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΟΛΜΔ – ΖΜΔΡΑ 2

ε
 – ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ Β‟ – 17/12/2004 

 420 

  Ζ ππνρξεσηηθή ελληάρξνλε εθπαίδεπζε είλαη ινγηθφ λα δέρεηαη 

φια ηα παηδηά θαη απηά πνπ δελ ηα «θαηαθέξλνπλ» ζηα γξάκκαηα, ζε θακία 

φκσο πεξίπησζε δελ κπνξεί λα γίλεη πιένλ απνδεθηφ ζε κηα ζχγρξνλε 

επξσπατθή ρψξα ζεκαληηθφ κέξνο ησλ απνθνίησλ ηνπ γπκλαζίνπ λα κελ 

γλσξίδνπλ ηηο ζηνηρεηψδεηο αξηζκεηηθέο πξάμεηο, πφζν κάιινλ ηελ 

πξσηνβάζκηα εμίζσζε πνπ ζεσξείηαη έλα απ‟ ηα ζηνηρεηψδε εξγαιεία γηα ηνπο 

καζεηέο ησλ ηερληθψλ ζρνιείσλ.  

 

  Ο άραξνο ηνπιάρηζηνλ ζρεδηαζκφο ησλ αλαιπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ θαη ησλ αλαιπηηθψλ βηβιίσλ ησλ ΣΔΔ, έδεημε φζν θαη εάλ 

θαίλεηαη απηφ ζθιεξφ, φηη έγηλε ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο απφ αλζξψπνπο πνπ 

δελ γλψξηδαλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα ησλ ηερληθψλ ζρνιείσλ. Δδψ έρσ πάξα 

πνιιά παξαδείγκαηα λα αλαθέξσ, ιφγσ ζπληνκίαο ηνπ ρξφλνπ δελ ηα 

αλαθέξσ.  

 

  Πφηε κέρξη ηψξα αμηνινγήζεθαλ νη ζεζκηθέο αιιαγέο ζηελ 

εθπαίδεπζε; Γηα παξάδεηγκα πφηε έγηλε ε αμηνιφγεζε ησλ ΣΔΛ θαη ΣΔ, απφ 

πνηνπο θαη ζε πνηα ζπκπεξάζκαηα θαηέιεμαλ; Ήηαλ δεκηνπξγία ησλ ΣΔΔ, 

απνηέιεζκα θάπνηαο αξλεηηθήο έζησ αμηνιφγεζεο ησλ ΣΔΛ θαη ΣΔ ή ήηαλ 

επηλφεζε θάπνησλ επίδνμσλ θαη αγρσκέλσλ κεηαξξπζκηζηψλ;  

 

  Καη  πνηα ε ζπκκεηνρή ηφηε αιιά θαη ηψξα ίζσο, ησλ κάρηκσλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηειερψλ πνπ βηψλνπλ θαζεκεξηλά ηελ ηάμε θαη γλσξίδνπλ 

πνιχ κα πνιχ θαιά ηελ εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα;  

 

  Ξέθπγαλ ή δελ μέθπγαλ ηα ΗΔΚ απ‟ ηνλ ζθνπφ ηνπο; Κάλνπλ 

εθπαίδεπζε ή θαηάξηηζε; Μήπσο αθνινπζνχλ πεξίπνπ πάλσ-θάησ ηελ 

εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ελφο ηερληθνχ ζρνιείνπ; Γελ ζα πξέπεη επηηέινπο 

λα μεθαζαξίζνπκε ηη είλαη εθπαίδεπζε θαη ηη θαηάξηηζε; Αθνινπζεί ηελ 

εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ή φρη;  

 

  Καη εάλ ππνζέζνπκε φηη νη θαζεγεηέο ηεο ηερληθήο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο «πάζρνπλ» ζε έλα βαζκφ θπξίσο απέλαληη ζηηο 

λέεο ηερλνινγίεο ιφγσ έιιεηςεο επηκφξθσζεο, ηη γίλεηαη κε ην σξνκίζζην 

εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ησλ ΗΔΚ; Δρεη πεηζηεί θαλείο φηη εθθξάδνπλ θάηη 

θαιχηεξν ή θάηη πην ζχγρξνλν; Ή κήπσο είλαη ιίγεο νη πεξηπηψζεηο φπνπ ην 
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κεγάιν κέξνο ησλ δχζθνισλ καζεκάησλ θαη θπξίσο ησλ εξγαζηεξηψλ, ηα 

έβγαιε πέξα ν θαζεγεηήο ηεο δεπηεξνβάζκηαο ηερληθήο εθπαίδεπζεο;  

 

  Γελ ζα πξέπεη νη απφθνηηνη ελφο ηερληθνχ ζρνιείνπ λα 

εθπαηδεχνληαη θαη λα θαηαξηίδνληαη θαη λα είλαη ζπκβαηφ ην επίπεδφ ηνπο 

ηνπιάρηζηνλ  γηα κηα πεληαεηία, κε ηελ επηθξαηνχζα ηερλνινγία θαη κεηά λα 

ρξεηαζηνχλ θαη κηα θαηάξηηζε ζηα ΗΔΚ ή φπνπ αιινχ;  

 

  Με βάζε ινηπφλ ηα παξαπάλσ, πξνηείλνληαη ηα παξαθάησ. Γελ 

αλαθέξνκαη ζην γεληθφ ιχθεην, απηά πνπ γξάθσ θαη πηζηεχσ, είλαη απηά πνπ 

πεξίπνπ πηζηεχεη ν θιάδνο καο. Αλαθέξνκαη ινηπφλ ζην επαγγεικαηηθφ 

ιχθεην θαη νηηδήπνηε άιιν ηερληθφ ζρνιείν.  

 

  Ζ δεκηνπξγία ηνπ επαγγεικαηηθνχ ιπθείνπ πνπ ήδε 

πξνγξακκαηηθά έρεη εμαγγειζεί, ζα πξέπεη λα είλαη ηφζν θαιά ζρεδηαζκέλε, 

έηζη ψζηε λα πεηχρνπκε έλα ιχθεην θαη πνιχ θαιχηεξν απ‟ ην παιηφ ΣΔΛ θαη 

λα εθνδηάδεη ηνπο καζεηέο κε ην απαξαίηεην επίπεδν καζεκάησλ γεληθήο 

παηδείαο έηζη ψζηε λα είλαη άλεηε θαη ε εηζαγσγή ηνπο ζηα ΑΔΗ-ΣΔΗ θαη ε 

ζπλέρεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζ‟ απηά. Γηαηί έρνπκε κεγάιν αξηζκφ καζεηψλ νη 

νπνίνη λαη κελ κπαίλνπλ ζηα ΣΔΗ αιιά ζηελ ζπλέρεηα ηα εγθαηαιείπνπλ ιφγσ 

αδπλακίαο.  

 

  Έλα ιχθεην πνπ ζα ρσξίδεηαη ζε ηνκείο απφ ηελ Β‟ ηάμε, ν 

αξηζκφο ησλ νπνίσλ δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλά ηνπο 5. Σν πεξηερφκελν ησλ 

ζεσξεηηθψλ θαη εξγαζηεξηαθψλ καζεκάησλ ηνκέα, ζα πξέπεη λα θαιχςεη ηηο 

ζεκειηψδεηο αξρέο ηνπ ηνκέα θαη λα απνηειεί ηελ βάζε γηα ηελ εμεηδίθεπζε ζην 

έηνο εμεηδίθεπζεο πνπ ζα αθνινπζεί κεηά ην ιχθεην.  

 

  Σα καζήκαηα γεληθήο παηδείαο ζα αληηζηνηρνχλ ηνπιάρηζηνλ  ζην 

επίπεδν θνξκνχ ησλ καζεκάησλ ηνπ γεληθνχ ιπθείνπ. Θα πξέπεη επίζεο λα 

εμεηαζηεί θαη ην ελδερφκελν ησλ καζεκάησλ επηινγήο θαηά ζθνπφ θαη ηνκέα, 

έηζη ψζηε λα θαιχπηνληαη πιήξσο νη καζεηέο ζε καζήκαηα γεληθήο παηδείαο.  

 

  Σν επίπεδν ηερληθψλ δηθαησκάησλ ζα αληηζηνηρεί ζην επίπεδν 

ηνπ ζεκεξηλνχ α‟ θχθινπ ησλ ΣΔΔ. Οη απφθνηηνη ηνπ επαγγεικαηηθνχ ιπθείνπ, 
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κεηά απφ έλα έηνο ζηα ηκήκαηα απηά, ζα απνθηνχλ ηα δηθαηψκαηα ηνπ 

ζεκεξηλνχ β‟ θχθινπ.  

 

  πσο είλαη αληηιεπηφ απφ ηα παξαπάλσ θαη φπσο εμάιινπ 

επηβάιιεηαη ην λέν επαγγεικαηηθφ ιχθεην ζα πξέπεη λα είλαη πην 

«αλεβαζκέλν» ή πην «δχζθνιν» εάλ ζέιεηε απ‟ ην παιηφ ΣΔΛ. Έηζη κφλν ζα 

θαηαμησζεί ζηελ ειιεληθή θνηλσλία αιιά θαη ζα δψζεη νπζηαζηηθή δηέμνδν 

ζηνπο απνθνίηνπο ηνπ.  

 

  Δδψ ηψξα κπαίλνπκε ζε έλα επηκέξνπο ζέκα. Γηα εθείλα φκσο 

ηα παηδηά πνπ δελ ζα κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ έλα ηέηνην 

επαγγεικαηηθφ ιχθεην ή ζέινπλ λα κπνπλ ζε έλα επάγγεικα πην άκεζα, ρσξίο 

ζηφρνπο γεληθφηεξνπο γηα πεξαηηέξσ ζπνπδέο θαη ηειηθά θαη γηα εθείλα αθφκα 

ηα παηδηά πνπ ζεσξνχληαη ζαλ δηαξξνή απφ θάζε εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, 

πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία επαγγεικαηηθήο ηερληθήο ζρνιήο.  

 

  Καη επεηδή ε κέρξη ηψξα εκπεηξία, έδεημε φηη ηα δπν ρξφληα 

ζπνπδψλ δελ είλαη αξθεηά γηα λα γίλεη αθνκνηψζηκε ε λέα ηερλνινγία, 

πξνηείλεηαη ε λέα απηή επαγγεικαηηθή ζρνιή λα έρεη δηάξθεηα ηξία ρξφληα, έμε 

εμάκελα ή 2,5 ρξφληα θαη έλα εμάκελν πξαθηηθή άζθεζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηα 

πξνγξάκκαηα ζχλδεζεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο.  

 

  Δπηπιένλ ζα πξέπεη ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ηα βηβιία λα 

είλαη πξνζαξκνζκέλα ζην επίπεδν ησλ αδχλαησλ απηψλ καζεηψλ θαη ζε 

θακία πεξίπησζε λα είλαη ηα ίδηα κε ηα βηβιία ηνπ ιπθείνπ.  

 

  Αθφκα ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί θαη ην ελδερφκελν ησλ αλνηρηψλ 

θαη επέιηθησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Οη πηπρηνχρνη ησλ επαγγεικαηηθψλ 

ζρνιψλ κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ ηα ηκήκαηα εηδίθεπζεο θαη λα απνθηνχλ ηα 

ηερληθά δηθαηψκαηα ηνπ ζεκεξηλνχ β‟ θχθινπ ζπνπδψλ καδί κε ηνπο 

απφθνηηνπο απ‟ ην επαγγεικαηηθφ ιχθεην.  

 

  Σέινο ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη κεηά απφ ηα 3 ή ηα 2,5 ρξφληα 

ζπνπδψλ, νη καζεηέο ζα παίξλνπλ θαη έλα ζεκαληηθφ επίπεδν γλψζεσλ 

γεληθήο παηδείαο.  
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  Σν έηνο εηδίθεπζεο ζα πξέπεη λα αλήθεη ζηε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε δηφηη θαη ζα αληηζηνηρεί ζε ζπγθεθξηκέλν επίπεδν επαγγεικαηηθψλ 

δηθαησκάησλ β‟ θχθινπ ησλ ΣΔΔ θαη νχησο ή άιισο δελ κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί κέζα απ‟ ην αιαινχκ ηεο σξνκίζζηαο ππνδνκήο ησλ ΗΔΚ.  

 

  Δμάιινπ ζα πξέπεη λα απνηειεί ηελ ζπλέρεηα ηνπ 

επαγγεικαηηθνχ ιπθείνπ θαη ηεο επαγγεικαηηθήο ζρνιήο. Μηα κηθξή επειημία ζε 

ζρέζε κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε πξαθηηθψλ αζθήζεσλ απφ επαγγεικαηίεο ηεο 

αγνξάο κπνξεί λα γίλεη δεθηή. Σα ΗΔΚ ζα πξέπεη λα δίλνπλ ζπγθεθξηκέλε 

θαηάξηηζε αλάινγα κε ηελ δήηεζε ηεο αγνξάο θαη ηελ ξαγδαία εμέιημε ηεο 

ηερλνινγίαο ζε θάζε θαηεγνξία πηπρηνχρσλ θαη ζε θάζε ειηθία.  

 

  Θεσξείηαη απηνλφεην φηη ν θχξηνο ηχπνο ζρνιείνπ πνπ ζα 

πξνσζήζνπκε, πνπ ζα  πξέπεη λα πξνσζεζεί, ζα είλαη ην επαγγεικαηηθφ 

ιχθεην θαη ην έηνο εηδίθεπζεο.  

 

  Οη επαγγεικαηηθέο ζρνιέο ζα ιεηηνπξγνχλ κε ην ζθεπηηθφ πνπ 

πεξηγξάθηεθε ή αθφκα θαη ζε ηνκείο πνπ δελ ρσξάλε ζην επαγγεικαηηθφ 

ιχθεην.  

  Οη επαγγεικαηηθέο ζρνιέο φπσο θαη ην έηνο εηδίθεπζεο, δελ ζα 

πξέπεη λα πάξνπλ ην άπισκα πνπ έρνπλ ζήκεξα ηα ΣΔΔ, θάζε Γήκνο, θάζε 

ρσξηνπδάθη θαη απφ εάλ ΣΔΔ δηφηη βιέπνπκε πνπ πάλε, πνπ θζίλνπλ.  

 

  Καη ηειεηψλνληαο, εθ‟ φζνλ ιέκε Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, δελ λνείηαη αθφκα ζπλάδειθνη, λα έρνπκε ζήκεξα ζρνιέο θαη 

ζρνιεία ζε άιια Τπνπξγεία. Πξέπεη ινηπφλ φια ηα ζρνιεία λα αλήθνπλ ζην 

Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ.  

 

  Γηα λα ζπλερίζνπκε λα πηζηεχνπκε φηη ε ππφζεζε είλαη εζληθή. Ζ 

ππφζεζε ηεο παηδείαο είλαη εζληθή. Δπραξηζηψ ηδηαίηεξα ηνλ ζχληξνθν γηα ηελ 

ζεηξά.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Γ. ΖΡΑΚΛΔΟΤ): Ο ζπλάδειθνο Υαξαιακπίδεο έρεη ηνλ ιφγν, 

απφ Α‟ ΔΛΜΔ ΣΔΛΔ.  

Β.ΥΑΡΑΛΑΜΠΗΓΖ: Δπεηδή έρνπλ εηπσζεί πνιιά φζνλ αθνξά κε ζέζεηο, 

εγψ ζα ζηαζψ ζε έλα εξψηεκα πξνο ηελ ΟΛΜΔ. Δάλ απηέο νη ζέζεηο εδψ πνπ 

δηακνξθψλνληαη, θαηέβνπλ ζηνλ εζληθφ δηάινγν γηα ηελ παηδεία θαη επεηδή έρεη 
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εμαγγειζεί απηφο κεο ζηνλ Γεθέκβξην εάλ ζπκάκαη θαιά, εάλ ν ρξφλνο είλαη 

αξθεηφο γηα λα κπνξέζνπλ λα δηακνξθψζνπλ έλα πιαίζην ηέηνην κε ην νπνία 

ζα θαηέβνπλ ζε δηεθδίθεζε. Δάλ ππάξρεη θάπνηνο ηεο ΟΛΜΔ ζα ζαο 

απαληήζεη.  

 

  Σν δεχηεξν. ζνλ αθνξά ηε δνκή ηεο εθπαίδεπζεο. Γεληθά ε 

βαζκίδα γπκλαζίνπ έρεη γίλεη απνδεθηή απ‟ φινπο γη‟ απηφ θαη ππάξρνπλ 

πιεζψξα αηηήζεσλ απφ ζπλαδέιθνπο πνπ λα κεηαπεδήζνπλ απ‟ ην ιχθεην ή 

απφ ην ΣΔΔ λα πάλε ζην γπκλάζην. Γελ γίλεηαη θαλέλαο ιφγνο γη‟ απηφ.  

 

  Ζ βαζκίδα ηνπ ιπθείνπ είλαη ζεσξψ πνιχ θνξησκέλε κε 

καζήκαηα. Κάπνηα απ‟ απηά κε ηνλ λφκν Αξζέλε πνπ ήηαλ επηιεγφκελα, γχξσ 

ζηα 30 καζήκαηα, ζήκεξα δελ ιεηηνπξγεί νχηε ην έλα.  

 

  Καη απηά ηα νπνία πξνζπαζνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζηελ 

ηερλνινγηθή θαηεχζπλζε, θάπνηα απ‟ απηά ηα απνξξίπηνπλ γηαηί δελ ππάξρεη 

ε αίζνπζα λα ρσξίζνπλ ηα ηκήκαηα θαη θπξίσο είλαη ηερληθά καζήκαηα.  

 

  Ο ηξφπνο κεηάβαζεο απφ ην γπκλάζην ζην ΣΔΔ. ινη 

γλσξίδνπκε ζπλάδειθνη πσο γίλεηαη απηφο. Ζ πξψηε ψζεζε έξρεηαη απ‟ ηελ 

νηθνγέλεηα θαη θαλέλαο δελ αλαθέξζεθε ζηνλ παξάγνληα απηφ νηθνγέλεηα. 

Έρνπλ κάζεη ηα παηδηά ηνπο έηζη νχησο ψζηε αθνχ δελ ζα ηα πάεη θαιά ζην 

ζρνιείν κε ηα γξάκκαηα, ζα πάεη ζε κηα ηερληθή ζρνιή λα κάζεη κηα ηέρλε γηα 

λα αζθήζεη έλα επάγγεικα.  

 

  Απηή ηελ λννηξνπία κέζα απ‟ απηή ηελ επηινγή ηελ νπνία ζα 

θαηαζέζσ κηα πξφηαζε, ηελ ίδξπζε δπν ηχπσλ ιπθείσλ, ην 12ρξνλν ζρνιείν 

επειπηζηνχκε λα επαηζζεηνπνηήζνπκε ηνλ γνληφ, ηελ νηθνγέλεηα πνπ είλαη ν 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο θαη ην κεγαιχηεξν ζρνιείν ζηνλ ρψξν ηεο θνηλσλίαο. 

Δάλ απηφ ην παηρλίδη ην ράζνπκε, ζα έρνπκε ακφξθσηα παηδηά ζηα ζρνιεία 

θαη εηπψζεθαλ απφ θάπνηνπο φηη ηα γπκλάζηα θαη αθφκα θαη ηα ιχθεηα 

παξάγνπλ καζεηέο νη νπνίνη είλαη αγξάκκαηνη. Σν 80% ησλ καζεηψλ πνπ 

βξίζθνληαη ζηα ΣΔΔ ζήκεξα είλαη αλαιθάβεηα.  

 

  Σν ΣΔΔ φζνλ αθνξά ηε δνκή ηνπ, ηε ιεηηνπξγία θαη ησλ 

ζπλαδέιθσλ νη νπνίνη ππεξεηνχλ εθεί κε πνιχ κεγάιεο πξνζπάζεηεο, ζήκεξα 
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ιεηηνπξγεί θαη παξάγεη έξγν. Ζ ηερληθή εθπαίδεπζε απφ κφλεο ηεο είλαη πνιχ 

δχζθνιε. Σα βηβιία ηα νπνία ππάξρνπλ, νη λέεο ηερλνινγίεο απφ απηφ ην 

καζεηηθφ δπλακηθφ, είλαη αδχλαηνλ λα θαηαλνεζνχλ σο έλλνηεο φρη σο 

εθαξκνγή. Καη δελ ελλννχκε ηερληθή εθπαίδεπζε, λα πάξσ έλα θαηζαβίδη λα 

βηδψζσ ή λα μεβηδψζσ κηα βίδα. εκαίλεη θαη παξαπέξα. ηαλ έρσ έλα 

πξφβιεκα λα κπνξψ λα μέξσ, λα ζθέθηνκαη, λα κπνξψ λα θαηαλνήζσ. Γη‟ 

απηφ ζεσξνχκε φηη ε γεληθή παηδεία κέζα ζηελ ηερληθή, είλαη έλα 

αλαπφζπαζην θνκκάηη θαη επηβάιιεηαη απηή λα εληζρπζεί.  

 

  Έλα άιιν ζεκείν. Αθνχζηεθαλ γηα απνθεληξσκέλα ζρνιεία. 

πλάδειθνη ζαο ππελζπκίδσ, πξφζθαηα ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, κηα 

νκάδα εξγαδφκελσλ ήηαλ ππφ νκεξία δεκάξρσλ θαη λνκαξρψλ γηα λα 

πηέζνπλ ηελ θεληξηθή εμνπζία λα πάξνπλ ρξήκαηα γηα λα κπνξέζνπλ απηνχο 

λα ηνπο κνληκνπνηήζνπλ κέζα απφ ηε ξχζκηζε πνπ έγηλε γηα ηνπο 

ζπκβαζηνχρνπο. Κάηη παξφκνην ζα γίλεηαη θαη ζε καο.  

 

  Έλα κέξνο ησλ ρξεκάησλ ζα παίξλεηαη απ‟ ηελ θεληξηθή εμνπζία 

θαη έλα άιιν κέξνο ζα πξέπεη ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε  λα ην θαηαβάιεη θαη ε 

εκπεηξία καο ζε ηέηνηα ζέκαηα έδεημε, φηη δελ ππάξρεη απηή ε δπλαηφηεηα ηεο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο λα αληαπνθξηζεί νηθνλνκηθά.  

 

  Θα είκαζηε ζηελ νκεξία απηψλ θαη εθ‟ φζνλ δελ κπνξνχκε λα 

δηαζέζνπκε απηά ηα ρξήκαηα, ζα γίλνληαη πεξηθνπέο σο πξνο ηηο εηδηθφηεηεο 

νη νπνίεο ζα ιεηηνπξγνχλ θαη σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ νη νπνίνη 

ζα ππεξεηνχλ.  

 

  Έλα άιιν ζεκείν. Άθνπζα γηα έλα εληαίν ζρνιείν θαη πξνο 

έθπιεμή κνπ είδα φηη ην θαηαζέηεη ε ΔΑΚ-ΓΔΔ, πνπ έρεη άιιν πξφζσπν ηνπ 

εξγνπαηέξα πξνο ηα έμσ.  

 

  Πξψηνλ, εάλ απηφ ην ζρνιείν ζπλάδειθνη, επηθξαηήζεη, ην 70% 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ νη νπνίνη ππεξεηνχλ ζήκεξα ζηα ΣΔΔ, ζα κείλνπλ ρσξίο 

δνπιεηά.  

 

  Σν δεχηεξν, απηνί νη καζεηέο νη νπνίνη έρνπλ καζεζηαθέο 

αδπλακίεο ζήκεξα  θαη φηαλ ιέσ καζεζηαθέο αδπλακίεο, ελλνψ 1 θαη 3 πφζν 
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θάλνπλ, πνπ ζα πάλε; Άθνπζα φηη δελ ιακβάλνπκε ππφςε καο ηνλ παξάγνληα 

καζεηή. Θεσξψ φηη ε πξφηαζε απηή γηα εληαίν ζρνιείν είλαη επηθίλδπλε γηα ηηο 

εξγαζηαθέο καο ζρέζεηο.  

 

  Έλα άιιν ζέκα σο πξνο ηελ ΟΛΜΔ. Έξρνκαη ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε πνπ έρεη ε Κπβέξλεζε. Δξρφκαζηε εθ ησλ πζηέξσλ 

δειαδή λα θάλνπκε πξνηάζεηο, λα θαηαζέζνπκε ζέζεηο, απφςεηο θαη λα 

έρνπκε κηα αληηπαξάζεζε παξαμηαθή ή σο ζπλάδειθνη κεηαμχ καο, εθ‟ φζνλ 

θάπνηα πξάγκαηα έρνπλ πξνρσξήζεη.  

 

  Πξνζρεκαηηθά ε Κπβέξλεζε καο θαιεί ζε δηάινγν. Έρεη 

απνθαζίζεη γηα ηα κε θξαηηθά, πεξίπνπ έρεη απνθαζίζεη, έρεη δείμεη ην ζηίγκα 

ηεο κε θξαηηθά, κε θεξδνζθνπηθά ιέεη παλεπηζηήκηα. Πνηνο ζα ηα πιεξψλεη 

απηά ξε ζπλάδειθνη; Θα ηα πιεξψλεη ν γνληφο; Τπάξρνπλ εκπεηξίεο. Σέηνηα 

ιεηηνπξγνχλ ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε  ή ζε κνξθή σδείσλ, ζε κνξθή άιισλ 

εθπαηδεπηεξίσλ, φπνπ  εθεί ν γνληφο θαιείηαη λα πιεξψζεη ηα ζπνχδαζηξα 

ησλ παηδηψλ ηνπ.  

 

  Οινθιεξψλνληαο ζα ήζεια λα ζίμσ θαη έλα άιιν ζέκα. Καιέο 

είλαη νη πξνηάζεηο, θαιέο είλαη νη ζέζεηο θαη ζεσξνχκε φηη είλαη 

αιιεινζπκπιεξνχκελεο θαη πηζηεχνπκε φηη ζα βγεη έλα πιαίζην. Απηφ πνπ 

ιείπεη είλαη ε αγσληζηηθφηεηα δηεθδίθεζεο γη‟ απηέο ηηο ζέζεηο. Καηεγνξείηαη ε 

ΟΛΜΔ φηη δελ έρεη ζέζεηο θαη βιέπσ φηη θαη ε αίζνπζα απηή έρεη μερεηιίζεη απφ 

αλεζπρία θαη ζέζεηο αιιά δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα δηεθδίθεζεο απηψλ ησλ 

ζέζεσλ πξνο ηα έμσ.  

 

  Ζ πξφηαζε κνπ ζπγθεθξηκέλα ηελ ιέσ πνιχ γξήγνξα φζνλ 

αθνξά ηηο ζέζεηο κνπ γηα ην ΣΔΔ. ηεξίδνπκε απηή ηελ κνξθή ηνπ ΣΔΔ. Έρσ 

θαηαζέζεη ήδε θαη ηελ πξφηαζή κνπ θαη ζηνπο ζπλαδέιθνπο. Καηάξγεζε ηνπ 

λφκνπ 2525 θαη 2640. ια γίλνληαη κε λφκνπο ζπλάδειθνη. Δάλ δελ 

θαηαξγεζνχλ απηνί νη λφκνη πνπ ζα ζέινπλ ηνπο δπν ηχπνπο ιπθείνπ 

ηζφηηκνπο, δελ κηιάκε ζηνλ αέξα.  

 

  Ηζνηηκία κεηαμχ ηερληθήο θαη γεληθήο εθπαίδεπζεο. Σα δπν ιχθεηα 

λα είλαη ηζφηηκα, λα βγάδνπλ ηα ίδηα απνιπηήξηα. ηελ αγνξά εξγαζίαο, 
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ελζσκάησζε φισλ ησλ θνξέσλ νη νπνίνη παξέρνπλ εηδίθεπζε ή ηερλνινγηθή 

εθπαίδεπζε. Καη εδψ ζπλάδειθνη, ππάξρεη κηα ηδηαηηεξφηεηα.  

 

  Ζ πξφηαζε ηεο Κπβέξλεζεο είλαη ηειεηψλνληαο ην Σερληθφ 

Λχθεην, ην νπνίν πξνσζεί νη απφθνηηνη λα πεγαίλνπλ ζην παλεπηζηήκην θαη 

απηνί πνπ δελ ζα κπνξνχλ γηαηί βάδεη ην φξην ην 10 θαη ζα είλαη πνιινί απηνί 

νη νπνίνη δελ ζα ηα θαηαθέξνπλ γηα λα πάλε πξνο ην παλεπηζηήκην, ζα πάλε 

γηα θαηάξηηζε ή ζην ΗΔΚ ή ζηνλ ΟΑΔΓ. Οη ζρέζεηο εξγαζίαο θαη ζηνπο δπν 

θνξείο είλαη καχξε εξγαζία ηνπ σξνκίζζηνπ θαη ζα κείλνπλ πνιινί 

ζπλάδειθνη.  

 

  Πξφζβαζε απνθνίησλ ΣΔΔ ζηα ΑΔΗ. Δλ πάζε πεξηπηψζεη 

θαηαζέησ ηελ πξφηαζή κνπ, ηελ έρσ θαηαζέζεη θαη ζα ήζεια απφ ηελ ΟΛΜΔ 

λα επεμεξγαζηεί φιεο ηηο ζέζεηο θαη λα θαηαιήμεη ζε κηα πνπ εθθξάδεη φιεο ηηο 

αλεζπρίεο ησλ ζπλαδέιθσλ. Γελ ήξζακε εδψ λα ιχζνπκε θιαδηθέο δηαθνξέο. 

Δπραξηζηψ πνιχ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Γ. ΖΡΑΚΛΔΟΤ): Ο ζπλάδειθνο Γεσξγάο έρεη ηνλ ιφγν.  

θ.ΓΔΧΡΓΑ: Εεηήζεθε ε ζέζε ηεο ΟΛΜΔ γηα ηηο απνθάζεηο. Εήηεζε ηη ζα 

γίλεη κε ην πλέδξην. πλάδειθε, ην πλέδξην είλαη εθπαηδεπηηθφ, φηη δελ 

παίξλνληαη απνθάζεηο, δηαηππψλνληαη θαη θαηαγξάθνληαη απφςεηο είηε απφ 

νκάδεο, ή απφ άηνκα. Σν Γ.. ηεο ΟΛΜΔ, νπσζδήπνηε ζα ιάβεη ππφςε ηνπ 

φηη δηαηππψλεηαη εδψ πέξα.  

 

  Δίλαη επηχρεκα φηη ζην Γ.. ηεο ΟΛΜΔ δελ ππάξρεη απφιπηε 

πιεηνςεθία κηαο παξάηαμεο, νπφηε αλαγθαζηηθά ζα πάκε ζε ζχλζεζε 

απφςεσλ γηα ηελ ζέζε ηεο ΟΛΜΔ γηα ηελ ηερληθή εθπαίδεπζε. ηελ πξφηαζε 

δηαιφγνπ  πηζαλφλ λα αληαπνθξηζνχκε πνπ καο θαιεί ε Κπβέξλεζε. Πηζαλφλ 

λα είλαη θαη αξλεηηθή, δελ μέξνπκε ηη ζα απνθαζίζνπκε.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Γ. ΖΡΑΚΛΔΟΤ): Δληάμεη κπνξείηε λα ηα πείηε θαη θαη‟ ηδίαλ, 

φρη λα ηξψκε ρξφλν. Μφιηο ηψξα καο ελεκέξσζαλ φηη ην κεζεκεξηαλφ 

γεχκα… 

θ.ΓΔΧΡΓΑ: πλάδειθε Ζξαθιένπο, ζαο  παξαθαιψ, δελ απνθηήζαηε θαη 

κεγάια πξνλφκηα θαζνξηζκνχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπλεδξίνπ επεηδή κπήθαηε 

ζε κηα νκάδα εξγαζίαο.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Γ. ΖΡΑΚΛΔΟΤ): Γηαηί θσλάδεηο ζπλάδειθε; Δκέλα ε 

αλεζπρία κνπ είλαη … 
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θ.ΓΔΧΡΓΑ: Γηαθφπηεηο ηνλ Γξακκαηέα ηεο ΟΛΜΔ, φρη ην πξφζσπν. 

Ξεθαζαξηζκέλα ζπλάδειθε, ζα ππάξρεη νπσζδήπνηε απφ ηελ Οκνζπνλδία 

ζέζε πνπ φπσο είπα θαη πξηλ δελ ζα είλαη κνλνπαξαηαμηαθή. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Γ. ΖΡΑΚΛΔΟΤ): Ο ζπλάδειθνο φθεο Γηψξγνο απ‟ ηελ 

ΔΛΜΔ Νφηηαο Αζήλαο έρεη ηνλ ιφγν.  

ΤΝΔΓΡΟ: Γηεπθξηληζηηθά ζπλάδειθε Ζξαθιένπο, λα πσ φηη ε πξφηαζε ηεο 

ΔΑΚ-ΓΔΔ έρεη γίλεη κειέηε δηαρείξηζεο θαη ζέινπκε επηπιένλ δηνξηζκνχο κε 

ηελ πξφηαζε πνπ θαηεβάδνπκε. Αο καο πνπλ νη  άιινη πνπ πξνηείλνπλ άιιεο 

πξνηάζεηο εάλ ζέινπλ επηπιένλ δηνξηζκνχο.  

Γ.ΟΦΖ: Δίκαη απφ ΔΛΜΔ Νφηηαο Αζήλαο. πλάδειθνη πξψηα απ‟ φια ζέισ 

λα θάλσ 1-2 παξαηεξήζεηο. Δρσ παξαθνινπζήζεη φια ηα εθπαηδεπηηθά 

ζπλέδξηα θαη ελλνψ ηα παξαθνινπζψ κέζα ηα εθπαηδεπηηθά ζπλέδξηα 

ζπλερψο. Μπνξψ λα πσ ζπλάδειθνη, φηη εηνχην ην πλέδξην είλαη πνηνηηθά ην 

ρεηξφηεξν απφ νπνηνδήπνηε άιιν. Καη απηφ δείρλεη κηα θξίζε, κηα θξίζε πνπ 

ππάξρεη ζηνλ θιάδν καο, απινχζηαηα γηαηί δελ ππάξρεη δπζηπρψο θαη 

ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα ζήκεξα νπζηαζηηθφ ην νπνίν θάηη λα δηεθδηθεί.  

 

  Γεχηεξνλ, δελ ππεξεηψ ζηελ ηερληθή εθπαίδεπζε φκσο ζεσξψ 

φηη έρσ δηθαίσκα λα κηιάσ θαη γηα ηελ ηερληθή εθπαίδεπζε, είκαη απ‟ απηνχο 

πνπ δίλνπλ θαζεκεξηλά ηελ κάρε ζηελ ΔΛΜΔ γηα εληαία ζπλδηθάηα, λα κελ 

ππάξρνπλ ρσξηζηηθέο θαηαζηάζεηο θαη ζεσξψ φηη έρσ δηθαίσκα επίζεο ζαλ 

άλζξσπνο λα κηιάσ θαη λα ιέσ ηελ άπνςή κνπ γηα δηάθνξα δεηήκαηα φπσο 

γηαηί άθνπζα θάπνηνπο ζπλαδέιθνπο απφ ηελ ηερληθή εθπαίδεπζε, πνπ είπαλ 

«δελ μέξεηε εζείο κελ κηιάηε».  

 

  Οινη κηιάκε γηα φια θαη καθάξη λα κηιάκε πνιχ πεξηζζφηεξν γηα 

φια ηα δεηήκαηα θαη ζεηηθά θαη δεκηνπξγηθά.  

 

  Σξίηνλ, πξέπεη λα ζπκθσλήζνπκε ζπλάδειθνη ζε νξηζκέλα 

πξάγκαηα. Πξψηνλ, ζε  φηη αθνξά ηνλ λφκν Αξζέλε. Πέηπρε ή φρη ν λφκνο 

Αξζέλε; Δπηηξέςηε κνπ ζπλάδειθνη λα είκαη απ‟ απηνχο πνπ ιέλε φηη πέηπρε ν 

λφκνο Αξζέλε. Πέηπρε ζε δπν βαζηθά πξάγκαηα. Πξψηνλ, λα καο δηράζεη, λα 

δηράζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζαλ εξγαδφκελνπο. Να αλαθέξσ κεξηθά απιά 

παξαδείγκαηα.  

 



7
ν
 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΟΛΜΔ – ΖΜΔΡΑ 2

ε
 – ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ Β‟ – 17/12/2004 

 429 

  Απηή ηελ ζηηγκή δηάθνξνη ζπλάδειθνη κε έλα ζπληερληαθφ 

ηξφπν, ηη θάλνπλ; Πξνζπαζνχλ λα επηιχζνπλ ην εξγαζηαθφ ηνπο πξφβιεκα κε 

φξνπο έμσ απ‟ ην Κίλεκα. Παξάδεηγκα. Οη ζπλάδειθνη ηεο πιεξνθνξηθήο 

κέζα απφ ην PLHNET θάλνπλ ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε, λα ηελ πνχκε πνηα 

είλαη.  

 

  ε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο δεπηεξνβάζκηα θαη ΣΔΔ, 

δπν ψξεο ηελ εβδνκάδα κάζεκα πιεξνθνξηθήο ζε φια ηα ηκήκαηα θαη φηαλ 

ξσηήζακε «ξε παηδηά πφζεο ψξεο ζα θάλνπλ νη καζεηέο ζην ζρνιείν αλ θάζε 

εηδηθφηεηα βάδεη θαη απφ 2-3 ψξεο, 40, 50, 60, 70»; Ση καο είπαλ «εκείο έρνπκε 

πξφβιεκα εξγαζηαθφ».  

 

  Δίπε ν ζπλάδειθνο ηερλνιφγνο πξνεγνπκέλσο φηη έρεη ηελ 

αγσλία ησλ 4.000 ζπλαδέιθσλ. Μα αλ θάζε κηα νκάδα επηζηεκνληθή ή 

ζπληερληαθή έρεη ηελ αγσλία απηή θαη ιέεη, εγψ έρσ πίζσ κνπ 8.000, 6.000, 

5.000, 20.000, πνπ ζα πάκε ζπλάδειθνη;  

 

  Ο λφκνο Αξζέλε, κε έλα νξηζκέλν ηξφπν θαη φρη κφλν βέβαηα ν 

λφκνο Αξζέλε, κε ηελ πνιπδηάρπζε κέζα ζην ζρνιείν, έρεη πεηχρεη θαη 

πξνσζεί ρσξηζηηθέο θαηαζηάζεηο θαη απηφ είλαη πάξα πνιχ επηθίλδπλν.  

 

  Γεχηεξνλ, ν  λφκνο Αξζέλε, δίραζε –ην είπε θαη ν ζπλάδειθνο ν 

Σζηξηγψηεο ρζεο- ην δεκφζην ζρνιείν, δίραζε ηελ ρεηξνλαθηηθή –αλ ζέιεηε- θαη 

ηε δηαλνεηηθή εξγαζία κε έλαλ πνιχ γεληθφηεξν φξν θαη απηφ είλαη έλα 

ηδηαίηεξα αξλεηηθφ δήηεκα.  

 

  Βέβαηα έρνπκε πεηχρεη νξηζκέλεο ξσγκέο αιιά είκαζηε πνιχ 

καθξηά κε ην λα αλαηξέςνπκε ηελ ηδενινγία θαη ηελ πνιηηηθή πνπ πέξαζε 

απηφο ν λφκνο.  

 

  πλάδειθνη γηα ηελ ηερληθή εθπαίδεπζε κεξηθέο ζθέςεηο. Πξψηα 

απ‟ φια δελ αθνξά κφλν ηελ ηερληθή εθπαίδεπζε ζ‟ απηά πνπ ζέισ λα πσ, 

αθνξνχλ θαη ηελ γεληθή εθπαίδεπζε, ηελ εληαία πνπ ιέκε.  

 

  Πξψηνλ, ηα ζρνιεία δεκηνπξγήζεθαλ γηα ηνπο καζεηέο θαη απηφ 

πξέπεη λα ζπκθσλήζνπκε φινη. Σα ζρνιεία δελ είλαη ρψξνο γηα λα βξνπλ 
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δνπιεηά νη εθπαηδεπηηθνί. Δάλ ππάξρνπλ καζεηέο ζα βξνπλ θαη νη 

εθπαηδεπηηθνί. Αλ δελ ππάξρνπλ καζεηέο δελ ζα ππάξρνπλ θαη νη 

εθπαηδεπηηθνί. Απηφ πξέπεη λα ην ζπκθσλήζνπκε.  

 

  Γελ κπνξνχκε λα δηράζνπκε ηνλ καζεηή, λα ηνλ θάλνπκε 4 

θνκκάηηα γηα λα δνπιεχνπλ 4 άλζξσπνη. Ζ αλεξγία δελ ιχλεηαη κε ηερλεηνχο 

φξνπο. Θα ζπκθσλήζσ κε θάπνηνλ ζπλάδειθν πξνεγνχκελα πνπ είπε, φηη 

ιχλεηαη κε φξνπο θηλήκαηνο θαη απηφ είλαη έλα πάξα πνιχ ζνβαξφ δήηεκα.  

 

  Γεχηεξνλ, νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ έλα κεγάιν πξφβιεκα. 

Αηζζάλνληαη ελνρηθά, έρνπλ κηα ελνρηθή ζρέζε κε ηελ εθπαίδεπζε. Γελ 

αληηιακβάλνληαη φηη ε νπνηαδήπνηε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, δελ θαζνξίδεηαη 

απ‟ απηνχο. Απηνί απιά ηελ ππεξεηνχλ θαη άιινηε θαιά, δειαδή ηελ 

ππεξεηνχλ βνεζψληαο λα αλαπαξάγεηαη απηφ ην άζιην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, 

άιινηε «θαθά» κε ηελ έλλνηα φηη βάδνπλ θαη έλα ιηζαξάθη ζεηηθφ ζε κηα 

πξννδεπηηθή θαηεχζπλζε, πνιεκψληαο έηζη απηέο ηηο αζιηφηεηεο ηδηαίηεξα, 

απηά πνπ δνχκε ηα ηειεπηαία ρξφληα κέζα ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο.  

 

  Σν ιέσ απηφ γηαηί δελ ζέισ θαλέλα ζπλάδειθν, νχηε απφ ηελ 

γεληθή εθπαίδεπζε, νχηε απφ ηελ ηερληθή εθπαίδεπζε, λα απνινγείηαη θαη λα 

ιέεη «εγψ θάλσ θαιά ηε δνπιεηά κνπ» θαη θπζηθά ηελ θάλεη θαιά ηε δνπιεηά 

ηνπ.  

 

  Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ζπλαδέιθσλ θάλεη πάξα πνιχ 

θαιά ηε δνπιεηά ηνπο ζε έλα άζιην πεξηβάιινλ. κσο ηη αλαπαξάγνπκε. Ση 

παξάγνπκε ηειηθά; Έλα πνιχ θαθφ πξντφλ. Γηα πνην ιφγν; Γηαηί είλαη άζιην ην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Απηή είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα. Γελ είκαζηε εκείο 

ππεχζπλνη γη‟ απηφ ην πξάγκα.  

 

  Μπνξνχλ λα πάλε κπξνζηά ηα ΣΔΔ; ε πνηα νηθνλνκία 

ζπλάδειθνη;  Ζ απνβηνκεραλνπνίεζε είλαη ην θχξην ζηνηρείν. Σν 70% ελφο 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ είλαη ν ηξηηνγελήο ηνκέαο, νη ππεξεζίεο. Έρνπκε απφ 

28% πνπ ήηαλ ηα αγξνηηθά λνηθνθπξηά, έρνπκε έξζεη ζην 14. Πεληαθφζηεο 

ρηιηάδεο νηθνγέλεηεο έρνπλ μεθιεξηζηεί βίαηα.  
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  Ση ζα παξάγεη ινηπφλ είηε απηφ ιέγεηαη ηερληθφ ζρνιείν, είηε 

γεληθφ ζρνιείν; Δίκαη απ‟ απηνχο πνπ ππνζηεξίδνπλ θαλαηηθά ην ππνρξεσηηθφ 

12ρξνλν, ππνρξεσηηθφ φκσο ζπλάδειθνη, δεκφζην θαη δσξεάλ ζρνιείν. Γελ 

ζα κπσ ζηηο απνρξψζεηο απφ εδψ θαη απφ εθεί.  

 

  Σψξα φκσο έλα ζρνιείν, έλαο ηχπνο θαη ηέξκα. Αιιά ιέσ θαη ην 

εμήο, ππνρξεσηηθφ θαη λα ζπκίζσ ζηελ αξηζηεξά, λα ην αθνχεη φκσο θαη ε 

δεμηά, φηη ν Μαξμ θάπνηε έγξαθε θαη απαηηνχζε απ‟ ηνλ ρσξνθχιαθα λα πάεη 

ην παηδί ζην ζρνιείν, λα παξέκβεη ν ρσξνθχιαθαο γηαηί είλαη ππνρξεσκέλνο 

ν γνληφο λα ζηείιεη ην παηδί ζην ζρνιείν. Καη δελ κπνξεί λα θιείλνπκε ηα κάηηα 

ζήκεξα, ζην θνκκάηη εθείλν ησλ καζεηψλ πνπ θεχγεη απ‟ ην ζρνιείν, ζην 

κεγάιν θνκκάηη ησλ καζεηψλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ ρψξα καο θαη είλαη έμσ απ‟ 

ην ζρνιείν θαη είλαη ηα παηδηά απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ πνπ ελ 

πάζε πεξηπηψζεη πξέπεη λα ηα εληάμνπκε ζ‟ απηή ηελ θνηλσλία θαη λα ηνπο 

δψζνπκε δηθαίσκα ζηελ δσή. Δπραξηζηψ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Φ. ΚΛΧΠΑ): Ο ζπλάδειθνο Πεζίλεο Βαζίιεο απφ ηελ Β‟ 

ΔΛΜΔ Αηησιναθαξλαλίαο.   

Β.ΠΔΗΝΖ: πλάδειθνη, ε έιιεηςε νπνηνπδήπνηε αμηφπηζηνπ εζληθνχ 

ζρεδίνπ δξάζεο, ε έιιεηςε καθξφπλννπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ε έιιεηςε 

νξγάλσζεο είλαη θαη ζηνλ ηνκέα ηεο παηδείαο ηα αίηηα γηα ην ζεκεξηλφ ράιη.  

 

  Δλδεηθηηθά ζηνλ ρψξν ηεο κέζεο εθπαίδεπζεο 95.000 πεξίπνπ 

δηνξηζκέλνη θαζεγεηέο, ζρέζε καζεηψλ πξνο θαζεγεηή 8 πξνο 1. ηα ΣΔΔ 

είλαη 4 πξνο 1 ελψ ζηελ Δπξψπε ε ζρέζε απηή είλαη 20 πξνο 1. Υηιηάδεο 

θαζεγεηέο απνζπαζκέλνη ζε άιιεο ππεξεζίεο.  

 

  χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο πξνεγνχκελεο θπβέξλεζεο 65.000 

κφλν θαζεγεηέο ρξεηάδνληαλ ζηα ζρνιεία, ε πξνρεηξφηεηα, ε αλνξγαλσζηά 

είλαη ηέηνηα πνπ παξά ηνλ κεγάιν αξηζκφ ησλ θαζεγεηψλ θαη ηνπο ρηιηάδεο 

αλαπιεξσηέο θαη ζήκεξα αθφκα ππάξρνπλ ρίιηα θελά ζηα ζρνιεία.  

 

  Μπνξεί θαλείο λα απαξηζκήζεη πάξα πνιιά παξφκνηα ζηνηρεία, 

πξνθαλψο λα πεξηγξάςεη ην πξφβιεκα. Αληί νξάκαηνο γηα ηελ παηδεία 

έρνπκε έιιεηςε πξνγξακκαηηζκνχ, έρνπκε αλνξγαλσζηά θαη έιιεηςε 

νπνηνπδήπνηε ειέγρνπ. Αλ γξήγνξα δελ γίλεη  πξνζπάζεηα αλαζηξνθήο απηνχ 
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ηνπ θιίκαηνο, νη θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ζα γίλνπλ 

δπζβάζηαρηεο. 

 

  Σν δηθαίσκα ησλ αλζξψπσλ λα κνξθσζνχλ είλαη απαξαβίαζην. 

Θα πξέπεη φκσο λα πνχκε φρη ζηελ εκηκάζεηα. Να πνχκε φρη ζηα 

ππνβαζκηζκέλα ζρνιεία, λα πνχκε φρη ζηελ ιεηηνπξγία ππνβαζκηζκέλσλ 

παλεπηζηεκηαθψλ ζρνιψλ, λα πνχκε λαη ζην πνηνηηθφ ζρνιείν, λα πνχκε φρη 

ζηε ιεηηνπξγία ζρνιψλ ΑΔΗ θαη ΣΔΗ πνπ νη ζπνπδέο ζ‟ απηά δελ νδεγνχλ 

πνπζελά. Γελ κπνξεί εδψ λα κηιάκε γηα ην δηθαίσκα ζηελ κφξθσζε θαη λα 

επηκέλνπκε ζηε ιεηηνπξγία ηκεκάησλ φπσο ηαηξηθψλ ζρνιψλ, π.ρ. φπνπ ζα 

ρηιηνηαιαηπσξεζνχλ αξηζηνχρνη καζεηέο, ζα θηάζνπλ ζηα 35, ζηα 40 ηνπο θαη 

ζα δηαπηζηψζνπλ φηη δελ ππάξρεη δνπιεηά γη‟ απηνχο θαη φηη ηειηθά έραζαλ 

ρσξίο ιφγν ηελ δσή ηνπο.  

 

  Ζ πιεζψξα πηπρηνχρσλ, ζαλ αξλεηηθφ θαηλφκελν ππήξρε ζηελ 

Γεξκαλία ηνπ Βίζκα ην 1870 φπσο ηελ πεξηγξάθεη ν ίδηνο. Απφ ηφηε πήξαλ 

κέηξα θαη εθπαηδεχνπλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο. Σελ αλάγθε λα 

μεθηλήζεη ακέζσο εζληθφο δηάινγνο γηα ηελ παηδεία πνπ ζα κεηέρνπλ φια ηα 

θφκκαηα θαη δεζκεπηνχλ γηα έλα ζνβαξφ θαη καθξφπλνν πξνγξακκαηηζκφ γηα 

ηελ ζχλδεζε ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ αγνξά εξγαζίαο. Ζ ζχλδεζε απηή είλαη 

κνλφδξνκνο. Κάπνηνη φκσο παξεξκελεχνληαο ζθφπηκα ηελ αιιειεμάξηεζε 

εθπαίδεπζεο ηεο νηθνλνκίαο, κηινχλ γηα ππνηαγή ηεο παηδείαο ζηελ αγνξά.  

 

  Οη ζέζεηο απηέο είλαη εθ ησλ πξαγκάησλ αλαρξνληζηηθέο, 

θξχβνπλ πνιχ ζπληεξεηηζκφ ελψ πξνβάιινληαη έληερλα σο πξννδεπηηθέο.  

 

  Δίλαη αλάγθε λα θαηαλνεζεί ν ξφινο ηεο ηερληθήο εθπαίδεπζεο 

γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο θαη λα ζηεξηρζεί. Ζ πνιηηεία κε ζεηξά κέηξσλ λα 

ζηεξίμεη ηα ΣΔΔ, φπσο λα γίλεη Γεληθή Γηεχζπλζε Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο 

Δθπαίδεπζεο ζην ΤΠΔΠΘ, ζήκεξα είλαη ηκήκα θαη λα ζηειερσζεί θαηάιιεια.  

 

  Ο αξηζκφο ησλ καζεηψλ ζηελ ηερληθή εθπαίδεπζε λα 

πξνζδηνξίδεηαη αλά εηδηθφηεηα κεηά απφ ζρεδηαζκφ θαη πξνγξακκαηηζκφ γηα 

λα θαιχπηεη ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο.   
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  Ζ παξέκβαζε, ε ζνβαξή παξέκβαζε πξέπεη λα μεθηλήζεη απ‟ ην 

δεκνηηθφ. Σα παηδηά ηειεηψλνπλ ην γπκλάζην θαη δελ μέξνπλ λα γξάςνπλ ην 

φλνκα ηνπο. Φηάζακε ζε ζεκείν λα δίλνπκε πηπρία ζηα ΣΔΔ ζε αγξάκκαηνπο.  

 

  Σέινο εκείο νη θαζεγεηέο δελ είλαη θαθφ λα ζπκθσλήζνπκε ζηα 

απηνλφεηα, λα ζηακαηήζνπλ επηηέινπο απηέο νη ρηιηάδεο απνζπάζεηο ινχθα 

γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο, αλ θνπεί ιέσ, θαίλεηαη παξαθηλδπλεπκέλν, αλ θνπεί 

ην επίδνκα εμεηαζηηθήο απαζρφιεζεο, ακέζσο ζα γπξίζνπλ φινη ζηα ζρνιεία.  

 

  Μπνξεί  θάπνηνο λα παίξλεη επίδνκα εμεηαζηηθήο απαζρφιεζεο 

θαη λα είλαη ζε άιιε ππεξεζία; Τπνηίζεηαη φηη δνπιεχεη, φηη εηνηκάδεηαη, 

πξνεηνηκάδεηαη. Να δείηε πσο ζα γπξίζνπλ φινη πίζσ ζηα ζρνιεία.  

 

  ζνη έρνπλ  κεηαπηπρηαθνχο ηίηινπο, λα κελ απνθεχγνπλ ηελ 

ηάμε. Απηνχο ρξεηάδνληαη νη καζεηέο πνπ θαηά ηεθκήξην θαη κε βάζε ηα 

πξνζφληα  ηνπο είλαη νη θαιχηεξνη. πλάδειθνη ζαο επραξηζηψ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Φ. ΚΛΧΠΑ): Ο ζπλάδειθνο Σζηξηγψηεο Γακαζθελφο θαη κεηά 

Νηθνιηδάθεο Κνξδάηνο.  

ΤΝΔΓΡΟ: Γηψξγν κε ζπγρσξείο, κνπ δήηεζεο λα ζπκθσλήζσ εάλ 

ζπκθσλψ κε ηελ εηζήγεζε ηνπ Βαζίιε πνπ είκαζηε ζηελ ίδηα ΔΛΜΔ. Με 

πεδάο αβίαζηα 5 θαξάγγηα παξαθάησ θαη ελ πάζε πεξηπηψζεη εγψ πνπ είκαη 

ηψξα; Σειηθά ηη γίλεηαη; Δίκαη Γξακκαηέαο ζηελ ΔΛΜΔ, έρσ θαηαζέζεη 

εηζήγεζε εδψ θαη 6 κήλεο ζηελ ΟΛΜΔ, καο γξάςαηε ζηα παιαηφηεξα ησλ 

ππνδεκάησλ ζαο ζε ζρέζε κε ηελ άπνςε θαη ελ πάζε πεξηπηψζεη ή ζα κνπ 

δψζεηο ηνλ ιφγν λα κηιήζσ γηα ηελ ηερληθή εθπαίδεπζε ή λα παίμνπκε ηηο 

θνινκπνχθεο.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Φ. ΚΛΧΠΑ): Κψζηα πξηλ ήξζεο θαη είπεο φηη ζα κηιήζεη 

θάπνηνο ζηελ ΔΛΜΔ ζνπ, δελ θαηάιαβα φηη ζα κηινχζαηε ζε κηα θνηλή άπνςε.  

ΤΝΔΓΡΟ: Δγψ κε ηνλ Βαζίιε έρσ … 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Γ. ΖΡΑΚΛΔΟΤ): Θα κηιήζνπλ φινη φζνη είλαη γξακκέλνη εδψ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Φ. ΚΛΧΠΑ): Ο ζπλάδειθνο Σζηξηγψηεο έρεη ηνλ ιφγν.  

ΤΝΔΓΡΟ: πλάδειθνη είρα θάλεη κηα εξψηεζε απ‟ ηελ αξρή ζρεδφλ πνπ 

μεθηλήζαηε. Γπζηπρψο ηηο εξσηήζεηο κάιινλ δελ ηηο ιακβάλεηε ππφςε.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Γ. ΖΡΑΚΛΔΟΤ): Τπάξρνπλ εδψ γξακκέλεο αιιά πφηε λα 

απαληεζνχλ ζπλάδειθνη.  
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ΤΝΔΓΡΟ: πλάδειθνη ε εξψηεζή κνπ είλαη πνιχ ζαθήο. Γελ έρσ αθνχζεη 

κέρξη ηψξα νχηε κηα ιέμε απφ θαλέλαλ ζχλεδξν, λα κηιάεη γηα ηα λπρηεξηλά 

ζρνιεία. Ση ζην θαιφ είλαη απηά ηα λπρηεξηλά ζρνιεία; Δπραξηζηψ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Φ. ΚΛΧΠΑ): Ο ζπλάδειθνο ν Σζηξηγψηεο έρεη ηνλ ιφγν.  

Γ.ΣΗΡΗΓΧΣΖ: πλάδειθνη, εγψ δελ ζα ζαο απαζρνιήζσ πνιχ θαη ζα είκαη 

ζπλνπηηθφο θαη εμαηξεηηθά θσδηθνπνηεκέλνο. Ννκίδσ φηη πξέπεη λα 

ζεκεηψζνπκε ζνβαξά ηελ παξαηήξεζε ηεο ζπλαδέιθηζζαο ηνπ αξηζηεξνχ 

ηκήκαηνο, ηη γίλεηαη κε ηα λπρηεξηλά ζρνιεία, ηη γίλεηαη κε ηα ζρνιεία δεχηεξεο 

επθαηξίαο, ηη γίλεηαη κε ηα ζρνιεία γηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο.  

 

  Ννκίδσ φηη απηέο νη εππαζείο καζεηηθέο νκάδεο, νθείινπλ λα 

ηχρνπλ κηαο κεγαιχηεξεο πξνζνρήο θαη αμηνπνίεζεο ησλ παξαηεξήζεσλ 

θπξίσο ησλ ζπλαδέιθσλ πνπ δηδάζθνπλ κέζα ζ‟ απηά.  

 

  Θα αληαπνθξηζψ πιήξσο ζηελ πξφθιεζε-πξφζθιεζε πνπ 

έγηλε, φηη έμσ ηα θφκκαηα –έηζη αθνχζηεθε- έμσ νη ηαπηφηεηεο θαη νη ηδενινγίεο, 

λα κηιήζνπκε κε εζληθά ραξαθηεξηζηηθά, δειαδή λα κηιήζνπκε ζε εζληθφ 

πεδίν, ζνθή πξφθιεζε. 1981, αλεξγία 70.000, 2004, ε αλεξγία ζπάεη ην 

θνληέξ ησλ 550.000 ρσξίο λα ππνινγίδνπλ κέζα ζ‟ απηφ ην θνκκάηη ηνπο 

πξφζθπγεο, κεηαλάζηεο, παιηλλνζηνχληεο θιπ.  

 

  Σν δήηεκα ζπλάδειθνη γηαηί εδψ γίλεηαη κηα ζπεθνπιάηζηα, ηξία 

δεηήκαηα ζέισ λα ζίμσ, κηα ζπεθνπιάηζηα θπξίσο ζηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ 

είλαη ζην θνκκάηη ηεο ηερληθνεπαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο. Δδψ θαη 10 ρξφληα 

είρα κηα θφληξα ζε έλα κεγάιν ακθηζέαηξν ηεο Φηινζνθηθήο κε ηνλ 

Μπακπηληψηε, φηαλ ππνζηήξημα φηη ην εληαίν ζρνιείν ζα πξέπεη λα ελψλεη ηελ 

ρεηξνλαθηηθή κε ηε δηαλνεηηθή εξγαζία θαη φηη νη ηερληθέο εηδηθφηεηεο έρνπλ 

ζέζε ζ‟ απηφ ην ζρνιείν. Με νλφκαζε ηφηε θήξπθα ηεο πξίδαο, ν 

Μπακπηληψηεο.  

 

  Δλ πάζε πεξηπηψζεη φκσο λνκίδσ φηη κπνξνχκε λα πάκε 

παξαπέξα ππνζηεξίδνληαο φκσο ην εμήο ζαλ βαζηθφ ζηνηρείν. ηη ην εάλ ζα 

έρνπκε δνπιεηά ζπλάδειθνη, ιέσ κηα ζπέθνπια κε ζθνπηκφηεηα, ζ‟ απηφ ην 

ζρνιείν, ζην άιιν ζρνιείν, ζε έλα ππνβαζκηζκέλν ή αλαβαζκηζκέλν ζρνιείν, 

δελ εμαξηάηαη βξε ζπλάδειθνη απ‟ ην ζπλδηθάην πνπ ππνζηεξίδεη κε 

κνλνκαληαθφ ηξφπν ην δήηεκα ηεο κφληκεο θαη ζηαζεξήο εξγαζίαο. Δμαξηάηαη 
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απ‟ ην ίδην ην θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα. Μελ ηξειαζνχκε δειαδή ηειείσο, φηη ην 

ζπλδηθάην δηψρλεη αλζξψπνπο απ‟ ηε δνπιεηά ηνπο θαη εάλ αληηζηξέςνπκε 

ηειείσο ηνλ θψδηθα επηθνηλσλίαο καο, ε αλεξγία είλαη δνκηθφ ζηνηρείν ηνπ ίδηνπ 

ηνπ ζπζηήκαηνο.  

 

  Καη απ‟ απηή ηελ άπνςε, απ‟ απηή ηελ άπνςε, απ‟ απηή ηελ 

αθεηεξία, νθείιεηαη πξψηα θαη θχξηα εζείο πνπ δνπιεχεηε ζηα … ζρνιεία,  

πνπ δνπιεχεηε κε ηα παηδηά ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, πνπ δνπιεχεηε κέζα ζηελ 

εξγαηηθή ηάμε –εάλ ζέιεηε- λα απεπζπλζείηε ζ‟ απηά ηα παηδηά θαη λα ηνπο 

πείηε πνην ζα είλαη ην απξηαλφ κέιινλ.  

 

  Γηα λα δνχκε έλα ζηνηρείν κε βάζε ηα κεραλνγξαθηθά. Έθξεμε 

ζηηο ζρνιέο ηηο ζηξαηησηηθέο θαη ρσξνθπιάθσλ. Έθξεμε, κπνπκ. Πηψζε ζηηο 

καζεκαηηθέο ζρνιέο. Γηαηί; Ση θαζνξίδεη ην αμηαθφ πξφηππν ησλ καζεηψλ, ηη 

θαζνξίδνπλ ηα θνηλσληθά ηδεφηππα; Γελ ην θαζνξίδεη ε αλεξγία; Γηφηη εδψ 

αληηζηξέθνληαη φια ηα θξηηήξηα ηειηθά.  

 

  Αθνχσ θαινχο ζπλαδέιθνπο θαη ππνθιίλνκαη θαη λα ζαο πσ θαη 

θάηη ζπλάδειθε Πξνβφπνπιε. Αλήθσ ζε εθείλε ηελ ζρνιή, φρη ησλ 

παξεκβάζεσλ, αθφκα πην ζηελά, ζε εθείλε ηελ ζρνιή, πνπ ζα ππεξαζπηζηεί 

αθφκα θαη κέρξη ηελ άθξε ηνπ γθξεκνχ ην δηθαίσκα ησλ αλζξψπσλ λα ιέλε 

ηελ άπνςή ηνπο ειεχζεξα θαη δεκνθξαηηθά.  

 

  Γηα λα ζπκθσλήζνπκε φκσο θάπνπ, ζα πξέπεη λα 

δηαρσξηζηνχκε κέρξη ηέινο. Γειαδή λα βξνχκε ηηο βαζηθέο κεγάιεο δηαθνξέο, 

απηέο πνπ καο ρσξίδνπλ θαη λα κελ ζπγθαιχπηνπκε ηψξα κε πξνηάζεηο 

ελδηάκεζν ζηάδην, ζα πσ ηελ άπνςή κνπ θαη ηελ ζέζε ησλ παξεκβάζεσλ.  

 

  Δλδηάκεζν ζηάδην, κεηαβαηηθφ ζηάδην, πνπ είλαη φπσο ν 

νξίδνληαο, φπσο ηνλ πιεζηάδεηο απνκαθξχλεηαη. Δθηηκψ ελ ηάρε φηη πεηχρακε 

έλα πνιχ ζπνπδαίν θαη ζεκαληηθφ δήηεκα, φηη αθφκα ζηελ πξνκεησπίδα ηεο 

νκνζπνλδίαο βξίζθεηαη ε θαηάξγεζε ησλ 2525, 2640. Αλήθεη πξαγκαηηθά ηηκή 

ζε εθείλνπο πνπ θξάηεζαλ απηή ηελ νρηαεηία αλνηρηφ ην κέησπν απέλαληη 

ζηνλ 2525, 2640.   
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  Γελ μέξσ πνπ ζα θαηαιήμεη ν απνπξνζρεκαηηθφο δηάινγνο 

απηνχ ή ηνπ άιινπ ραξαθηήξα θαη δελ κε ελδηαθέξεη απηή ηελ ζηηγκή. κσο 

λα μεθηλήζσ απφ κηα βάζε, ηαμηθή ζπλελλφεζεο, εζσηεξηθήο ζπκθσλίαο ηνπ 

ηξηγψλνπ γπκλάζην εληαίν θαη ΣΔΔ έηζη ψζηε λα θαζνξίζνπκε ζπλάδειθνη κε 

φξακα κηα εθπαίδεπζε πνπ κνξθψλεη θαη δελ απνβιαθψλεη. Μηα εθπαίδεπζε 

κέρξη ηα 18, δελ ππάξρεη θαλείο παηδαγσγφο πνπ λα ιέεη φηη ε εμεηδίθεπζε 

ζηεξίδεηαη, βαίλεη, αξρίδεη απ‟ ηα 16 ρξφληα, κέρξη ηα 18 κεηαιπθεηαθέο ζρνιέο 

πξνεπαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο γεληθνχ ραξαθηήξα. ινο ν γαιαμίαο πνπ 

βξίζθεηαη ζήκεξα ζηα λχρηα ησλ ηδησηψλ, ζηα θνξάθηα ησλ ηδησηψλ, ΗΔΚ-ΚΔΚ-

ΚΟΔΚ, φια απηά θάησ απφ κηα εληαία δηεχζπλζε θαηεχζπλζε θαη κνληκφηεηα 

ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο.  

 

  Με κεγάια πξνηάγκαηα θαη κεγάια ζχλνια λνκίδσ φηη 

κπνξνχκε λα πξνρσξήζνπκε.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Φ. ΚΛΧΠΑ): πλάδειθνη, λα δηαβάζσ ηα νλφκαηα  πνπ είλαη 

κε ηελ ζεηξά. Νηθνιηδάθεο, Γακαζθελφο, Κνξδάηνο, Κσλζηαληίλνπ 

Νηθεθφξνο, Σάηζεο, Λέθθαο Γεψξγηνο, Ράιιεο, Κνηξψηζνο Κψζηαο, Ναμάθεο 

Αληψλεο, Μπφηδηνο, Καηζαξά Υαξηησκέλε, Ρίδνο Βαζίιεηνο.  

Κ.ΝΗΚΟΛΗΓΑΚΖ: πλάδειθνη, ζα κπσ θαηεπζείαλ ζε πξνηάζεηο γηα λα κελ 

θαηαρξαζηψ νχηε δεπηεξφιεπην ηνλ ρξφλν ηνλ ειάρηζην πνπ απνκέλεη.  

 

  Οπζηαζηηθή θαη ππνρξεσηηθή 12ρξνλε εθπαίδεπζε, δεκηνπξγία 

ελφο ηχπνπ ιπθείνπ φπνπ ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ λα είλαη εληαγκέλα θαη 

καζήκαηα γεληθήο ηερλνινγηθήο παηδείαο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ζπγθεθξηκέλνπο 

ηνκείο.  

 

  Με απηή ηελ απιή πξφηαζε πνπ ηελ έρνπλ θάλεη θαη αξθεηνί 

άιινη, ζέισ λα θάλσ κηα επηζήκαλζε. Γελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε γηαηί 

εδψ αθνχζηεθαλ πνιιά θαη κάιηζηα ελ πνιχο αθνξηζηηθά, γηα ηνλ ιφγν ησλ 

ΣΔΔ θαη επεηδή πξνέξρνκαη απφ ηελ ΣΔΔ, είκαη κεραλνιφγνο, απφ ηελ Α‟ 

ΔΛΜΔ Γπηηθήο Αηηηθήο. Θέισ λα πσ ην εμήο, ζηα ΣΔΔ παξήρζε θαη 

παξάγεηαη έξγν. Γελ είλαη ηπραίν φηη ζήκεξα έλα θνκκάηη ηεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο ιεηηνπξγεί κ‟ απηνχο ηνπο απνθνίηνπο θαη δελ ρσξνχλ εδψ 

αθνξηζηηθέο αληηιήςεηο θαη λα κελ μερλάκε θαη θάηη άιιν. ηη ην πξφβιεκα 

πνπ νδήγεζε ηελ ΣΔΔ ζηελ ππνβάζκηζε, δελ είλαη νχηε ηα πξνγξάκκαηα ηα 

αλαιπηηθά, νχηε ηα βηβιία. Δίλαη ε θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε ησλ καζεηψλ 
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πνπ φινη είπακε θαη λα ζθεθζείηε ζπλάδειθνη φηη, φηαλ φινη απηνί εληαρζνχλ 

ζην εληαίν ζρνιείν πνπ ζπδεηάκε, ζα πξέπεη λα ππνζηεξηρηνχλ νπζηαζηηθά γηα 

λα κπνξέζνπλ λα αληεπεμέιζνπλ. 

 

  Καη κέζα ζ‟ φινπο απηνχο έρνπλ κπεη θαη νηθνλνκηθνί 

κεηαλάζηεο, παιηλλνζηνχληεο θαη παηδηά πνπ γηα ιφγνπο βηνπνξηζηηθνχο 

δνπιεχνπλ ην πξσί θαη έξρνληαη ην απφγεπκα ζην ζρνιείν. 

 

  Καη φινπο απηνχο ζα πξέπεη ζνβαξά, λα ζθεθηνχκε πψο ζα 

ηνπο αληηκεησπίζνπκε. Καη ηειεηψλνληαο ιέσ ην εμήο, άιιν εθπαίδεπζε, άιιν 

θαηάξηηζε, είλαη δπν ηειείσο δηαθνξεηηθά πξάγκαηα πνπ πξέπεη ζαθψο λα ηα 

δηαρσξίζνπκε. Μεηά ην ζρνιείν δίρξνλε εθπαίδεπζε γηαηί είπακε 

πξνεγνπκέλσο φηη ζέινπκε, πδξαπιηθνχο, κεραληθνχο κε γεληθή θαηάξηηζε, 

δελ παχεη φκσο λα ζέινπκε πδξαπιηθνχο, κεραληθνχο θ.ν.θ. εθπαηδεπκέλνπο 

θαη απηφ κπνξεί λα γίλεη κέζα απφ ηελ δεκφζηα εθπαίδεπζε, κε φξνπο 

δεκφζηνπ ζρνιείνπ, κε φξνπο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

 

  Απηφ ζεκαίλεη ηερληθή εθπαίδεπζε. ζνλ αθνξά ηελ θαηάξηηζε, 

λα επαλαζεζκνζεηεζεί ε ιεηηνπξγία ησλ ΗΔΚ θαη λα εληαρζνχλ ζην Τπνπξγείν 

Παηδείαο. Γελ λνείηαη –ην είπε θαη θάπνηνο άιινο ζπλάδειθνο – ζέκαηα ηεο 

εθπαίδεπζεο λα είλαη εθηφο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. Δπαλαζεζκνζέηεζε 

ινηπφλ ησλ ΗΔΚ, ιεηηνπξγία κέζα ζην Τπνπξγείν Παηδείαο, φπνπ εθεί λα 

έρνπκε εμεηδίθεπζε, επαλαθαηάξηηζε ησλ παιηψλ απνθνίησλ θαη 

επαλαθαηάξηηζε αλέξγσλ. 

 

  Απηή είλαη ε έλλνηα ηεο θαηάξηηζεο κέζα ζην δεκφζην ζχζηεκα. 

Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Φ. ΚΛΧΠΑ): Σνλ ιφγν έρεη ν ζπλάδειθνο Γακαζθελφο. 

Γ. ΓΑΜΑΚΖΝΟ (ΔΛΜΔ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ): Καιεκέξα ζπλάδειθνη, είλαη 

ιίγν πξνρσξεκέλε ε ψξα. Δγψ είκαη λενδηφξηζηνο ζηελ ΔΛΜΔ Γσδεθαλήζνπ. 

Δίρακε ζπγθξνηήζεη κηα νκάδα εξγαζίαο ζηα πιαίζηα ηεο ΔΛΜΔ, φκσο θάηη 

εθινγέο, θάηη θαη άιιεο ππνρξεψζεηο δελ καο επέηξεςαλ, παξά ην γεγνλφο φηη 

θάλακε αξθεηέο ζπλεδξίεο, λα θαηαιήμνπκε ζε έλα γξαπηφ θείκελν. 

 

  Μ‟ απηή ηελ έλλνηα επεηδή παξεπξίζθνληαη θαη ηα άιια κέιε ηεο 

νκάδαο εδψ, δελ ζα κηιήζσ ζαλ εθπξφζσπνο ηεο νκάδαο, αιιά ζαλ κέινο 
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ησλ αγσληζηηθψλ παξεκβάζεσλ πνπ είκαη. Έλα θάληαζκα πιαληέηαη πάλσ 

απφ ηελ αίζνπζα, είλαη νη αγσληζηηθέο παξεκβάζεηο μέξεηε θαη ζέισ λα θάλσ 

ηέζζεξηο παξαηεξήζεηο, πνπ λνκίδσ φηη παξάιιεια κε ηελ πξφηαζε πνπ 

παξνπζίαζε ν Θαλάζεο Σζηξηγψηεο ρζεο, κπνξνχλ λα δηεπθξηλίζνπλ 

νξηζκέλα δεηήκαηα. 

 

  Ξεθηλάσ κε κηα παξάδνμε ζέζε θαη ιέσ φηη ν Πιάησλαο φηη πήγε 

λα δηεξεπλήζεη ηελ νπζία ηνπ φληνο, δπν απφ ηηο ηδηφηεηεο πνπ έβαιε, ήηαλ ην 

1 θαη ην 0, ζηελ δηαιεθηηθή ηνπο αο πνχκε. Απηφ λνκίδσ φηη ηαηξηάδεη ζε κηα 

αίζνπζα, πνπ πξνζπαζεί λα δηεξεπλήζεη ηελ δνκή ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο έρνληαο εμνβειίζεη  ζηελ πιεηνςεθία ηεο ην κεγάιν θεθάιαην ηεο 

πνιηηηθήο. 

 

  Πνιχ θαιά λνκίδσ ρζεο ζηελ εηζήγεζε, έγηλε κηα πεξηγξαθή ησλ 

αζηηθψλ εθζπγρξνληζηηθψλ αιιαγψλ απφ ηελ αξρή ηνπ 20νπ αηψλα κέρξη ηνλ 

λφκν 1566 ηνπ 1985, παξάιιεια φκσο πξέπεη λα ζπκεζνχκε ζπλάδειθνη φηη 

ζ‟ απηφ ην ηφπν, απηφ πνπ ιέκε εθπαηδεπηηθή αξηζηεξά, απφ ηελ αξρή ηνπ 

αηψλα έρεη βάιεη κηα βαζηά ραξαθηά θαη έρεη επεξεάζεη κε ηελ ζηάζε, ηελ 

δξάζε θαη ηνπο αγψλεο ηεο ηα εθπαηδεπηηθά δξψκελα. 

 

  Απφ ηνπο αγψλεο ηνπ δεκνηηθηζκνχ, ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νκίινπ, 

ησλ κεγάισλ παηδαγσγψλ, ησλ Γιπλνχ, Ηκβξηψηε θαη άιισλ απφ ην ηεξάζηην 

έξγν ηεο Δακηθήο Δζληθήο Αληίζηαζεο, απφ ηηο γεληέο ηνπ 1-1-4 θαη ηνπ 15% 

γηα ηελ παηδεία, απφ ηελ πάιη γηα ςσκί – παηδεία – ειεπζεξία ζην 

πνιπηερλείν, θαζψο θαη ηελ πάιε ελάληηα ζηνλ 815 ηεο θπβέξλεζεο Ράιιε θαη 

αλ ζέιεηε, ζπλερίδεη γηαηί είλαη θαη ην πλέδξην, δηφηη 80 ρξφληα ε ΟΛΜΔ  

βξίζθεηαη ζην κεηεξίδη ηνπ αγψλα, κέζα ζε λέεο θαη δχζθνιεο ζπλζήθεο, πνπ 

λνκίδσ φκσο φηη έρνπλ κηα ζεκαζία. 

 

  Γηαηί ην ιέσ απηφ. Γελ ην ιέσ γηα εξγαιεηαθνχο ιφγνπο, ππάξρεη 

έλαο πνιηηηθά ζθεπηφκελνο  λα λνκίδεη φηη ήηαλ κηα παξαρψξεζε ηνπ αζηηθνχ 

θξάηνπο θαη ηεο θπβέξλεζεο ηεο δεμηάο  ην 1977,  ε ζέζπηζε ηεο 9ρξνλεο  

ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαζηέξσζε ηεο δεκνηηθήο γιψζζαο, κεηά απφ 

150 ρξφληα ζην ειιεληθφ θξάηνο θαη λα κελ βάδεη σο ζπληζηακέλε ηεο 

πξνβιεκαηηθήο ηνπ ηελ πάιε ηεο εθπαηδεπηηθήο αξηζηεξάο, πνπ ελ πάζε 

πεξηπηψζεη έρεη αθήζεη θαη ηα απνηππψκαηά ηεο ζ‟ απηνχο ηνπο ρψξνπο. 
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  Απφ εθεί αληινχκε θαη ηελ αηζηνδνμία καο γηα ηνπο θαηλνχξγηνπο 

αγψλεο πνπ έρνπκε κπξνζηά καο. Σν δεχηεξν πνπ ζέισ λα πσ είλαη ην εμήο, 

κηιάκε γηα ηελ δνκή ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη πξέπεη λα έρνπκε 

ππφςε καο φηη ε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε είλαη έλα θαηαιεθηηθφ ζηάδην ηεο 

εθπαίδεπζεο. 

 

  Μαο έξρνληαη καζεηέο, νη νπνίνη έρνπλ δηαζσζεί ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.  Οη ζηαηηζηηθέο κηιάλε κφλν γηα ην 10,6 ηεο δηαξξνήο 

αιιά απηέο θξχβνπλ ην πξφβιεκα. Σν πξφβιεκα είλαη πάξα πνιχ νμχ, 

ηδηαίηεξα ζε εηδηθέο νκάδεο φπσο είλαη νη ηζηγγαλφπαηδεο, νη 

κνπζνπικαλφπαηδεο, ηα παηδηά ησλ κεηαλαζηψλ, πνπ καδηθά εγθαηαιείπνπλ 

ην δεκνηηθφ ζρνιείν, ηα παηδηά πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα, είλαη απηά 

πνπ ιέκε εηδηθήο αγσγήο, πνπ πνηέ ζηελ ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία, δελ 

θζάλνπλ κέρξη ην ιχθεην ή ην ΣΔΔ γηα λα κπεη ην δίιεκκα, ηειηθά ζε πνηα 

κνξθή εθπαίδεπζεο ζέιεηε λα εληαρζείηε; 

 

  Καη λνκίδσ φηη έλαο πξνβιεκαηηζκφο θαη αλ ζέιεηε κηα ηδηαίηεξε 

νπηηθή είλαη φηη, ε εθηαηηθή αλάπηπμε ηνπ ειιεληθνχ ζρνιείνπ δελ ηειείσζε κε 

ηνλ λφκν 1566, γηαηί εθιεθηά θηιέηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα βνεζήζνπλ θαη ζηελ απνξξφθεζε αξθεηψλ ρηιηάδσλ 

θαζεγεηψλ, βξίζθνληαη έμσ απφ ηελ νπηηθή ησλ θπβεξλψλησλ, ηνπ θξάηνπο 

θαη ηεο άξρνπζαο ηάμεο, πνπ αθήλεη απηέο ηηο νκάδεο ησλ πιεζπζκψλ, 

έξκαην ζηηο γξαθεηνθξαηίεο πνπ ζηήλνληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη 

ζηνπο θηιάλζξσπνπο, ηνπο αθήλεη δειαδή ιεηηνπξγηθά αλαιθάβεηνπο θαη κε 

κηα δσή ε νπνία δελ έρεη πξννπηηθέο θαη δπλαηφηεηεο. 

 

  Σν ηξίην θαη ηειεπηαίν δήηεκα πνπ ζέισ λα πσ είλαη ην ζέκα ηεο 

ζρέζεο νηθνλνκίαο θαη αγνξάο ηεο εξγαζίαο. Ννκίδσ φηη θαη άιινη ην έρνπλ 

παξνπζηάζεη. ην θαηξφ ησλ λενθηιειεχζεξσλ αλαδηαξζξψζεσλ, ζην θαηξφ 

ηεο νινκέησπεο επίζεζεο ελαληίνλ ησλ εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ ησλ λέσλ, 

φηαλ αλελδνίαζηα, αθφκα θαη ε ζνζηαιδεκνθξαηία κε ηνλ Ρνθάξ ιέεη φηη ν 

λένο πξέπεη λα εηδηθεχεηαη δηα βίνπ θαη λα αιιάδεη πέληε, έμη δνπιεηέο ελ πάζε 

πεξηπηψζεη, πξέπεη λα δεη θαλείο θαη ηελ εηδηθή ζέζε ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο, πφζεο δνπιεηέο δειαδή κπνξεί λα πξνζθέξεη αο πνχκε, θαζψο 

αλ ζέιεηε θαη ηη εηδίθεπζε κεηά ην ιχθεην, ζην κεηαιπθεηαθφ είδνο εηδίθεπζεο ζα 

κπνξέζεη λα πξνζθέξεη. 
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  Καη λνκίδσ φηη εδψ πέξα κπαίλεη έλα δήηεκα. Σν δήηεκα είλαη 

ηεο απνβηνκεράληζεο, ηεο θαηαζηξνθήο ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο, 

πνπ είλαη έλα ζνβαξφηαην δήηεκα, νη ξαληηέξεδεο ηεο νηθνλνκίαο παξάγνπλ ην 

15% ηνπ ΑΔΠ, φζν θαη ε κεηαπνίεζε ζηελ Διιάδα, θαη πξέπεη λα ην δεη θαλείο 

φηαλ κηιάεη γηα ηελ ηερληθή εθπαίδεπζε. 

 

  Καη ην δεχηεξν δήηεκα είλαη φηη αθφκα θαη γηα ηελ άξρνπζα ηάμε, 

έλαο καζεηήο 15 ρξνλψλ πνπ δελ μέξεη καζεκαηηθά, θπζηθή, ρεκεία, πφζν 

κπνξεί λα επαλεηδηθεχεηαη θαη λα γίλεηαη ιεηηνπξγηθά θαη παξαγσγηθά 

ρξήζηκνο, κέζα ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία;  

 

  Δκείο δελ έρνπκε βέβαηα απηή ηελ νπηηθή, εκάο καο ελδηαθέξεη 

έλα εληαίν πνιπδχλακν ζρνιείν κέρξη ηα 18, γεξέο επαγγεικαηηθέο γλψζεηο 

θαη βέβαηα ειεχζεξε πξφζβαζε ζηα παλεπηζηήκηα ψζηε ηα λέα παηδηά λα 

έρνπλ κφξθσζε, λα έρνπλ έλα ηξφπν γηα λα κπνξνχλ λα δνπλ ηνλ θφζκν θαη 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα γχξσ ηνπο, λα δηαπξαγκαηεχνληαη απφ θαιχηεξνπο 

φξνπο ηελ εξγαηηθή ηνπο δχλακε θαη βέβαηα λα ζπλαληήζνπλ ηελ αξηζηεξά… 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Φ. ΚΛΧΠΑ): Δληάμεη έγηλε θαηαλνεηφ. Ο ζπλάδειθνο 

Κνξδάηνο έρεη ην ιφγν. 

Κ. ΚΟΡΓΑΣΟ: πλάδειθνη δελ ζα πάξσ ην ιφγν παξαηηνχκαη αιιά γηα ηξεηο 

θπξίσο ιφγνπο. Πξψηνλ,  αξλνχκαη λα κηιάσ ζε έλα αθξναηήξην, ήξσεο θαηά 

ηα άιια, κε ηνπο κηζνχο ζηηο 3.30 νη παξεκβάζεηο έρνπκε Οινκέιεηα ζα ηα 

πνχκε, νη άιινη γλσξηδφκαζηε, νη πεξηζζφηεξνη νκηιεηέο έρνπλ πάεη λα θάλε, 

γηα ηελ αλνξγαλσζηά ηνπ ζπλεδξίνπ θαη ηξίηνλ, εάλ κίιαγα κε κηα δνκηθή 

αληίιεςε γηα ηελ ηερληθή εθπαίδεπζε ζ‟ απηφ ην  αθξναηήξην, ζα 

ππνβηβάδνληαλ αθφκα πεξηζζφηεξν ε ηερληθή εθπαίδεπζε. 

 

  Ζ πξφθιεζε είλαη ε εμήο. Θα δηεθδηθήζσ ην απφγεπκα δηπιάζην 

ρξφλν γηα λα εθθξάζσ κηα ζπλνιηθή άπνςε γηα ηελ ηερληθή εθπαίδεπζε, ζα 

παξαθαιέζσ ηηο παξαηάμεηο ην απφγεπκα λα είλαη πην ζχληνκεο απφ ην πξσί, 

θαη ζα παξαθαιέζσ ηνπο παξεπξηζθφκελνπο λα είκαζηε ην απφγεπκα. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Φ. ΚΛΧΠΑ): Ο ζπλάδειθνο Κσλζηαληίλνπ Νηθεθφξνο έρεη ην 

ιφγν. 

Ν. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ (ΔΛΜΔ Ν. ΑΘΖΝΑ): Καιεζπέξα ηψξα ζπλάδειθνη, 

είκαη κέινο ηνπ Γ.. ηεο ΔΛΜΔ Ν. Αζήλαο, εθπξνζσπψ θάπνηνπο 



7
ν
 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΟΛΜΔ – ΖΜΔΡΑ 2

ε
 – ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ Β‟ – 17/12/2004 

 441 

ζπλαδέιθνπο εθπαηδεπηηθνχο πιεξνθνξηθήο ΣΔΔ θαη ΔΚ πνπ θαηεβάδνπλ 

κηα πξφηαζε ζρεηηθά κε ηελ πιεξνθνξηθή ζηα ΣΔΔ. 

 

  Ζ παξνχζα πξφηαζε ζεσξεί σο δεδνκέλε ηελ 12ρξνλε θαη 

εληαία ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε θαη ηηο αιιαγέο πνπ ζα πξνθχςνπλ κε ηελ 

ίδξπζε ησλ επαγγεικαηηθψλ ιπθείσλ. Βάζε απηήο ηεο αιιαγήο ην 

επαγγεικαηηθφ ιχθεην δηαθνξνπνηείηαη ζε θάπνηα ζεκεία. 

 

  Πξψηνλ εηζάγεη ζηα καζήκαηα γεληθήο παηδείαο ππνρξεσηηθφ θαη 

εμεηαδφκελν κάζεκα ηεο πιεξνθνξηθήο ζ‟ φιεο ηηο ηάμεηο. Μεηψλεη ηηο ψξεο 

ησλ καζεκάησλ γεληθήο θαη παηδείαο Α θαη Β ηάμεηο θαηά δπν ψξεο, ηξίηνλ 

ζηελ Α ηάμε απμάλνληαη νη ψξεο θαηά δπν, ζηελ Β θαηά έλα ζε άιια καζήκαηα 

θαη ζηελ Γ ηάμε θαηά ηξεηο. 

 

  Σέηαξην έηνο εμεηδίθεπζεο. Πνηα είλαη ε πξφηαζε ηψξα πάλσ ζ‟ 

απηφ. Μαζήκαηα θαηεχζπλζεο πιεξνθνξηθήο πξνηείλνληαη ε εηζαγσγή ζηα 

πνιπκέζα, ρξήζε ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ, θνηλσλία 

πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ. 

 

  Καη ζηελ εμεηδίθεπζε γηα ηελ 4ε ηάμε, ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη, 

πξψην κάζεκα εθαξκνγψλ πιεξνθνξηθήο κε πνιπκέζα, εθαξκνγήο 

δηαδηθηχνπ, ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ, δηθηχσλ ππνινγηζηψλ, εθαξκνγήο 

πιεξνθνξηθήο δηθηχσλ θαη απηνκαηηζκνχ γξαθείσλ. 

 

  Δδψ έρσ θάλεη κηα πεξίιεςε ζ‟ φια απηά, γηα λα θαηαιάβεηε ηα 

έρσ θαηαζέζεη, ε πιεξνθνξηθή ιέεη ρξεηάδεηαη θαηά ηελ θνίηεζε ζηελ 

ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο θάζε αλζξψπνπ, σο πνιίηε, 

πξνηείλνπλ εδψ νη ζπλάδειθνη αχμεζε σξψλ δηδαζθαιίαο ηεο πιεξνθνξηθήο. 

Σα γπκλάζηα απφ 1 ζε 2, ζηα ιχθεηα λα γίλεη ππνρξεσηηθφ 2σξν θαη ην 

ΤΠΔΠΘ λα δηνξγαλψλεη παλειιήληεο εμεηάζεηο ζηηο βαζηθέο γλψζεηο 

πιεξνθνξηθήο θαη ζηνπο επηηπρφληεο θαη ζηηο επηηπρνχζεο λα δίλεη 

πηζηνπνηεηηθφ βαζηθψλ γλψζεσλ πιεξνθνξηθήο. 

 

  Απηά ελ πεξηιήςεη, λα πσ θαη θάηη άιιν, φηη νη ζπλάδειθνη 

νξγαλσηηθά εδψ ζηε ζπλεδξία έρεηε απνηχρεη, γηαηί εδψ γξάθαηε εηζεγήζεηο 

νκάδσλ εξγαζίαο ΔΛΜΔ, πξψηα, δελ έγηλε, δελ ηεξήζεθε απηφ. ρη φια καδί, 
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ην είραηε πξψην θαη κεηά δεχηεξνλ, εηζεγήζεηο κεκνλσκέλσλ. Γηα λα θάηζνπλ 

νη καδφρεο, δειαδή εκείο νη ππφινηπνη θαη λα πνχκε θάπνηνο εδψ, γηαηί δελ 

είλαη ζπλάδειθνη εθπαηδεπηηθφ ζπλέδξην απηφ πνπ θάλνπκε, είλαη θνκκαηηθφ 

ζπλέδξην. 

 

  Οη παξαηάμεηο εκθαλίζηεθαλ θάπνηεο εδψ ζχζζσκεο θαη ιέλε 

πξάγκαηα ηα νπνία καο ζπκίδνπλ ηζηηάηα, θαηεβάδνπλ ηα ηζηηάηα ηνπ Μαξμ θαη 

ηνπ Λέληλ θαη δελ ιέκε γηα εθπαίδεπζε, φηη άιιν παξά εθπαίδεπζε ιέκε εδψ 

κέζα. Ναη ζπλάδειθνη κηινχζε ν Μαξμ, δελ έιεγε κφλν γηα εθπαίδεπζε ν 

Μαξμ. Γηαηί ηα ηζηηάηα πνπ ιέγνληαη απφ εδψ, αθνξνχλ ηελ θνηλσλία 

γεληθφηεξα, φρη ηελ εθπαίδεπζε. 

(Γηαινγηθέο πδεηήζεηο) 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Φ. ΚΛΧΠΑ): πλάδειθνη νη απφςεηο αθνπζηήθαλε φισλ. 

Γ. ΣΑΣΖ (ΔΛΜΔ ΑΡΣΑ): πλάδειθνη, δηθέο κνπ είλαη νη απφςεηο γηαηί δελ 

ζπλεξγάδνκαη γηα ην ζέκα απηφ, είρακε θαη θάπνηα άιια ζνβαξά πξνβιήκαηα, 

επηγξακκαηηθά θάπνηεο πξνηάζεηο δελ ζα ζαο απαζρνιήζσ πνιχ. Σν πξψην 

είλαη, εηπψζεθε θαη εδψ βέβαηα, αιιά ζα ήζεια λα επηθεληξσζεί ην 

πεξηερφκελν ζπνπδψλ ηεο ηερληθήο εθπαίδεπζεο, βέβαηα ζαλ έλαο εληαίνο 

θιάδνο κε ην ιχθεην, αιιά πεξηζζφηεξν ζαλ ηελ δνκή ζην πεξηερφκελν 

ζπνπδψλ, ην πξψελ ΔΠΛ, πνπ είρε κέζα εκπινπηηζκέλεο επηζηεκνληθέο 

γλψζεηο. 

 

  Σν δεχηεξν, έλα ζεκαληηθφ ζηα ΣΔΔ ππήξμε ε θαζεηνπνίεζε ηεο 

δνκήο, θάζε ηνκέαο απφ ηελ πξψηε ηάμε κέρξη ηελ ηξίηε, ήηαλ μερσξηζηφο θαη 

δελ ππήξρε νξηδφληηα δηαζχλδεζε, πνιχ άζρεκν απηφ ήηαλ γηα ηα ΣΔΔ 

πηζηεχσ. 

 

  Γεχηεξνλ κεηαηξνπή ηνπ πξψηνπ θχθινπ ζπνπδψλ ζε ΣΔ, 

δειαδή ην ΣΔΔ λα πάξεη ηελ κνξθή ηνπ ιπθείνπ θαη λα παξακείλεη ΣΔ, 

παξφηη ππήξρε θαη παιηφηεξα, είρε θαιή επηηπρία πηζηεχσ. 

 

  Σξίην, επειημία ζηελ ίδξπζε, θαηάξγεζε, κεηαηξνπή, πξνζζήθε 

εηδηθνηήησλ, αλάινγα κε ηηο ηνπηθέο αλάγθεο θαη ηα γλσξίζκαηα, αιιά θαη κε 

καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο πνπ ηίζεληαη ζε πεξηθέξεηεο ή ζε λνκνχο, απφ 

παξάγνληεο έηζη Ννκαξρίεο, ή θνξείο θιπ. 
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  Σέηαξην, ζέισ λα επηζεκάλσ ιίγν γηα ηελ θηηξηαθή θαη 

εξγαζηεξηαθή ππνδνκή, ζε θάπνηνπο λνκνχο φπσο ν δηθφο καο, είλαη ζε πνιχ 

άζρεκε θαηάζηαζε θαη δελ μέξσ πνχ κπνξεί λα νδεγήζεη κ‟ απηή ηελ 

αθαηαζηαζία πνπ ππάξρεη ηελ λνκηθή, ν λνκάξρεο ηα ξίρλεη ζην δήκαξρν, ν 

δήκαξρνο ζηνπο θιεηήξεο θιπ θαη δελ βξίζθνπκε άθξε. Πξέπεη λα 

μεθαζαξηζηεί ην ηνπίν.  

 

  Πέκπην, αιιαγή ησλ πιαηζίσλ γηα ηα ηδησηηθά ΣΔΔ λα 

απεκπιαθεί επηηέινπο ε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε σο ειεγθηηθφο 

κεραληζκφο γηαηί, πηζηεχσ φηη ηα θξηηήξηα ηεο εθπαίδεπζεο είλαη θαη ζηνλ 

δεκφζην θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, είλαη ηδησηηθννηθνλνκηθά γηα πνην ιφγν; Γηαηί 

θάπνηνη ρεηξίδνληαη ηελ πνιηηηθή ησλ πξνζιήςεσλ. ‟ απηφ ινηπφλ ηνλ 

ρεηξηζκφ, πξνηάζζνπλ θάπνηνη θάπνηνπο αλζξψπνπο, νη νπνίνη θάπνηεο 

ζέζεηο εξγαζίαο, ζα πάλε ζε θάπνηεο εηδηθφηεηεο. 

 

  Βιέπνπκε φηη ζηα ηδησηηθά ΣΔΔ αλζνχλ ηξεηο εηδηθφηεηεο 

ππεξεζηψλ, νηθνλνκία, πιεξνθνξηθή θαη λνζειεπηηθή. Άξα ινηπφλ ηηο επζχλεο 

λα κελ ηηο κεηαθηλνχκαη ζηνλ θαζεγεηή ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη 

ζηελ δηνίθεζή ηεο. Κάπνηνη άιινη παξαπάλσ έρνπλ ην ιφγν. 

 

  Δπηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. ήκεξα ελ δπλάκεη ν θαζέλαο 

πνπ έρεη έλα πηπρίν ΓΔ, είηε απφ ΣΔ, είηε απφ θαησηέξα, είηε απφ ΣΔΔ, ή 

απφ ΣΔΛ θιπ, είλαη θαζεγεηήο. πλάδειθνη έξρνληαη ζην γξαθείν ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο απφ ηνλ ΟΑΔΓ θαη ςάρλνπλ φινη γηα δνπιεηά, απηφ είλαη 

απαμίσζε εθπαηδεπηηθνχ. Ζ απαμίσζε απηή έξρεηαη γηαηί δελ ππάξρεη 

επηκφξθσζε. 

 

  Απφ ηελ άιιε κεξηά ε πξψελ ΠΑΣΔ έρεη γίλεη πιένλ ηζφηηκε 

λνκηθά, κε ηηο παηδαγσγηθέο θαη θαζεγεηηθέο ζρνιέο, έηζη ην ιέεη ν λφκνο, γηα 

λα γίλεηο θαζεγεηήο ιέεη, αλ δελ έρεηο πηπρίν ΠΑΣΔ – ΑΠΔΣΔ ή ηζφηηκν 

αληίζηνηρν παηδαγσγηθνχ ηκήκαηνο ή θαζεγεηηθήο ζρνιήο. 

 

  Πξέπεη γηα κέλα ππφ ηελ αηγίδα ησλ παηδαγσγηθψλ ηκεκάησλ 

θαη θαζεγεηηθψλ ζρνιψλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ λα αλαιάβνπλ ηέηνηα επζχλε γηα 

ηελ επηκφξθσζε θαη φρη ε ΠΑΣΔ. 
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  ηελ αμηνιφγεζε. Ζ κφλε ζπδήηεζε πνπ έρεη γίλεη, κφλν 

εθαξκφδεηαη ζηνπο πξντζηακέλνπο ηεο δηνίθεζεο. ηελ αμηνιφγεζε ζα πξέπεη 

λα αμηνινγεζεί πξψηνλ ην έξγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ, δεχηεξνλ λα γίλεη 

αμηνιφγεζε ζε εηήζηα βάζε ηεο απφδνζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ηξίηνλ 

πξέπεη λα αμηνινγείηαη θαη λα απηνπξνζδηνξίδεηαη θαζψο θαη λα ζέηνληαη 

ζηφρνη γηα ην επφκελν ζρνιηθφ έηνο φιε ε εθπαηδεπηηθή πνξεία απφ θεληξηθφ 

θνξέα. 

 

  ηα ΣΔΔ επεηδή ππάξρεη κεγάιν δπλακηθφ αιινδαπψλ, 40% 

πεξίπνπ ζε φιε ηελ Διιάδα λα ηδξπζνχλ ηκήκαηα έληαμεο, κε 

επηκνξθσκέλνπο θαζεγεηέο. Καη ηειεηψλσ κε κηα αθφκα πξφηαζε, λα ηδξπζεί 

Ηλζηηηνχην Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο ζηα πξφηππα ησλ νκψλπκσλ ηκεκάησλ 

ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ, παξάιιεια κε ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 

πξνθεηκέλνπ λα ζέηνληαη ζηφρνη κειινληηθνί γηα ηελ εθπαίδεπζε, ππφ ην 

πξίζκα επηζηεκνληθψλ αλαιχζεσλ πξνζδηνξηζκνχ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ 

γηα ην κέιινλ, γηαηί βιέπνπκε φηη ε ηερλνινγία ηξέρεη ηφζν γξήγνξα πνπ δελ 

ηελ πξνιαβαίλεη θαλείο. 

 

  Καη φρη κφλν ε ηερλνινγία, αιιά θαη ην επίπεδν γλψζεσλ θιπ, 

απμάλεηαη. Απηή ηε ζηηγκή ην κφλν πνπ ππάξρεη είλαη ην παξαηεξεηήξην, απφ 

ην παηδαγσγηθφ, πνπ ιέεη κεηά 10 ρξφληα ηη θάλαλε νη απφθνηηνη ησλ ΣΔΛ, 

ηψξα ΣΔΔ θιπ. 

  Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Φ. ΚΛΧΠΑ): Ο ζπλάδειθνο Λέθθαο έρεη ην ιφγν. 

Γ. ΛΔΚΚΑ (ΔΛΜΔ ΑΡΓΟΛΗΓΑ): πλάδειθνη κείλακε ηξεηο θαη ν θνχθνο. 

Καηάγνκαη απφ ηελ Αξγνιίδα, είκαη Αληηπξφεδξνο ηεο ΔΛΜΔ. Πξηλ πέληε, έμη 

ρξφληα ζην λνκφ καο, ζηελ ηερληθή εθπαίδεπζε είρακε πάλσ απφ 1000 

καζεηέο. Απηή ηε ζηηγκή νη καζεηέο είλαη γχξσ ζηνπο 300 κε 350. Έρνπκε 

θάλεη δπν, ηξεηο ζπδεηήζεηο ζηα ΣΔΔ ηνπ λνκνχ καο, θαη έρνπκε νδεγεζεί ζε 

θάπνηα ζπκπεξάζκαηα πνχ νθείιεηαη απηή ε κείσζε. 

 

  Πξψηνλ, ζην φηη δελ γλσξίδνπλ, ή δελ είλαη ελεκεξσκέλνη νη 

θαζεγεηέο θαη δηεπζπληέο ησλ γπκλαζίσλ, θαζψο επίζεο θαη νη γνλείο ησλ 

καζεηψλ γηα ηνλ ζθνπφ ηεο ηερληθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο. Γελ γίλεηαη 

δειαδή ε ζσζηή ελεκέξσζε ζηα γπκλάζηα. 
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  Απηφ ην ξφιν πηζηεχνπκε φηη πξέπεη λα ηνλ αλαιάβνπλ, ηα κηθξά 

ΚΔΤΠ πνπ ήδε ιεηηνπξγνχλ πηινηηθά ζηελ ηερληθή εθπαίδεπζε ηα γξαθεία 

ΔΠΑ, Γξαθεία Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη χλδεζεο κε ηελ 

Αγνξά Δξγαζίαο, ηα νπνία πξέπεη ηα γξαθεία απηά λα ζηειερψλνληαη απφ 

θαζεγεηέο ηερληθήο εθπαίδεπζεο θαη πέξα απφ ηελ ζχλδεζε κε ηελ αγνξά 

εξγαζίαο, λα παίδνπλ πξαγκαηηθφ ξφιν ζηελ ελεκέξσζε ησλ γνληψλ θαη ησλ 

καζεηψλ ηνπ γπκλαζίνπ. 

 

  Έλαο άιινο ιφγνο ηεο κείσζεο ησλ καζεηψλ είλαη φηη, ην 

ΤΠΔΠΘ κε ζπλερείο απνθάζεηο δελ δηεπθνιχλεη ηελ απφθηεζε απνιπηεξίνπ 

εληαίνπ ιπθείνπ γηα φινπο ηνπο καζεηέο. Γελ ππάξρνπλ κεηεμεηαζηένη ηνλ 

επηέκβξε, δελ ππάξρεη κείσζε ηεο πξνθνξηθήο βαζκνινγίαο αλάινγε κε ηελ 

γξαπηή. Ζ πξνθνξηθή βαζκνινγία ζηα εληαία ιχθεηα, είλαη γηα φινπο ηνπο 

καζεηέο άξηζηα. Γη‟ απηφ νη καζεηέο ζηξέθνληαη ζην εληαίν ιχθεην. 

 

  Ζ θαηάξγεζε ηεο βάζεο γηα ηελ εηζαγσγή ζηα ΑΔΗ θαη ΣΔΗ ζηα 

εληαία ιχθεηα, εηζάγνληαη ηφζνη, έσο φηνπ ζπκπιεξσζεί ν αξηζκφο ησλ 

εηζαθηέσλ πνπ νξίδεη θάζε ρξφλν ην ΤΠΔΠΘ, κε απνηέιεζκα λα εηζάγνληαη 

ζηα ΑΔΗ κε κέζν φξν 2,5 θαη 3. 

 

  Καη έλαο άιινο ιφγνο είλαη φηη, γηα ηελ εηζαγσγή ησλ καζεηψλ 

απφ ΣΔΔ ζηα ΣΔΗ, ππάξρεη ε βάζε θαη ν αξηζκφο ησλ εηζαθηέσλ πνπ νξίδεηαη 

είλαη πάξα πνιχ κηθξφο. 

 

  Ση πξνηείλνπκε; Γεκηνπξγία Γηεχζπλζεο πνπδψλ 

Γεπηεξνβάζκηαο Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο ζην ΤΠΔΠΘ. 

Γεχηεξνλ ιεηηνπξγία γξαθείσλ ΣΔΔ ζε φινπο ηνπο λνκνχο ηεο Διιάδαο.  

 

  Σξίην, ιεηηνπξγία Σκήκαηνο Δπηζηεκνληθήο θαη Παηδαγσγηθήο 

Καζνδήγεζεο, ζε θάζε Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε ηεο Δθπαίδεπζεο. 

 

  Σέηαξην, ε ζηειέρσζε ηνπ ηκήκαηνο ηεο ΣΔΔ ηνπ Παηδαγσγηθνχ 

Ηλζηηηνχηνπ λα γίλεη κε επηζηεκνληθφ θαη εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, 

εμεηδηθεπκέλν ζηα ζέκαηα ηεο ηερληθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο. 
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  Να γίλνπλ ζρνιηθνί ζχκβνπινη ζε φιεο ηηο εηδηθφηεηεο ησλ 

θαζεγεηψλ ηεο ΣΔΔ. Να γίλεη άκεζε επηκφξθσζε ησλ θαζεγεηψλ ηεο ΣΔΔ, 

ηεο Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο ζηηο λέεο ηερλνινγίεο. 

 

  Ζ Σερληθή Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε λα παξέρεηαη απφ έλα 

κφλν Τπνπξγείν, ην Τπνπξγείν Παηδείαο, ελψ ε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε λα 

παξέρεηαη θαη απφ άιια Τπνπξγεία, ΗΔΚ, ΚΔΚ θιπ. πγρξφλσο λα έρνπκε  

αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εηζαθηέσλ ζε πνζνζηφ 30%. 

 

  Να ππάξρεη δηέμνδνο ησλ απνθνίησλ ηνπ δεχηεξνπ θχθινπ ζηα 

ΑΔΗ, κε αχμεζε ησλ εμεηαδφκελσλ καζεκάησλ, θαζψο θαη ζε ζρνιέο 

ππαμησκαηηθψλ, αεξνπνξίαο, ζηξαηνχ θαη ζσκάησλ αζθαιείαο. 

  Να ελεξγνπνηεζεί ε πξαθηηθή άζθεζε θαη ε ζχλδεζε ηεο 

εθπαίδεπζεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο. 

  Να γίλεη πξνγξακκαηηζκφο απφ ηελ πνιηηεία ψζηε νη απφθνηηνη 

απφ ηελ ΣΔΔ λα έρνπλ άκεζε πξφζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ζαλ κεζαία 

ζηειέρε. 

 

  Σέινο ε δεπηεξνβάζκηα κεηαγπκλαζηαθή εθπαίδεπζε λα 

ρσξίδεηαη ζηελ γεληθή εθπαίδεπζε θαη ζηελ ηερληθή επαγγεικαηηθή 

εθπαίδεπζε. Ζ γεληθή εθπαίδεπζε λα παξέρεηαη απφ ην γεληθφ ιχθεην ζε δπν 

κφλν θαηεπζχλζεηο, ζηε ζεσξεηηθή θαη ηελ ζεηηθή. Ζ δε ηερληθή επαγγεικαηηθή 

εθπαίδεπζε, λα παξέρεηαη απφ ην επαγγεικαηηθφ ή ηερλνινγηθφ ιχθεην ζε δπν 

θαηεπζχλζεηο, ηελ ηερλνινγηθή θαη ηελ πξαθηηθή. 

 

  Πηζηεχνπκε φηη απηνί είλαη νη ιφγνη πνπ κεηψλνληαη νη καζεηέο 

πνπ θνηηνχλ ζηελ ΣΔΔ, κε απνηέιεζκα λα κελ ππάξρνπλ εμεηδηθεπκέλα 

κεζαία ζηειέρε θαη ιίγνη πνπ ζα ππάξρνπλ ζα είλαη πνιχ ρακεινχ επηπέδνπ. 

 

  ζν γηα ηνλ ζπλάδειθν ηεο πιεξνθνξηθήο, απφ ην πξσί ζηελ 

αίζνπζα βιέπακε γθξηδνκάιιεδεο, αζπξνκάιιεδεο, 20, 25 ρξφληα ζηελ 

εθπαίδεπζε. Ζ πιεξνθνξηθή ηνπ ηνκέα ηεο πιεξνθνξηθήο είλαη λέα παηδηά, κε 

φξεμε γηα δνπιεηά κε γεηα ηνπο θαη κε ραξά ηνπο. 

 

  Αιιά αο κελ μερλάκε φηη ηα επφκελα ρξφληα φινη ζα 

εθπαηδεχνληαη ζηελ πιεξνθνξηθή, φπσο ηελ εθκάζεζε κηαο μέλεο γιψζζαο. 
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Καη ζα βιέπνπκε αλαθνηλψζεηο ηχπνπ, δεηείηαη ειεχζεξνο ζπλεξγάηεο 

θάηνρνο δηπιψκαηνο πιεξνθνξηθήο, ή δελ ζα πξνζθέξεη ζηνλ θάηνρφ ηνπ 

πεξηζζφηεξα πιενλεθηήκαηα έλα πηπρίν πιεξνθνξηθήο απ‟ φζα 

πιενλεθηήκαηα παξέρεη έλα δίπισκα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Φ. ΚΛΧΠΑ): Δπραξηζηνχκε ηνλ ζπλάδειθν Λέθθα. Σν ιφγν 

έρεη ν ζπλάδειθνο Ράιιεο. 

Κ. ΡΑΛΛΖ: πλάδειθνη είκαη θαλεξά πηθξακέλνο θαη ζηελνρσξεκέλνο, 

ήιπηδα φηη ζα είκαζηε έλα επηζηεκνληθφ ζπλέδξην κε αλζξψπνπο πνπ έρνπλ 

έληνλνπο πξνβιεκαηηζκνχο. Έρσ ηελ αίζζεζε φηη νη ήξσεο πνπ ήζαλ εδψ θαη 

πνπ φινη ήζαλ ζηελ πξνεγνχκελε ψξα έρνπλ έληνλνπο πξνβιεκαηηζκνχο, 

φκσο θάπνηνη θάλνπλ φηη είλαη δπλαηφλ λα ηα ραιάζνπλ φια. 

 

  Γηα πνιχ ιίγν θάπνηεο παξαηεξήζεηο ζα θάλσ. Καηαξρήλ λα πσ 

φηη είκαη ηερλνιφγνο κεραλνιφγνο θαη κεραλνιφγνο κεραληθφο απφ 14 

ρξνλψλ δνπιεχσ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, έρσ 43 ρξφληα έλζεκα, ππεξεηψ ζαλ 

δηεπζπληήο ζε εζπεξηλφ ζρνιείν. 

 

  Πξηλ απφ δέθα κέξεο πεξίπνπ κηα Υξηζηίλα, κηα αλψλπκε 

Υξηζηίλα είλαη καζήηξηα ηνπ ζρνιείνπ κνπ, ηελ είδα ζηα Φειά Αιψληα ηεο 

Πάηξαο, ήηαλ θνπξαζκέλε, κνπ ιέεη έθπγα ηψξα, δνπιεχσ ζηε ιατθή θχξηε 

Ράιιε, βξήθα κηα πνιχ θαιή δνπιεηά 3 θνξέο ηελ εβδνκάδα έρεη πάγθν ην 

αθεληηθφ κνπ θαη παίξλσ 15 επξψ ηελ εκέξα, 3 επί 15, 45 επξψ ηελ 

εβδνκάδα, επί 4 βγάιηε ην πνζφ πνπ ζα βγάιεη. Απηή είλαη ζην ηειεπηαίν έηνο 

ηεο θνκκσηηθήο ζην ζρνιείν κνπ. 

 

  Πέξζη είρα πάεη ζηελ Φηιαλδία κε δηθά κνπ έμνδα, ήηαλ 

ζπλεξγαδφκελν ην ζρνιείν φκσο ηνπ δηεπζπληή δελ ηνπ πιεξψλνπλ ηα έμνδα, 

πιήξσζα θαη πήγα, δελ πάεη ζην δηάνιν ζηγά λα κελ θνιιήζνπκε εθεί. Ζ 

επνρή πνπ ήκαζηαλ πνιχ θησρνί έρεη πεξάζεη. 

 

  Καη θνπβέληηαδα κε έλα θνξηηζάθη πνπ ήηαλ ζην θνκκσηήξην ζην 

ηειεπηαίν έηνο. Γεζπνηλίο αηζζάλεζηε ηθαλή λα θάλεηε έλαξμε επαγγεικαηηθήο 

θαξηέξαο, φηαλ κεηά απφ ιίγν ζα βγείηε ζηελ αγνξά εξγαζίαο; Ναη θχξηε. Πξηλ 

επηιέμηε ηνλ ηνκέα απηφ, πξηλ θνηηήζεηε ζηνλ ηνκέα απηφ είραηε 

πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο; ρη θακία. Ση ζαο έθαλε λα επηιέμεηε απηφ ην ηνκέα; 
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Σνλ επέιεμα αθνχ θνπβέληηαζα κε ηνπο θαζεγεηέο κνπ, κε ηνπο ζπκβνχινπο 

κνπ θιπ. 

 

  Γείηε ηελ Υξηζηίλα, λνκίδσ θαη ηελ άιιε θάπσο έηζη πξέπεη λα 

ηελ έιεγα, δελ ζπκάκαη ην φλνκά ηεο, Υξηζηίλα πηζαλφλ, ηη εθπαίδεπζε έρνπκε 

εκείο θαη κε πνηνλ θφζκν ζα ζπλαγσληζηνχκε. 

 

  Απηά δελ ρξεηάδεηαη λα κπσ ζε ιεπηνκέξεηεο, είκαζηε λνήκνλεο 

φινη θαη ηα θαηαιαβαίλνπκε. Καη εδψ ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνλ νπνίνλ 

θαηαγγέιισ ζπλάδειθνη ζε ζαο ηνπο ήξσεο θαη ζε φζνπο είλαη απέμσ γηαηί 

ήξσεο είλαη θαη απηνί. Δγψ ζα έιεγα φηη έθαλε ην παλ ε Οξγαλσηηθή 

Δπηηξνπή, ε ΔΛΜΔ, ην Πξνεδξείν, νη ζπληνληζηέο φπσο ζέιεηε πείηε ην, γηα 

λα κελ αθνπζηνχκε. 

 

  Αλ ήξζα εγψ 500 ρηιηφκεηξα απφ ηελ Πάηξα έρνληαο αθήζεη 

ηφζεο ππνρξεψζεηο θαη έλα λπρηεξηλφ ζρνιείν πνπ ήηαλ ζε αηκνδνζία, γηα λα 

έξζσ εδψ, λα κελ αθνχζνπλ ηηο απφςεηο κνπ θαλέλαο, φρη δελ ζα ιχζσ εγψ 

ην πξφβιεκα, αιιά κπνξνχκε κε ηηο απφςεηο θάπνησλ λα θαηαιήμνπκε 

θάπνπ, θαη λα νδεγήζνπκε θαη ηελ δηθή καο Υξηζηίλα ζηηο απφςεηο ηεο 

Υξηζηίλαο ηεο Φηιαλδέδαο. 

 

  Έθαλαλ φηη κπνξνχλ γηα λα κελ αθνπζηνχκε. Καη ην πέηπραλ. 

Να είλαη θαιά νη θχξηνη, δελ μέξσ εγψ εάλ ζα μαλαέξζσ, φρη ειηθηαθά, αληέρσ 

αθφκα αιιά δελ βιέπσ θαη ηνλ ιφγν δειαδή. Φέξζεθαλ κε θάπνην ηξφπν 

απαξάδεθην. Δγψ ζα απαηηνχζα κηα ιίζηα νλνκάησλ, πξψηνο ν Ναμάθεο, 

επεηδή είλαη θίινο κνπ, ηάδε, ηάδε, εηθνζηφο ν Ράιιεο, λαη, λα μέξσ. 

 

  Με ηνλ ηξφπν πνπ θέξνληαη κνπ δίλνπλ ηελ αίζζεζε φηη αλ 

αχξην θαηέβεη ε Κνπηζίθνπ θαη πεη, ή ν Δπζπκίνπ αχξην, κεζαχξην, πεη 

απνθαζίδνπκε θαη δηαηάζζνπκε, ζα ηνικήζεηε θχξηνη λα δηακαξηπξεζείηε; 

Γηαηί κε θάπνην ηέηνην ηξφπν θεξζήθαηε θαη εζείο. Λππάκαη πνπ θάλσ απηή 

ηελ θξηηηθή ζε ζπλαδέιθνπο πνπ θαηά ηα άιια ηνπο εθηηκψ. Γηαηί 

παξαθνινχζεζα θαη ηνλ θ. Ζξαθιένπο κε θάλσ ιάζνο θαη ην φλνκά ηνπ, κε ηηο 

σξαίεο θηινζνθηθέο ηνπ απφςεηο, ζα ήζεια λα είρα ην θείκελφ ηνπ. 
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  Σν παηδί δελ παίξλεη ηα ρξήκαηα, ζηείιε ηνλ λα κάζεη κηα ηέρλε, 

γλσζηά απφ ηελ Πιαησληθή αξραηφηεηα απηά είλαη. Σψξα πνηνη κηιάλε γηα 

ηζφηεηα θχξηνη εδψ κέζα ζε κηα θνηλσλία, πνπ ε αληζφηεηα είλαη ζε φιν ηεο ην 

κεγαιείν, έηζη λα ην μεθαζαξίζνπκε. Καη πψο κπνξνχλ πνπ απηφ απφ ηελ 

Πιαησληθή αξραηφηεηα  αθφκα δελ θαηαθέξακε λα ηνπο θέξνπκε ζε ίδην 

επίπεδν κε ηνπο άιινπο, λα ην θνπβεληηάζνπκε. 

 

  Φηαίλε ηα ΣΔΔ, πνπ ν καζεηήο ν απφθνηηνο ηνπ γπκλαζίνπ ην 2 

ζπλ 2 δελ κπνξεί λα καο πεη φηη θάλεη 4. κσο ζπκάκαη ηνλ 576, 577 ηνλ είρα 

δήζεη φηαλ έθαλε ηελ 9ρξνλε ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε ηφηε φινη ζθνχδακε. 

ηη ν καζεηήο κεηά ην γπκλάζην ζα καο έξζεη θαιχηεξν, λα ηνπ δψζνπκε κηα 

θαιχηεξε πνηφηεηα ζηελ ηερληθή εθπαίδεπζε, θαη ηψξα καο ην 

επαλαιακβάλνπλ νη ίδηνη είλαη πάιη.  Μεηά ηα 12 ρξφληα νη ηερληθνί. Σερληθφο 

είκαη απφ ηα 14 κνπ φηαλ αλαγθάζηεθα λα πάσ ζηελ …θαη δελ πήγα απφ 

ρφκπη λα δνπιέςσ, φκσο δελ γίλεηαη. 

 

  Αλ γηα ηηο εηδηθφηεηεο ησλ παξαταηξηθψλ επαγγεικάησλ 

απαηηείηαη ην ιχθεην, λαη είλαη γεγνλφο. Αιιά γηα ηνλ ειεθηξνιφγν, γηαηί 

ηερλίηεο έρεη ε αγνξά εξγαζίαο αλάγθε θαη κ‟ απηή ηελ αγνξά εξγαζίαο 

ρσξάλε εμαθφζηεο ρηιηάδεο νηθνλνκηθνί κεηαλάζηεο, φκσο δελ ρσξάλε νη δηθνί 

καο γηαηί έρνπκε δέθα, δψδεθα, νθηψ πφζν ζέιεηε ηνηο εθαηφ αλεξγία. 

 

  Οη ίδηνη νκηιεηέο ζε φια ηα πάλει είλαη παληφο επηζηεηνχ. Θα 

ήζεια έλα ζρνιείν – δπν ιφγηα κφλν λα πσ – έλα ζρνιείν ιεηηνπξγηθφ, έλα 

ζρνιείν αλζξψπηλν, έλα ζρνιείν κε θνηλσληθφ πξφζσπν επέιηθην, λα δψζεη 

θάπνηεο γλψζεηο θαη πιεξνθνξίεο ζηνλ λέν λα θάλεη έλαξμε επαγγεικαηηθήο 

θαξηέξαο. Πξέπεη λα δήζεη ε Υξηζηίλα, δελ κπνξεί λα δνπιεχεη κνλίκσο ζηε 

ιατθή λα έρεη έλα πηπρίν θνκκσηηθήο πνπ πνηέ δελ ζα ηειεηψζεη. Καη ηελ 

θνκκσηηθή παξεκπηπηφλησο θαη νη πξνεγνχκελνη ήζειαλ λα ηελ θιείζνπλ θαη 

απηνί λνκίδσ φηη θάηη ζα πξνζπαζήζνπλ, ε λέα θπβέξλεζε ελλνψ, δελ ηελ 

θαηεγνξψ, καδί ηεο είκαη. Καη ζα είκαη καδί ηεο, φζν ε πνξεία πνπ ζα ραξάμεη 

ζα είλαη πάξα πνιχ θαιή. Να κπνξεί φκσο λα θάλεη έλαξμε επαγγεικαηηθήο 

θαξηέξαο. Έλα ηέηνην ζρνιείν ρξεηαδφκαζηε θαη πξνο Θενχ έλα ζρνιείν πνπ 

ζα είλαη ειθπζηηθφ θαη δελ ζα θέξλεη θαλέλαο ρσξνθχιαθαο είπε ν 

ζπλάδειθνο, ηνλ καζεηή εθεί. 
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  Κάζηζα θαη δνχιεςα θαη έρσ θάλεη έλα cd εδψ θαη κηα εξγαζία, 

εκπεηξία πνιιψλ ρξφλσλ ζεψξεζα λα ηελ βάισ ζε έλα ραξηί αιιά δελ 

κπνξψ, ηη λα ζαο παξνπζηάζσ. Γπν ιφγηα επηγξακκαηηθά. Πξέπεη λα 

μερσξίζνπκε ηελ εθπαίδεπζε απφ ηελ θαηάξηηζε θχξηνη. Ζ εθπαίδεπζε πξέπεη 

λα έξζεη ζην Τπνπξγείν Παηδείαο πάζε ζπζία θαη πνπζελά αιινχ. 

 

  Ζ θαηάξηηζε φκσο κπνξεί λα γίλεηαη θαη απφ ην Τπνπξγείν 

Παηδείαο ππφ θάπνηεο πξνυπνζέζεηο. Ζ θαηάξηηζε δελ ζα γίλεηαη ζηα 15 θαη 

ζηα 18 φπσο γίλεηαη κ‟ απηφ ην λφκν ηψξα πνπ ππάξρεη. Γπζηπρψο ε 

θαηάξηηζε ζα γίλεη φηαλ ν λένο είλαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη δηαπηζηψζεη φηη 

έρεη αλάγθε απφ θάπνην ζπγθεθξηκέλν εξγαζηαθφ ρψξν, ηφηε λα θαηαξηηζηεί 

εθεί ζε έλα επέιηθην ζρνιείν, πνπ ζα κπνξεί θάπνηνο ρξφλνο θαηάξηηζεο, ν 4νο 

ζα έιεγα εγψ, γηαηί 3 ρξφληα ήηαλ ην επαγγεικαηηθφ ιχθεην, λα είλαη ρξφλνο 

θαηάξηηζεο, γηα λα κπνξεί λα ηθαλνπνηήζεη απηέο ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ 

αλζξψπνπ γηαηί απηφο πξέπεη λα βγάιεη κεξνθάκαην θχξηνη, πέξα απφ ηηο 

θηινζνθίεο. 

 

  Έρνπκε βάιεη ην θεξακίδη πάλσ απφ ην θεθάιη καο θαη εγψ ζα 

πξνθαινχζα θάπνηνπο, φρη φινπο, ιίγνπο απηνχο ηνπο ιίγνπο λα βγνπλ έμσ 

ζηελ αγνξά θαη λα βγάινπλ κεξνθάκαην. Δγψ ζα θαηεγνξήζσ ηνλ ζπλάδειθν 

πνπ κνπ ιέεη έθεξα ηνλ ςπθηηθφ ηνλ αιβαλφ λα κνπ θηηάμεη ην εμάξηεκα θαη λα 

ην εγθαηαζηήζεη, φηαλ εθεί απηφο εθπαηδεχεη ηερλίηεο θχξηνη, δελ εθπαηδεχεη 

επηζηήκνλεο. 

 

  Καη δε κπνξεί λα θηηάμεη ην δηθφ ηνπ εμάξηεκα, ηελ δηθή ηνπ 

πδξαπιηθή εγθαηάζηαζε, ηφηε ηη ηερλίηεο λα βγάιεη, κελ ηξειαζνχκε θηφιαο. 

Μα ζπλάδειθε, εάλ αλνίμεηο ην απηνθίλεηφ ζνπ δελ έρεηο εγγχεζε, είλαη 

εγθαηάζηαζε θαη παξαθαιψ ηα ειιεληθά κνπ είλαη αξθεηά θαιά, είκαη βέβαηα 

ιίγν εθλεπξηζκέλνο θαη πηζαλφλ λα θάλσ ιάζνο, αο κελ γειηφκαζηε. 

 

  Ζ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, δελ κπνξεί λα είλαη θπξίαξρνο 

ζηφρνο γηα ηα ΣΔΔ, δηφηη ζα ηα απνπξνζαλαηνιίζεη. Θα είλαη βέβαηα κηα 

δπλαηφηεηα δηέμνδνο απφ ην 3ν έηνο ζπνπδψλ ζα ην έρεη επαλαιακβάλσ ην 

Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ή φπσο αιιηψο ζέιεηε λα ην 

πείηε, ηελ εθπαίδεπζε ζηα ΣΔΗ, αλ πξφθεηηαη φκσο λα πάεη ζην παλεπηζηήκην, 

απηφο ζα πάεη κέζσ ηεο ηξίηεο ηάμεο ηνπ εληαίνπ ιπθείνπ. 
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  Ζ κειέηε κνπ δίλεη ψξεο θαη ζηνπο κελ θαη ζηνπο δε, γηαηί έλα 

ζρνιείν ρσξίο καζεηέο δελ πξφθεηηαη λα ππάξμεη. Αιιά θαληάδεζηε έλα 

ζρνιείν ρσξίο θαζεγεηέο θαη κε θαζεγεηέο απνιπκέλνπο, γηαηί ζα κεηψζνπλ 

ηηο ψξεο. 

 

  Απμάλνπλ ηα καζήκαηα ηεο γεληθήο παηδείαο θαηά 50%, είλαη 

ηειείσο απαξαίηεην θχξηνη, αιιά φρη ζην 100%. Καη γηα λα κείλσ ην 

νπνηνδήπνηε εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, εγψ ηελ δηθή κνπ πξφηαζε ηελ ζεσξψ 

ζσζηή θαη ν Ναμάθεο ηελ δηθή ηνπ, ηνλ κφλν πνπ μέξσ απφ εδψ κέζα, θαη 

θάπνηνο άιινο ηελ δηθή ηνπ ζσζηή, αιιά ζεσξψ θαη ε δηθή κνπ θαη ηνπ 

νπνηνπδήπνηε ζπλαδέιθνπ ζα απνηχρεη, αλ δελ έρεη παξάπιεπξεο 

παξεκβάζεηο. 

 

  Μηα απ‟ απηέο ζα αλαθέξσ. Υξεηαδφκαζηε θνηλσληθνχο 

ιεηηνπξγνχο ζηα ζρνιεία. Σν πείξακα ην έρσ θάλεη 7 ρξφληα κε εξγαζηήξην 

ηνπ ΣΔΗ Πάηξαο θαη ηελ πξνεγνχκελε εβδνκάδα, πξηλ δέθα κέξεο, ήξζε 

γνληφο λα ζθνηψζεη ηελ θφξε ηνπ κέζα ζην ζρνιείν. Δίκαζηε αδχλακνη λ‟ 

αληηκεησπίζνπκε ηα ζχγρξνλα πξνβιήκαηα ζηελ δηθή κνπ επνρή, ην πνιχ – 

πνιχ λα έηξσγα κηα πεηξηά ζην θεθάιη, λα έδηλα κηα κπνπληά ζηνλ Αληψλε ή 

λα κνπ έξηρλε άιιε κηα. ήκεξα ηα πξνβιήκαηα είλαη ζχλζεηα θχξηνη. 

 

  Καη εκείο εδψ πέξα κε ηηο θηινζνθηθέο καο απφςεηο θαη ηηο 

θηινζνθηθέο καο ζεσξήζεηο, επηκέλσ ηφζνη πνιινί ην παιεχνπλ, κεξνθάκαην 

δελ ζα κπνξέζνπλ πνηέ ηνπο λα βγάινπλ. Λππάκαη πνπ δελ κπνξψ λα 

παξνπζηάζσ ηελ εξγαζία κνπ εηιηθξηλά θαη δνχιεςα πάξα πνιχ ζαο 

πιεξνθνξψ θαη ηελ ζπκππθλσκέλε εκπεηξία 32 ρξφλσλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη 

43 ρξφλσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Δίλαη θαηαηεζεηκέλε έρσ κεξηθά  αληίγξαθα 

αλ ζέιεη θάπνηνο. Δπραξηζηψ πάξα πνιχ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Γ. ΖΡΑΚΛΔΟΤ):  Κάηη ζέισ λα πσ ζην ζπλάδειθν Ράιιε 

πνπ εμαηξεηηθά κε ζπγθίλεζε ζπλάδειθε. πλάδειθε Ράιιε ζπγλψκε, αλ γηα 

θάηη λνκίδεηο φηη απνθιείζηεθεο. Γελ ζε γλσξίδσ. Δίζαη έλαο πνιχ επαίζζεηνο 

άλζξσπνο θαη εμαηξεηηθά πνηνηηθφο. 

 

  Γελ ππήξρε απφ  πιεπξάο καο θακία πξφζεζε ζαο ην ιέσ, λα 

απνθιείζνπκε ζπλάδειθε θαλέλαλ. Πξνρεηξφηεηεο, θαθνηερλίεο θαη ιάζε 

ππήξμαλ. Αιιά θαιφ ζα ήηαλ φηαλ ζηελ ηζηνζειίδα βάδαλε λα ζηαινχλ CD 
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ROM, λα ζηείινπλ κε ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν εξγαζίεο λα είραλ έξζεη θαη 

φρη λα γίλεηαη απηφ πνπ γίλεηαη δηαξθψο ζηελ Διιάδα. ην παξά πέληε φια θαη 

ηίπνηα. πγλψκε ζπλάδειθε έρεηο εμαηξεηηθή πνηφηεηα απηφ δελ κπνξεί λα ην 

γλσξίδεη θαλείο ζε κηα Βαβέι. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Φ. ΚΛΧΠΑ): Σν ιφγν έρεη ν ζπλάδειθνο Κνηξψηζνο Κψζηαο. 

Κ. ΚΟΣΡΧΣΟ: Σελ δήισζε ηελ θάλσ κφλν θαη κφλν γηα λα γξαθηεί ζηα 

πξαθηηθά. Ννκίδσ φηη ζπλάδειθνη δελ μέξσ ηνπο ιφγνπο, αο ςαρηνχλ. 

Απέηπρε ε νξγαλσηηθή επηηξνπή ηνπ ζπλεδξίνπ απφ ηελ εμήο ζθνπηά.  

 

  Σν ζπλέδξην απηφ δελ ήηαλ ζπλέδξην απνθάζεσλ, ην μέξακε. 

Έπξεπε ινηπφλ λα ππάξμεη έλα νξγαλσηηθφ, είλαη θαλεξφ φηη ππήξραλ δπν 

θεληξηθέο απφςεηο εδψ, έπξεπε θαη νη παξαηάμεηο πνπ είλαη απαξάδεθηε απφ 

φιεο ηηο πιεπξέο νη νκηιεηέο, λα κπαίλνπλ νη ίδηνη νη νκηιεηέο λα ιέλε ίδηα 

πξάγκαηα. Δθείλν πνπ φθεηιε ε νξγαλσηηθή επηηξνπή λα εμαζθαιίζεη είλαη, ηηο 

απνρξψζεο δηαθνξέο. Σν θείκελν πνπ εγψ θαηαζέησ θαη ζέισ λα πεξάζεη ζηα 

πξαθηηθά, είλαη κηα δνπιεηά 15 ρξφλσλ. Πξψηε θνξά δεκνζηεχζεθε ην ‟98. 

 

  Δίλαη ην πξψην θείκελν πνπ γξάθηεθε γηα ην πεξηερφκελν ηνπ 

εληαίνπ δσδεθάρξνλνπ ζρνιείνπ. Έρσ ηελ ίδηα επαηζζεζία κε ηνλ Κψζηα, γηαηί 

είλαη κηα πνιχ καθξφρξνλε δνπιεηά, πνιιψλ αλζξψπσλ θαη φρη πξνζσπηθή, 

άζρεηα φηη δηαθσλνχκε ζε νξηζκέλα πξάγκαηα. Γηφηη ε επαηζζεζία είλαη ίδηα, 

δε κπφξεζε εδψ λα θαλεί ζ‟ απηφ ην ζπλέδξην. 

 

  Θέισ ινηπφλ λα θάλσ κηα παξαίλεζε πξνο ην Γ.. ηεο ΟΛΜΔ 

πνπ είλαη ε εμήο. Σν πην ζεηηθφ πνπ ζα έρεη λα θάλεη κεηά απφ απηή ηελ εκέξα 

ηελ ζεκεξηλή νπζηαζηηθά είλαη ηη, λα δψζεη φια, γηαηί εγψ πηζηεχσ φηη ππήξμε 

κηα αλεζπρία, έρνπλ θαηαηεζεί δεθάδεο θείκελα ζε φιεο ηηο επηηξνπέο. Μπνξεί 

λα κελ εθθξάζηεθε θαιά εδψ, αιιά είλαη έηζη. Απηή ε αλεζπρία λα δνζεί πξνο 

ηα θάησ γξήγνξα. 

 

  Να κελ πεξηκέλνπκε 11 ρξφληα γηα λα δνχκε ηνπο ηφκνπο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ πνπ δελ ην είδακε εδψ ζηηο αίζνπζεο, αιιά πνπ είλαη 

θαηαγξακκέλν ζηα ραξηηά, πξνο ηα πάλσ γη‟ απηφ ην δειψλσ απηφ, φζν ην 

δπλαηφλ ζπληνκφηεξα, φιεο απηέο νη εξγαζίεο απ‟ φπνπ θαη αλ πξνέξρνληαη, 

νη ζπλάδειθνη έρνπλ ηελ θξίζε λα θαηαλνήζνπλ ην απζεληηθφ θαη απφ ηα 

αληηηηζέκελα. 



7
ν
 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΟΛΜΔ – ΖΜΔΡΑ 2

ε
 – ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ Β‟ – 17/12/2004 

 453 

  Τπάξρνπλ απζεληηθά θαη ζ‟ απηά πνπ ζπγθξνχνληαη. Καη 

ππάξρνπλ θαη πξνζρεκαηηθά θαη ζηηο δπν πιεπξέο. Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Φ. ΚΛΧΠΑ): Ζ ζπλαδέιθηζζα Καηζάξα Υαξηησκέλε θαη 

ηειεπηαίνο νκηιεηήο ν Ρίδνο Βαζίιεηνο. 

ΤΝΔΓΡΟ: πλάδειθε δελ είλαη ινγηθέο λα απαμηψλεηο ζπλέδξνπο πνπ 

έρνπλ έξζεη θαη δελ είζαη ζε ζέζε εζχ θαη είζαη πνιχ κηθξφο λα θάλεηο απηφ 

πνπ έθαλεο. Απηφ ζε ραξαθηεξίδεη θαη ζαλ άλζξσπν θαη ζαλ ζπλδηθαιηζηή θαη 

ζα πξέπεη λα απνινγεζείο γη‟ απηφ πνπ έθαλεο ηψξα. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Φ. ΚΛΧΠΑ): Κνηηάμηε είρακε θάλεη κηα θαηάζηαζε εδψ απφ 

ηελ αξρή, εζείο ην θέξαηε αξγφηεξα θαη είπακε…. 

ΤΝΔΓΡΟ:  ρη είδακε ηη έγηλε θαη ην πψο γίλεηαη, θαη ην πψο έρεηο πξνηάμεη, 

αλ θαη είλαη έλα ζπλέδξην θαηαγξαθήο απφςεσλ έρεηο πξνηάμεη φινπο απηνχο 

πνπ ζπκθσλνχλ κε ηηο δηθέο ζνπ απφςεηο, δελ είλαη δπλαηφλ, δελ εμππεξεηείο 

θακία ινγηθή, ίζα – ίζα θέξλεηο ην αληίζεην απνηέιεζκα, απηφ πνπ ίζσο 

επηδηψθεηο. 

Υ. ΚΑΣΑΡΑ: πλάδειθνη νκνινγψ φηη έρσ έλα δίιεκκα. Πξνζπάζεζα ην 

ηειεπηαίν δηάζηεκα θαη έρσ θηηάμεη έλα θείκελν αξθεηά κεγάιν, είλαη αιήζεηα, 

κφλν πνπ ζίγνπξα δελ πξνθηαίλσ λα αλαθεξζψ ζ‟ απηφ παξά επηγξακκαηηθά. 

Καη απηφ ζα πξάμσ. 

 

  Θέισ λα πσ θαηαξρήλ φηη δελ ππήξμε νχηε ν ρξφλνο, νχηε φκσο 

θαη νπζηαζηηθέο πξνζπλεδξηαθέο δηαδηθαζίεο, κέζα απφ ηηο νπνίεο ζα 

πξνέθππηαλ επεμεξγαζκέλεο θαη ζηνηρεηνζεηεκέλεο ζπιινγηθέο απφςεηο. 

 

  Χζηφζν ε άπνςε πνπ ζα θαηαζέζσ εδψ, θαίλεηαη λα είλαη 

ζπλνιηθφηεξν αίηεκα. Δίκαη ηερλνιφγνο ΠΔ17, έρσ δνπιέςεη ζε ΣΔΔ θαη ηα 

ηειεπηαία ρξφληα δνπιεχσ ηερλνινγία. Έλα κάζεκα πνπ ζεσξείηαη γεληθήο 

παηδείαο. 

 

  Σν ζέκα κνπ ζήκεξα ην ζέκα πνπ πξνζπάζεζα λα 

δηαπξαγκαηεπζψ εδψ, είλαη ε απνθαηάζηαζε ηεο ηερλνινγηθήο δηάζηαζεο 

ζηνλ φξν γεληθή παηδεία. Σν ζέκα είλαη ζαθψο κεγάιν θαη πνιχπινθν. Ο 

ρψξνο θαη ν ρξφλνο απαηηεί λα αλαθεξζψ κφλν ζπκπεξαζκαηηθά, 

παξαβιέπνληαο ηελ επηζηεκνινγηθή, παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή 

επηρεηξεκαηνινγία. 
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  Να πξνζπαζήζσ λα άξσ ηελ πνιεκηθή αληηπαξάζεζε απφ ηνλ 

ζηεξεσηηθφ δηπνιηζκφ ζεσξία – πξάμε, αληηθαζηζηψληαο ηελ ή δπλαηφλ, κε 

κηα ελ δπλάκεη ζχλζεζή ηνπο. Δπαλαδηαηππψλνληαο θαη 

επαλαπξνζδηνξίδνληαο ην πεξηερφκελνπ ηνπ φξνπ γεληθή παηδεία, κε ηελ 

έληαμε θαη αθνκνίσζε ζην δηδαθηηθφ αληηθείκελν ηεο ηερλνινγηθήο δηάζηαζήο 

ηεο, σο κηα δηεπξπκέλε έλλνηα θαη εξκελεία ηεο θχζεο θαη ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο πνπ βηψλνπκε σο άλζξσπνη, σο αλαγθαία γλψζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ. 

 

  Σν ειιεληθφ ζρνιείν είλαη αγθπισκέλν ζε πεπαιαησκέλεο 

ζεκαηνινγίεο, κπζνινγίεο θαη πξνζαλαηνιηζκνχο παηδαγσγηθήο. Σα αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα, ε θαηαλνκή ησλ δηδαθηηθψλ σξψλ, ην πεξηερφκελν, ν ρψξνο 

πξνέιεπζεο, ε νξγάλσζε θαη ε δηδαθηηθή ηεο δηδαθηέαο γλψζεο, ε 

δηακνξθσκέλε δειαδή ζρνιηθή θνπιηνχξα, δελ ζεψξεζε πνηέ άμηα πξνζνρήο 

ηελ εκπεηξηθή βησκαηηθή γλψζε. 

 

  Σν παξαδνζηαθφ αζηηθφ ζρνιείν ζεψξεζε απηνλφεην πψο ε 

δηδαζθφκελε ζην ζρνιείν γλψζε πξέπεη ζε πξσηεχνληα θαη θπξίαξρν ξφιν, 

λα πξνέξρεηαη απζηεξά απφ ην ρψξν ησλ επηζηεκψλ. Μηα αληίιεςε πνπ 

εληείλεη θαη βαζαίλεη ηνλ δηαρσξηζκφ ηερλεηφ θαη ακθηζβεηήζηκν γηα καο, 

εγθεθάινπ – ρεξηνχ, απνηππψλνληαο θαη αληαλαθιψληαο ηελ δηαίξεζε ηεο 

θνηλσλίαο ζε αληαγσληζηηθέο ηάμεηο θαη ζηξψκαηα. Μηα θπξίαξρε θαηαλεκεηηθή 

επηιεθηηθή ηδενινγία θαη ιεηηνπξγία πνπ αλαπαξάγεη ηελ θνηλσληθή δηαίξεζε κε 

ηελ δηάηαμε ρεηξσλαθηηθήο θαη πλεπκαηηθήο εξγαζίαο θαη πνπ παίδεη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλαπαξαγσγή ηνπ θνηλσληθνχ θαπηηαιηζηηθνχ 

θαηακεξηζκνχ εξγαζίαο. 

 

  Οη ηερλνινγηθέο δηαδηθαζίεο αγλνήζεθαλ σο εθαξκνγέο ησλ 

ζεσξεηηθψλ επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ θαη άξα σο απαξαίηεηνο ζπλδεηηθφο 

θξίθνο ζεσξίαο – πξάμεο ζε κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο 

θαη ηεο θχζεο. 

 

  Καηαδηθάζηεθαλ ζπιιήβδελ σο απιέο ηερληθέο, σο 

απηνκαηνπνηεκέλεο ρεηξσλαθηηθέο ξνπηίλεο, πνπ δελ άμηδαλ ζην κνληέιν ηνπ 

κηθξνεπηζηήκνλα καζεηή κειινληηθνχ επηηπρεκέλνπ ζηειέρνπο ηεο αγνξάο 

εξγαζίαο. 
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  Σαπηίζηεθαλ νιέζξηα κε ηνλ βηνπνξηζκφ ηεο ηερληθν-

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο. Άπνςή καο είλαη πσο ε ζρνιηθή γλψζε πξέπεη 

λα βαζίδεηαη ελ πνιινίο ζηελ επηζηεκνληθή, λα πξνθχπηεη φκσο σο πξντφλ 

κεηαθνξάο ηνπ επηζηεκνληθνχ, αθαδεκατθνχ θαη ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ ζην 

ζρνιηθφ. 

 

  Πξνζπάζεζα ήδε λα πεξηνξηζηψ, βξίζθνκαη αθφκα ζηνλ 

πξφινγν φπσο θαηαιαβαίλεηε, ην ζέκα πνπ ζίγσ είλαη πνιχπινθν, άξα ζα 

πξνηηκήζσ πξνθεηκέλνπ λα κελ εμαληιήζσ θαη ηνλ δηθφ ζαο ρξφλν, λα 

θαηαζέζσ ζηα πξαθηηθά ην θείκελν νιφθιεξν, επειπηζηψληαο φκσο λα 

εθδνζνχλ ιίαλ ζπληφκσο θαη φρη ζε 11 ρξφληα απφ ηψξα. Δπραξηζηψ. 

Β. ΡΗΕΟ (Γ΄ ΔΛΜΔ Α. ΑΣΣΗΚΖ): πλάδειθνη λα επραξηζηήζσ γηα ηελ 

ππνκνλή ζαο. Δίκαη Αληηπξφεδξνο ηεο Γ΄ ΔΛΜΔ Αλαηνιηθήο Αηηηθήο. Θέισ λα 

πσ ρσξίο λα μερσξίδσ θαλέλαλ ζπλάδειθν, αιιά κε ζπγθίλεζε ν ζπλάδειθνο 

Ράιιεο γηαηί θαη εγψ ππεξεηψ σο θηιφινγνο ηα ηειεπηαία πέληε ρξφληα ζε έλα 

εζπεξηλφ ΣΔΔ ζην Μελίδη. 

 

  Καη επεηδή κηα ζπλαδέιθηζζα είπε φηη δελ κίιεζε θαλείο γηα λα 

λπρηεξηλά ζρνιεηά, δελ άληεμε φκσο θαη έθπγε, θαηαζέησ θάπνηεο 

πξνζσπηθέο δηαπηζηψζεηο. 

 

  Τπάξρεη θαη εθεί, εθηφο απφ ηελ Πάηξα θαη ηελ Άξηα θαη ζην 

Μελίδη κηα άιιε Υξηζηίλα. Απηή ε Υξηζηίλα ε δηθή κνπ θαη δελ είλαη θαληαζία, 

κνπ ιέεη δάζθαιε, δνπιεχσ ζε έλα θφζκν ηα ηειεπηαία 2,5 ρξφληα, δεθαέμη 

ψξεο ηελ εκέξα καδί κε ηελ αδεξθή κνπ, είκαη αλαζθάιηζηε, καο ρξσζηάεη 

3000 επξψ ην αθεληηθφ, έξρνκαη θαζπζηεξεκέλε ζην ζρνιεηφ, κέλσ ζηνπο 

πξφπνδεο ηεο Πάξλεζαο, θνβάηαη ν παηέξαο κνπ έρεη δπν θφξεο, 

εξγαδφκελνο θαη απηφο κεξνθακαηηάξεο, καο πήξε έλα απηνθίλεην, ην 

ρξσζηάκε θαη ληξέπνκαη λα ηνπ ην πσ, δελ κπνξψ λα θχγσ απφ ηελ δνπιεηά. 

 

  Γελ έρσ δσή, δελ κπνξψ λα έξζσ ζην ζρνιεηφ, δελ έρσ ηίπνηα. 

πσο θαη εδψ ζηνπο ηξηάληα ζπλαδέιθνπο εκείο ζπλάδειθνη ζαο κηιάκε απφ 

ηελ άθξε ηεο πφιεο. Σα παηδηά πνπ έξρνληαη ζηα ΣΔΔ θαη εηδηθά ζηα 

λπρηεξηλά, είλαη παηδηά απφ ηελ άθξε ηεο πφιεο. Γπζηπρψο ηνλ αθνχζακε ηνλ 

ζπλάδειθν Ζξαθιένπο ρζεο, αιιά πνηνο καο αθνχεη, καο αθνχεη θαλείο; 
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  Γπν πνιχ επηγξακκαηηθά θνπβέληεο λα πσ, λα κελ θνπξάζσ, 

γλσξίδεηε φινη φηη εληειψο αδηθαηνιφγεηα ε δηδαζθαιία, ην ζπλέδξηφ καο εδψ, 

έρεη λα θάλεη κε ηελ παγθνζκηνπνίεζε. Ξέξεηε φηη ζηα ΣΔΔ δηδάζθνπλ ζηνλ β΄ 

θχθιν λέα ειιεληθά είλαη δπν θείκελα κέζα. Δίκαζηε απφ ηηο εηδηθφηεηεο πνπ 

μεθηλήζακε ρσξίο βηβιία ην ‟97 κε ηα θπιιάδηα κεηά, κεηά κε θσηνηππίεο θαη 

κεηά κε βηβιία, θαιά βηβιία. Έρνπλ δπν θείκελα, έλα ηνπ Θενδσξάθε 

ζπλνπηηθφ γηα ηελ παγθνζκηνπνίεζε θαη έλα ηνπ ηεθαλφπνπινπ, ε νκηιία ηνπ 

ζηελ πξνζθψλεζε ηνπ Κιίληνλ, αθαηξέζεθαλ θαη ηα δπν θαη κε ππνπξγηθή 

εγθχθιην ήξζαλ ηψξα πξηλ απφ είθνζη κέξεο ζηα ζρνιεηά, λα μαλακπνχλε ιέεη, 

ε ππνπξγφο απάληεζε φηη δελ είλαη ζηελ εμεηαζηέα είλαη ζηελ δηδαρζείζα 

φκσο χιε. Ξαλά κπήθαλ ηψξα Παλαγηψηε, φηη είλαη ζηελ εμεηαζηέα χιε ζηα 

παηδηά ησλ λπρηεξηλψλ ζρνιεηψλ. 

 

  πσο γλσξίδεηε φζνη ππεξεηείηε ζηα ΣΔΔ, έλα παηδί απφ θάζε 

εηδηθφηεηα, έρεη δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα ΣΔΗ. Άκα γξάςεη 19,5 ν έλαο θαη 19 

ν άιινο, δελ κπαίλεη ζηα ΣΔΗ. ηα Δληαία κπαίλεη, εγψ έρσ ππεξεηήζεη θαη ζηα 

εληαία θαη ζηα γπκλάζηα, κπαίλεη κε 3,5 θαη κε 4.  

 

  Γειαδή φρη απφ ηελ άθξε ηεο πφιεο, φρη θαηψηεξνπ Θενχ 

γθξίδν ην ηνπίν. Έξρνκαη ηψξα θαη έρνπκε θάπνηνπο πνπ ζηξνπζνθακειίδνπλ, 

δηαδξνκηζηέο ζηελ πξνεγνχκελε θπβέξλεζε, λα κελ πσ νλφκαηα ηα 

γλσξίδνπκε, πεξηδηαβαίλνπλ ηα ζρνιεηά θαη ζέινπλ λα πάλε ζηελ ινγηθή ηνπ 

δηαίξεη θαη βαζίιεπε ζην θίλεκα ην ζπλδηθαιηζηηθφ. 

 

  Να ιεηηνπξγήζνπλ, λα μαλατδξχζνπλ ηελ ΟΛΣΔΔ. Γελ είραλ 

δνπιέςεη, θαη ηνλ ξσηνχζα ην ζπλάδειθν ζην ζρνιεηφ κνπ, έρσ δηθαίσκα 

ζπλάδειθε λα είκαη ζε δπν ζσκαηεία; Αο ζθίζσ εγψ πξψηνο θαη απηή ηελ 

ηαπηφηεηα ηεο ΟΛΜΔ θαη λα γξαθηψ θαη άιινη ζπλάδειθνη ζην δηθφ ζνπ 

καγαδί, έρσ; 

 

  Καη έρνπλ γξαθηεί θαη ζπλάδειθνη θαη ζην ΣΔΔ θαη ζηελ ΔΛΜΔ. 

Ση λα πσ ηψξα γηα βηβιία, γηα ηνκείο, γηα αλαζθάιηζηνπο καζεηέο; Γηα καζεηέο 

ηνπ 50 ή 60% πνπ εγθαηαιείπνπλ ην ζρνιεηφ; 

 

  Δίπαλ πνιινί ζπλάδειθνη εδψ πέξα, ηα είπε θαη ν ζπλάδειθνο 

Κσζηφπνπινο, πνιχ σξαία. Γη‟ απηνχο ηνπο αλζξψπνπο, ηη ραξαθηήξεο 
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καζεηψλ έρνπκε εθεί; Απφ ηα βηβιία κέρξη ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγνχλ φζνη 

ππεξεηνχλ ζηα ΔΠ, φζνη ππεξεηνχλ ζηα ΔΠ φια γίλνληαη ζην πφδη. 

 

  Να κελ θνπξάζσ άιιν. Γπν πξνηάζεηο ζέισ λα θάλσ θαη αο 

θαηαγξαθνχλ. Θα ζαο πσ έλα παξάδεηγκα θαη ηειεηψλσ κ‟ απηφ. Σα παηδηά νη 

καζεηέο νη δηθνί κνπ έξρνληαη ρσξίο ζηπιφ, ρσξίο βηβιίν, ρσξίο ηεηξάδην. Σν 

κφλν φπιν έρνπλ ην θηλεηφ ηειέθσλν, ην θηλεηφ ηειέθσλν ζπλάδειθνη δελ 

έρνπλ πέλα γηα λα γξάθεη. Κάηη πξέπεη λα γίλεη γη‟ απηνχο. 

 

  Καη εγψ ζπκθσλψ φηη απηφ πνπ ιέλε ην ζχλνιν ησλ 

παξαηάμεσλ 12ρξνλν ππνρξεσηηθφ ζρνιείν. Αιιά πψο ζα γίλεη; Γελ πξέπεη 

δειαδή ην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο πνπ κπήθε κεηά απφ δηακαξηπξίεο, κηα ψξα 

θαη κηα ψξα λέα ειιεληθά θαη άκα ηνπο κηιήζεηο θαη πνιχ, άζε ηα πνιηηηθά ξε 

δάζθαιε, ηη δφξη ηξαβάο ζνπ ιέεη θάπνηνο. 

 

  Γελ πξέπεη δειαδή θαη κηα πξφηαζε ην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο, 15 

ελφηεηεο, φια ηα ΣΔΔ έρνπλ ππνδνκή πιηθνηερληθή, ήηαλ απαίηεζε ηνπ 

θιάδνπ καο. Να θαηαγξαθνχλ απηέο νη δεθαπέληε ελφηεηεο, γηαηί ηηο 10 ηηο 

ράλνπλ νη καζεηέο ζε κηα βηληενηαηλία ε θάζε ελφηεηα ή έλα DVD θαη λα ηνπο 

δίλεηο ζηα παηδηά λα βιέπνπλ απηφ ηελ ηζηνξία λα δηδάζθνληαη. 

 

  Ή λα ηνπο δείρλεηο θάπνηεο δεηγκαηηθέο δηδαζθαιίεο ζηα λέα 

ειιεληθά ή ζηα καζεκαηηθά, πνπ ζα ηνπο ρξεηαζηνχλ σο απξηαλνί ηερλίηεο, 

απηά πνπ ρξεηάδνληαη γηαηί είλαη ιεηηνπξγηθά αλαιθάβεηνη, ηέηνηνπο ζέινπλ. 

κσο θάηη πξέπεη λα θάλνπκε σο θίλεκα. αο επραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Φ. ΚΛΧΠΑ): Ο ζπλάδειθνο Υαιηψηεο έρεη ην ιφγν. 

Γ. ΥΑΛΗΧΣΖ: πλάδειθνη απφ ην Πξνεδξείν θάλαηε πνιχ θαθφ ζ‟ απηφ ην 

ζπλέδξην, απηφ λα ην μέξεηε θαη ζαο ραξαθηεξίδεη. Λνηπφλ ζπλάδειθνη θαη εγψ 

είκαη θαζεγεηήο ζε λπθηεξηλφ ζρνιεηφ, εξγαηάθηα είλαη νη καζεηέο κνπ, 

εξγαηάθηα κε πίζηε ζην Θεφ θαη ζηελ παηξίδα. Δξγαηάθηα πνπ ζέινπλ λα 

έρνπλ κηα πξννπηηθή θαη ζέινπλ ην δηθαίσκα ζηελ κφξθσζε λα ην 

ζπλδπάζνπλ κε ην δηθαίσκα ζηελ εξγαζία. 

 

  Καη αλ μερσξίζνπκε κ‟ φιεο απηέο ηηο ζνιναπφςεηο πεξί εληαίαο 

12ρξνλεο εθπαίδεπζεο, ην δηθαίσκα ζηε κφξθσζε κε ην δηθαίσκα ζηελ 
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εξγαζία, απαμηψλνπκε θαη θαηαξγνχκε θαη ην δηθαίσκα ζηε κφξθσζε θαη ην 

δηθαίσκα ζηελ εξγαζία. 

 

  Θα πξέπεη ινηπφλ λα βάινπκε θάπνηα δεδνκέλα, ηα νπνία ζα 

πξνσζήζνπλ ηελ θνηλσλία, ε νπνία θνηλσλία ιεηηνπξγεί κέζα ζε έλα 

θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα. Απηφ ην θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα είλαη έλα δεδνκέλν θαη 

πξέπεη λα αμηνινγήζνπκε ηελ ζηάζε καο φινη. Γηαηί ηελ βαζηθή επζχλε γηα ηελ 

πνξεία ηεο εθπαίδεπζεο ηελ έρνπκε εκείο, νη νπνίνη εθθξάδνπκε θπξίαξρεο 

ηδενινγίεο. 

 

  ιεο απηέο νη πεξηζσξηαθέο απφςεηο απιψο θαηαγξάθνληαη, 

θάπνπ έηζη έρνπλ θαη ελδηαθέξνλ, αιιά απφ εθεί θαη πέξα δελ έρνπλ θακία 

πξαθηηθή αμία. Θα πξέπεη λα δνχκε ινηπφλ εκείο νη νπνίνη εθθξάδνπκε ηηο 

θπξίαξρεο ηδενινγίεο, πψο ζα πξνσζήζνπκε απηέο ηηο δνκέο ηεο 

εθπαίδεπζεο, ζα πξέπεη λα δνχκε πνηα ζα είλαη ε κνξθή θαη πνηα ζα είλαη ε 

δνκή ηεο εθπαίδεπζεο, απφ εδψ θαη πέξα έηζη ψζηε λα πξνσζήζνπκε απηά 

ηα νπνία ρξεηάδεηαη ε θνηλσλία. 

 

  Καη είλαη ζεκαληηθή επζχλε λα δνχκε πνηνλ έρνπκε απέλαληί 

καο. Απέλαληί καο έρνπκε ηελ παγθνζκηνπνίεζε θαη είλαη πξαγκαηηθά χςηζην 

ζξάζνο νη δηεζληζηέο λα έξρνληαη θαη λα αλάγνληαη ζε ερζξνχο ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο. 

 

  Δίλαη πξνζβνιή ηεο ινγηθήο. Ο δηεζληζκφο παίδεη ην παηρλίδη ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο. ινη απηνί πνπ ζέινπλ ηνλ δηεζληζκφ ηεο εξγαζίαο, 

ζέινπλ λα παίμνπλ ην παηρλίδη ηνπ κεγάινπ θεθαιαίνπ, πνπ ζέιεη θζελφ 

εξγαηηθφ λα ην θνπβαιάεη φπνπ ζέιεη, φπνπ ην βνιεχεη ζε φπνηα ρψξα ζέιεη, 

θαη λα ην πεηάεη φηη ψξα ζέιεη. 

 

  Θα πξέπεη ινηπφλ λα εληζρχζνπκε κέζα απφ ηελ εθπαίδεπζε 

απηέο ηηο παηξησηηθέο δπλάκεηο, απηέο ηηο δπλάκεηο θαη απηέο ηηο ζθέςεηο πνπ 

δίλνπλ ψζεζε ζηε θνηλσλία, πξνο ηελ θαζηέξσζε θαη ελίζρπζε ηεο δνκήο ε 

νπνία εληζρχεη ηελ δχλακε απέλαληη ζηελ παγθνζκηνπνίεζε. Καη απηή ε 

δχλακε είλαη κφλν ε δχλακε ησλ εζληθψλ θξαηψλ. 
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  Τπ‟ απηή ηελ έλλνηα ινηπφλ ζα πξέπεη λα δνχκε πψο ε ηερληθή 

εθπαίδεπζε ζα εμππεξεηήζεη ηελ δσληάληα ζηελ θνηλσλία. Καη απηή 

πξαγκαηηθά ε δσληάληα είλαη πνπ ρηππηέηαη ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. Γηαηί ελψ 

ζίρηεθαλ φια ηα δεηήκαηα εδψ πέξα ζ‟ απηή ηελ αίζνπζα, ην ζέκα ησλ 

γχθησλ θαη κάιηζηα δελ έκεηλε ν ζπλάδειθνο Γακαζθελφο ν πξνιαιήζαο λα 

καο πεη, επεηδή είρε πάξεη κηα νκφθσλε απφθαζε πάξε ηνπο γχθηνπο λα ηνπο 

εθπαηδεχζεηο. Σν DNA θσλάδεη ζπλάδειθνη, θσλάδεη θαη ην μερλάκε. 

 

  Καη ππάξρνπλ επηζηήκεο φπσο ε επγνληθή επηθεξπγκέλεο απφ 

θάπνηεο ηδενινγίεο ηηο νπνίεο πθηζηάκεζα. Δλλνψ ηελ ηδενινγία ηεο 

αξηζηεξάο. Σν DNA θσλάδεη νη γχθηνη δελ πάλε ζηα ζρνιεία, δελ πάλε κε 

ηίπνηα. Κάλακε πξνζπάζεηεο, πξνζπάζεηεο ηεξάζηηεο, δελ πάλε ζηα ζρνιεία. 

 

  Τπ‟ απηή ηελ έλλνηα ινηπφλ πξνζπαζήζηε εζείο λα ηνπο 

ηζνπβαιηάζεηε, πξνζπαζήζηε λα άξεηε απηά ηα εκπφδηα ηα πξαγκαηηθά πνπ 

βάδεη ε θχζε θαη ζα έρνπκε ηα  απνηειέζκαηα γηα ηελ ρψξα καο, ηα νπνία 

ζπκβαίλνπλ θαη ζε άιιεο ρψξεο. 

 

  Βιέπνπκε ηη ζπκβαίλεη ζηελ Αθξηθή, πνπ δελ πήξαλε ηέηνηα 

δεδνκέλα, θαη λα ην απνηέιεζκα, απηή ηε ζηηγκή νη καχξνη πεζαίλνπλ 

αβνήζεηνη, γηαηί έθπγαλ νη ιεπθνί νη νπνίνη δηνηθνχζαλ απηέο ηηο ρψξεο θαη 

ηνπο έδηλαλ ςσκί θαη κεξνθάκαην. 

 

  Αλ ινηπφλ δελ πάξνπκε θάπνηα δεδνκέλα ςπρξά, έηζη ψζηε λα 

θζάζνπκε ζηελ ζχλζεζε, ζηελ δηαηήξεζε ησλ πνιηηηζκψλ, ζηελ δηαηήξεζε 

ησλ εζλψλ, ζα πάκε ζ‟ απηφ ην ρσλεπηήξη πνπ ζέιεη ν παγθφζκηνο 

θαπηηαιηζκφο θαη ε αξηζηεξά, ζ‟ απηή ηε θνηλσλία ηεο ηζνπέδσζεο, ε νπνία 

δελ μέξσ ηη θαιφ κπνξεί λα απνδψζεη παξαπέξα. 

 

  Δγψ απεπζχλνκαη ζην ζπλέδξην θαη ζη‟ απηηά ηα δηθά κνπ φιεο νη 

δηθέο ζαο απφςεηο νη δηθέο ζαο νη αξηζηεξέο, ην ίδην αθξαίεο αθνχζηεθαλ, κε 

ππνκνλή φκσο θάζηζα θαη ηηο άθνπζα. Πάξε ηα δηθά κνπ απηηά θαη άθνπζε 

απηέο ηηο εμνξγηζηηθέο αξηζηεξέο απφςεηο πνπ εθθξάδεηο ίζσο εζχ, γηαηί δελ 

μέξσ πνχ αλήθεηο θαη άιινη ζπλάδειθνη πνπ μέξσ πνχ αλήθνπλ. 
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  Καη φκσο εγψ κε ππνκνλή θάζηζα θαη ηνπο άθνπζα. Έρσ ινηπφλ 

δηθαίσκα θαη εγψ λα θαηαγξάςσ ηηο απφςεηο, νη νπνίεο πηζηεχσ φηη 

πεξηγξάθνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

 

  Γηαηί απηή ηε ζηηγκή πνπ κηιάκε αλ εθαξκφζνπκε θάπνηα 

δεδνκέλα, ζα νδεγεζνχκε ζ‟ απηέο ηηο θνηλσλίεο θαη ζ‟ απηή ηελ θαηάζηαζε 

πνπ έρνπλ νδεγεζεί νη ρψξεο ηεο Αθξηθήο. 

 

  ηακαηψ εδψ πέξα, αλ θαη έρσ λα βάισ θαη άιια δεηήκαηα πνπ 

γη‟ απηφ ιέσ φηη ίζσο ε δηθή κνπ ηνπνζέηεζε είρε κηα ηδηαηηεξφηεηα θαη θαιφ 

είλαη λα γίλνπλ πξνθιήζεηο, θαιφ είλαη λα θαηαγξάθνληαη φιεο νη απφςεηο θαη 

απηφο είλαη ν ζθνπφο ηνπ ζπλεδξίνπ. 

 

  Γελ ζέιεζαλ απηή ηελ αλαγθαηφηεηα λα ηελ δείμνπλ νη 

ζπλάδειθνη θαη πηζηεχσ φηη ππ‟ απηή ηελ έλλνηα ζα βγεη πην θησρφ ην 

ζπλέδξην. Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Γ. ΖΡΑΚΛΔΟΤ): ηηο 16.30 μεθηλάεη ην ζπλέδξην. 

 

ΛΖΞΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ Β’ 

  



 

     ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  Α. ΑΠΠΟΤΝΑ 
        Υ. ΡΟΤΜΠΑΝΖ 
         
 

ΟΜΑΓΑ  ΔΡΓΑΗΑ Γ΄ 

 

 «Αςηονομία ηος ζσολείος – ππόζβαζη ζηην ηπιηοβάθμια 

εκπαίδεςζη» 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Υ. ΡΟΤΜΠΑΝΖ): Καιεκέξα ζε φινπο. Οη ζπληνληζηέο 

είκαζηε, ε Αγγέιηθα αππνπλά θαη ν Υξήζηνο Ρνπκπάλεο. Ζ νκάδα καο 

απνηειείηαη απφ φια απηά ηα νλφκαηα ηα νπνία έρεηε κπξνζηά ζαο. 

Γνπιέςακε φρη κφλν κεηά ηελ πξνθήξπμε ηνπ πλεδξίνπ, ε νκάδα απηή 

δνχιεπε θαη πέξζη, ην ζέκα ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο πνπ έγηλε ε εκεξίδα ηεο 

ΟΛΜΔ, ζεσξήζακε φηη είκαζηε πνιχ θνληά ζε ζρέζε κε ην ζέκα πνπ ζα 

δηαπξαγκαηεπηνχκε ζήκεξα θαη ζπλέρηδε απηή ε νκάδα λα δνπιεχεη ζπιινγηθά 

κε ηελ πξνζζήθε λέσλ ζπλαδέιθσλ, νπφηε ε εηζήγεζε απηή είλαη πξαγκαηηθά 

ε ζπληζηακέλε κηαο ζπιινγηθήο δνπιεηάο, θαιή ή θαθή εζείο ζα ην θξίλεηε θαη 

ζα θαηαγξάςνπκε εδψ ηηο απφςεηο, αιιά είλαη ην απνηέιεζκα κηαο ζπιινγηθήο 

δνπιεηάο. 

 

  Πξνηείλσ δηαδηθαζηηθά λα δηαβάζνπκε ηελ εηζήγεζε, επεηδή 

άθνπζα φηη δελ είραηε ρξφλν λα ηελ έρεηε απφ κφλνη ζαο δηαβάζεη θαη κεηά λα 

θαηαγξάςνπκε ηηο απφςεηο, ή ηηο παξαηεξήζεηο, ή ηηο εξσηήζεηο πάλσ ζηελ 

εηζήγεζε νη νπνίεο κπνξεί λα ππάξρνπλ. 

 

  Απ‟ φηη κε πιεξνθφξεζαλ εδψ, επεηδή γίλεηαη καγλεηνθψλεζε 

θάζε ζπλάδειθνο ν νπνίνο ζα παίξλεη ην ιφγν ζα πξέπεη λα ιέεη ην φλνκά ηνπ 

θαη αλ ζέιεη θαη απφ πνηα ΔΛΜΔ πξνέξρεηαη. Απ‟ φηη βιέπσ εδψ ππάξρεη θαη 

κηα εηζήγεζε ηεο ΔΛΜΔ Α-Γ ΑΝΑΣ. ΑΣΣΗΚΖ, έηζη κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ 

ρξφλνπ πνπ ζα έρνπκε, ζα ηελ αθνχζνπκε κε κεγάιν ελδηαθέξνλ, είλαη ν 

ζπλάδειθνο Νίθνο Κνκπφηεο εδψ εηζεγεηήο. 

 

  Ζ απηνλνκία ηνπ ζρνιείνπ, δελ πξνζδηνξίδεηαη κνλνδηάζηαηα, ζε 

ζρέζε κε ηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο γηα ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. εκείν 

πνπ ζπληζηά κηα επηκέξνπο πιεπξά ηνπ φινπ ζέκαηνο, έηζη ην αληηκεησπίζακε 

απφ ηελ αξρή ζαλ νκάδα. 
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  Μέζα απφ κηα ζθαηξηθφηεξε αλάιπζε ησλ θνηλσληθψλ 

ιεηηνπξγηψλ ηνπ ζρνιηθνχ ζεζκνχ κέζα ζην πιέγκα ησλ θπξίαξρσλ 

θνηλσληθψλ ζρέζεσλ εμνπζίαο, εληφο ηνπ νπνίνπ ηνπνζεηνχληαη θαη νη ζρέζεηο 

εμάξηεζεο ηνπ ζεκεξηλνχ ζρνιείνπ απφ ηελ πνιηηεία, ζειήζακε σο νκάδα λα 

δηαηππψζνπκε ηεθκεξησκέλα, φζν κπνξνχκε θπζηθά, ην αίηεκα γηα ηελ 

κνξθσηηθή απηνηέιεηα ηνπ ζρνιείνπ, ηελ αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηελ επηηέιεζε 

ηεο κνξθσηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιηθνχ ζεζκνχ, ιεηηνπξγία πξσηαξρηθή 

πνπ απφ ζέζεηο αξρήο δελ ππάγεηαη, αιιά αληηζέησο ππεξβαίλεη θαη κάιηζηα 

ζπρλά αληηθάζθεη, κε επηκέξνπο επηιεθηηθέο ινγηθέο, απφξξνηεο ηεο 

ππξακηδηθήο δνκήο ηνπ ζεκεξηλνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

 

  Ηδηαίηεξα επηθεληξσζήθακε ζηα παξαθάησ δεηήκαηα: Παηδεία. 

Σν δήηεκα ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ πεξηερνκέλσλ ηεο εθπαίδεπζεο, ησλ 

ηδενινγηθψλ πξνζαλαηνιηζκψλ ηνπο θαη βέβαηα ηεο δηαζθάιηζεο ηεο 

επηζηεκνληθήο ζπγθξφηεζήο ηνπο απφ ηξέρνπζεο ζπγθεθαιπκκέλεο ή 

απξνθάιππηεο παξεκβάζεηο εμνπζηαζηηθψλ κεραληζκψλ, φπσο ε πνιηηηθή 

εμνπζία θαη άιια. 

 

  Γεχηεξνλ ην δήηεκα ηεο παηδαγσγηθήο ειεπζεξίαο. Γειαδή ηεο 

εμαζθάιηζεο ζπλζεθψλ ειεχζεξεο έθθξαζεο θαη δηαθίλεζεο ηδεψλ, 

δεκηνπξγηθήο πξσηνβνπιίαο θαη ηζφηηκεο ζπκκεηνρήο δηδαζθφλησλ θαη 

δηδαζθνκέλσλ ζηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία. 

 

  Καη ηξίηνλ, ηελ δηεχξπλζε ηεο εηζαγσγήο ηεο αξρήο ηεο 

ζπιινγηθφηεηαο, ζηελ ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. ηα πιαίζηα ηεο 

αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ ηεο θαζεκεξηλήο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο, 

θαζψο θαη ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ πάζεο θχζεσο παηδαγσγηθψλ 

πξνβιεκάησλ, κε άμνλα ηελ δξαζηηθή αχμεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ 

ζπιιφγνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηελ κεηαηξνπή ηνπο ζε θπξίαξρν φξγαλν ζηα 

πιαίζηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

 

  Καη ηνχην σο απφξξνηα ηεο θνηλήο πεπνίζεζήο καο, φηη φια ηα 

κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο, ηδηαίηεξα δε νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη 

εθπαηδεπφκελνη, ζα πξέπεη λα έρνπλ πξσηεχνληα, ελεξγφ θαη πξσηνβνπιηαθφ 

ξφιν, κέζα απφ ζπιινγηθέο θαη δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο, ζε φηη αθνξά ηελ 
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δηακφξθσζε θαη ηελ δηαρείξηζε ηεο ζρνιηθήο δσήο ζε φινπο ηνπο ηνκείο, 

γεληθνχο, ηδενινγηθνχο πξνζαλαηνιηζκνχο, αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, ζρνιηθά 

εγρεηξίδηα, παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο, ζηφρνπο θαη κεζφδνπο αμηνιφγεζεο θαη 

ζε φια ηα επίπεδα ιήςεο θαη εθαξκνγήο ησλ απνθάζεσλ ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο, απφ ηνλ θεληξηθφ ζρεδηαζκφ σο ηελ δηαρείξηζε ηεο θαζεκεξηλήο 

ζρνιηθήο πξάμεο ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ηάμεο. 

 

  ε έλα δεχηεξν επίπεδν ζεκείν εθθίλεζεο απνηέιεζε θαη πάιη ε 

θνηλή καο πεπνίζεζε λα αληηκεησπίζνπκε ηελ παηδεία ζαλ θνηλσληθφ 

δηθαίσκα, φπσο θαη ζπληαγκαηηθά αλαγλσξίδεηαη θαη σο ππνρξέσζε ηεο 

πνιηηείαο γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ πιηθψλ πφξσλ, γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζεζκνχ θαη ηελ δεκηνπξγία ησλ αλαγθαίσλ πξνυπνζέζεσλ, γηα 

ηελ παξνρή ίζσλ δπλαηνηήησλ κφξθσζεο ζε φινπο λένπο, αλεμάξηεηα απφ 

θνηλσληθή πξνέιεπζε θαη θάζε άιιε κνξθήο θνηλσληθήο δηάθξηζεο. 

 

  Τηνζεηψληαο σο πιαίζην ηελ ζέιεζε ηνπ ζπλδηθάηνπ καο γηα 

δεκφζην θαη δσξεάλ ππνρξεσηηθφ 12ρξνλν ζρνιείν, δηαηππψζακε ηηο 

αθφινπζεο ζθέςεηο γηα ην δήηεκα ηεο πξφζβαζεο ζηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε. 

 

  Ζ νκάδα εθηηκά φηη γε κεηαηξνπή ηνπ ιπθείνπ  ζε 

πξνπαξαζθεπαζηηθφ θέληξν γηα ηηο εμεηάζεηο επηινγήο γηα ηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, ππνβαζκίδεη εμαηξεηηθά ηελ νπζηαζηηθή κνξθσηηθή ιεηηνπξγία 

απηήο ηεο βαζκίδαο, θαηάζηαζε πνπ κε ηελ επηθξάηεζε κηαο νξηζκέλεο 

εμεηαζηνθεληξηθήο ινγηθήο, φπσο πινπνηήζεθε απφ ηηο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο 

ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο, έρεη επηδεηλσζεί αθφκα πεξηζζφηεξν. 

 

  Ζ απεκπινθή ηνπ ζρνιείνπ απ‟ απηνχ ηνπ ηχπνπ ηηο επηιεθηηθέο 

δηαδηθαζίεο, πξνηάζζεηαη σο αλαγθαηφηεηα γηα κνξθσηηθνχο, αιιά θαη 

θνηλσληθνχο ιφγνπο θαη κάιηζηα ζηα πιαίζηα κηαο ιπθεηαθήο εθπαίδεπζεο 

εληαίνπ ηχπνπ, κε ελζσκαησκέλεο θαη ηζφηηκεο, ηφζν ηηο γεληθέο, φζν θαη ηηο 

ηερληθνεπαγγεικαηηθέο θαηεπζχλζεηο. 

 

  Πξνηείλνπκε ηέινο ηελ ειεχζεξε πξφζβαζε φισλ ησλ 

απνθνίησλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, δηεξεπλψληαο ηαπηφρξνλα ηξφπνπο 

γηα ηελ άκεζε πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο.  
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  Απηφ ήηαλ ζαλ πεξηερφκελα.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Α. ΑΠΠΟΤΝΑ): Καη ζα κπνχκε ζην αλαιπηηθφηεξν θείκελν 

ηψξα, ε ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα. ήκεξα ε εθπαίδεπζε ησλ απνθνίησλ 

ιπθείνπ είλαη αλεπαξθέζηαηε. Αθφκα θαη νη ιεγφκελνη θαινί καζεηέο, ηνπο 

νπνίνπο επλφεζαλ ζπγθπξίεο ηεο δσήο θαη ην νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ, 

βγαίλνπλ απφ ηελ κέζε παηδεία, πλεπκαηηθά αθξσηεξηαζκέλνη. Παηδεία 

πνηφηεηαο δελ ππάξρεη ζηελ αγνξά, φζν θαη λα ςάμεη θαλείο θαη φζν θαη λα 

πιεξψζεη. 

 

  Οη καζεηέο ηνπ ιπθείνπ γπξίδνπλ ζην ζπίηη ηνπο θαηάθνπνη θαη 

ηφηε αξρίδεη ε δεχηεξε θάζε ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο, πνπ είλαη ηα ηδηαίηεξα 

καζήκαηα, ή ε παξαθνινχζεζε ζε θξνληηζηήξηα πνπ αλαιακβάλνπλ λα ηνπο 

εθγπκλάζνπλ, ζηελ ηερληθή αληηκεηψπηζε ησλ εμεηάζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα 

εηζαρζνχλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

 

  Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο είλαη ηξαγηθφ. ρη 

κφλν δελ θαηαθηνχλ ηελ γλψζε, φπσο ηελ νξίζακε πξνεγνπκέλσο, αιιά 

ζπγρξφλσο ππνζθάπηεηαη ε πλεπκαηηθή θαη κεξηθέο θνξέο θαη ε ζσκαηηθή 

ηνπο πγεία. 

 

  Αλ θάπνηνο κειεηήζεη ηελ εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ 1997, 

νη γλσζηνί καο λφκνη 2525 θαη 2640, ζα δηαπηζηψζεη φηη κέζα απφ δήζελ 

πξσηφηππεο ηδέεο, εληείλνληαη ζηελ νπζία νη κεραληζκνί ειέγρνπ θαη 

ρεηξαγψγεζεο δηδαζθφλησλ θαη δηδαζθνκέλσλ. 

 

  Με εξγαιείν ηηο εμεηάζεηο, ηηο σξηαίεο γξαπηέο δνθηκαζίεο θαη κε 

ηελ ζεζκνζέηεζε κηαο θαηαηγίδαο εμεηαζηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ην κφλν ην νπνίν 

επηηπγράλεηαη είλαη εληέιεη ν έιεγρνο ηεο εμσηεξηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

καζεηψλ, θαζψο θαη κηα επηθαλεηαθή θαη πνζνηηθή θαηαγξαθή πιεξνθνξηψλ, 

αληί βέβαηα ηεο νπζηαζηηθήο θαη ζε βάζνο γλψζεο ηεο δηδαθηέαο χιεο. 

 

  Μ‟ απηή ηε ινγηθή πηνζεηείηαη ν κπηρεβηνξηζκφο σο δηδαθηηθή 

κέζνδνο, κε απνηέιεζκα ηελ απνλέθξσζε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη αλάιπζεο, 

θαζψο θαη ηεο δπλαηφηεηαο ησλ καζεηψλ λα ακθηζβεηνχλ φζα δηδάζθνληαη 

θαη λα θαιιηεξγνχλ νπνηαδήπνηε ζπλζεηηθή ηθαλφηεηα. 
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  Απηφ ζπληζηά νπζηαζηηθή ππνβάζκηζε ηεο γεληθήο παηδείαο ζην 

ιχθεην, αθνχ νη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη έρνπλ έλα εηδηθφ ραξαθηήξα, 

πνπ ηηο ζπλδέεη κε ηηο εμεηάζεηο γηα ηελ είζνδφ ηνπο ζην παλεπηζηήκην. 

 

  Δπηπιένλ, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ, πξνθεηκέλνπ 

λα κάζεη ηελ ηερληθή αληηκεηψπηζε ησλ εμεηάζεσλ απεπζχλεηαη ζηα 

θξνληηζηήξηα, πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ λα πξνεηνηκαζηνχλ απνηειεζκαηηθά 

θαη λα εηζαρζνχλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

 

  Ζ πξνεηνηκαζία φκσο πνπ πξνζθέξνπλ ηα θξνληηζηήξηα, 

θπξηαξρεί πάλσ ζε θάζε πλεπκαηηθή πξνζπάζεηα πνπ θάλεη ην ζρνιείν. 

Παξάιιεια ην ίδην ην ιχθεην, κεηαζρεκαηίδεηαη ζε θέληξν παξνρήο 

πιεξνθνξηψλ, εγθαηαιείπνληαο ηνλ ξφιν ηνπ ζρνιείνπ γεληθήο παηδείαο. Έηζη 

ε παηδεία κεηαβάιιεηαη ζε εκπφξεπκα θαη ε κάζεζε γίλεηαη έλα αγαζφ πνπ 

πσιείηαη θαη αγνξάδεηαη ζε κηα αγνξά φπνπ γνλείο θαη καζεηέο 

αληηκεησπίδνληαη σο πειάηεο. 

 

  Καη‟ απηφ ην ηξφπν, ην δεκφζην ζρνιείν θαη ην θξνληηζηήξην, 

γίλνληαη νη θνξείο εθαξκνγήο ηεο λενθηιειεχζεξεο εμνπζίαο, ζ‟ φηη αθνξά ηελ 

εθπαίδεπζε, κεηαηξέπνληαο ηελ γλψζε ζε εκπφξεπκα θαη απνζηεξψληαο ηελ 

απφ ηελ ραξά ηεο δεκηνπξγίαο. 

 

  ηα πιαίζηα απηήο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο δελ απνξνχκε κε ην 

γεγνλφο φηη ν χλδεζκνο Δπξσπαίσλ Βηνκεράλσλ, δηαηππψλεη κε απφιπηα 

θπληθφ ηξφπν ηελ ζέζε φηη πνιχ ζπρλά  ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία αλαηίζεηαη 

ζε αλζξψπνπο πνπ εκθαλίδνληαη λα κελ έρνπλ δηάινγν, νχηε θαηαλφεζε ηεο 

βηνκεραλίαο θαη ηνπ δξφκνπ ηεο πξνφδνπ. 

 

  Ζ παξνρή εθπαίδεπζεο είλαη κηα επθαηξία γηα ηελ αγνξά θαη σο 

ηέηνηα ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί. Πψο φκσο ε αληίιεςε απηή είλαη 

ζπκβαηή, κε ην άξζξν 26 ηεο Παγθφζκηαο Γηαθήξπμεο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ 

Αλζξψπνπ ζην νπνίν πξνβιέπεηαη φηη ε εθπαίδεπζε, πξέπεη λα απνβιέπεη 

ζηελ πιήξε αλάπηπμε ηεο αλζξψπηλεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ζηελ ελίζρπζε 

ηνπ ζεβαζκνχ πξνο ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηηο βαζηθέο ειεπζεξίεο; 
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  Ζ απάληεζε ζην εξψηεκα απηφ είλαη απηνλφεηε. Σν 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ην ζρνιείν, ζα πξέπεη λα 

ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ Παγθφζκηα απηή Γηαθήξπμε, ηελ νπνία άιισζηε ε 

ρψξα καο έρεη θαη λνκηθή ππνρξέσζε λα ζεβαζηεί, αθνχ ηελ έρεη πηνζεηήζεη, 

κε απνηέιεζκα λα απνηειεί εζσηεξηθφ δίθαην ηεο ειιεληθήο πνιηηείαο. 

 

  Ση ζεκαίλεη φκσο ζήκεξα, νιφπιεπξε αλάπηπμε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ; Ζ ζχγρξνλε παηδαγσγηθή επηζηήκε έρεη 

απαληήζεη ζην εξψηεκα απηφ εδψ θαη πνιιά ρξφληα. ήκεξα ην ζρνιείν ζα 

πξέπεη λα έρεη σο θχξηα απνζηνιή, λα θαιιηεξγήζεη ην ζχλνιν ησλ 

ηθαλνηήησλ, ησλ ηαιέλησλ θαη ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ καζεηψλ. 

 

  Ζ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ζεκαίλεη πάλσ απ‟ φια, λα 

κελ θαηαζηξέςεη ην ζρνιείν, νχηε λα ζπαηαιήζεη θακία απφ ηηο δπλαηφηεηεο 

πνπ ελππάξρνπλ ζε θάζε άηνκν θαη πνπ πξψηε ε θνηλσλία θαιείηαη λα ηηο 

αμηνπνηήζεη, αληί λα ηηο εθκεδελίδεη. 

 

  Ζ εθπαίδεπζε επνκέλσο ζα πξέπεη λα είλαη κηα δηαδηθαζία 

θαιιηέξγεηαο, κε ζηφρν λα δηεπξπλζεί ε ζπλείδεζε ηνπ καζεηή, ψζηε λα 

ζπλεηδεηνπνηήζεη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο θνηλσληθήο ηνπ έληαμεο. 

 

  Μέζα ζηα πιαίζηα απηά ε κάζεζε γίλεηαη πεγή απειεπζέξσζεο 

ηνπ αλζξψπνπ θαη εξγαιείν γηα λα απνθαζίδνπλ νη ίδηνη νη καζεηέο πψο λα 

δξνπλ. Με ηελ έλλνηα απηή ην ζρνιείν, ζα κπνξνχζε λα δηακνξθψλεη 

ειεχζεξνπο αλζξψπνπο θαη φρη άηνκα έηνηκα λα ππνηαρζνχλ ζηηο επηηαγέο ηεο 

φπνηαο εμνπζίαο, απαιινηξηψλνληαο ηα αηνκηθά θαη θνηλσληθά ηνπο 

δηθαηψκαηα. 

 

  Έρνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ αλαξσηηφκαζηε, είλαη δπλαηφλ ην 

ιχθεην λα παίμεη απηφ ην ξφιν, φηαλ ν εθπαηδεπηηθφο ηνπ ζηφρνο, είλαη λα 

πεξάζνπλ νη καζεηέο κε επηηπρία ηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο πξνθεηκέλνπ, φρη 

κφλν λα πάξνπλ ην απνιπηήξηφ ηνπο, αιιά λα δηεθδηθήζνπλ κηα ζέζε ζηελ 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

 

  Πψο κπνξεί ν εθπαηδεπηηθφο λα επηρεηξήζεη λα θαιχςεη ηα 

καζεζηαθά θελά ησλ καζεηψλ ηνπ, φηαλ ηνπ δεηνχλ λα παξαδψζεη θαη φρη λα 
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δηδάμεη ηελ χιε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, 

αλεμάξηεηα απφ ηελ αδπλακία νξηζκέλσλ παηδηψλ λα αληηκεησπίζνπλ ηα 

ζνβαξά νηθνλνκηθήο θαη άιιεο θνηλσληθήο πξνέιεπζεο κεηνλεθηήκαηα; 

 

  Μήπσο κε ηνλ ηξφπν απηφ ην ζρνιείν αιινηξηψλεη ηνλ άλζξσπν 

απφ ηελ κάζεζή ηνπ; Μήπσο κε ην ζχζηεκα απηφ ν δάζθαινο αλαγθάδεηαη λα 

ρξεζηκνπνηεί εμσγελή θίλεηξα γηα λα επηηχρεη ηελ επηκέιεηα ησλ καζεηψλ ηνπ 

θαη δελ κπνξεί λα αλαδείμεη ηελ επηαμία ηνπ κνξθσηηθνχ αγαζνχ; 

 

  Μήπσο κε ηελ ζχλδεζε απηή ηνπ ζρνιείνπ κε ηε δηαδηθαζία 

εηζαγσγήο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, είλαη αδχλαηνλ ν εθπαηδεπηηθφο λα 

βνεζήζεη ηνπο καζεηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ αδχλακα θνηλσληθά θαη 

νηθνλνκηθά ζηξψκαηα, κε απνηέιεζκα λα εληείλνληαη αληί λα κεηξηάδνληαη νη 

θνηλσληθέο αληζφηεηεο; 

 

  Γηα καο φκσο πξφνδνο δελ ζεκαίλεη εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο 

γλψζεο θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ αγαζνχ. εκαίλεη αληίζεηα, ηε δεκηνπξγία ελφο 

εθπαηδεπηηθνχ ζεζκνχ πνπ ζα ιεηηνπξγεί κε θεληξηθφ ζηφρν, ηελ παξνρή ηνπ 

κνξθσηηθνχ αγαζνχ ζε φινπο ηνπο λένπο, ρσξίο θνηλσληθέο, ηαμηθέο θαη 

φπνηεο άιιεο δηαθξίζεηο. 

 

  Έλα ζρνιείν κέζα απφ ην νπνίν ε πνιηηεία κε άιια ιφγηα ζα 

πινπνηεί ηελ ππνρξέσζή ηεο γηα ζεβαζκφ θαη έκπξαθηε εθαξκνγή ηνπ 

ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλνπ, αιιά ζηελ πξάμε κε εθαξκνδφκελνπ 

ζεκειηψδνπο θνηλσληθνχ δηθαηψκαηνο, γηα δεκφζηα θαη δσξεάλ παηδεία. 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Υ. ΡΟΤΜΠΑΝΖ): Μνξθσηηθή απηνηέιεηα – πεξηερφκελν. Θα 

ήηαλ αθέιεηα λα ζεσξήζεη θάπνηνο, πψο ππάξρεη απφιπηε απηνλνκία ηεο 

εθπαίδεπζεο απφ ην θνηλσληθφ θαζεζηψο πνπ ηζρχεη γηα θάζε θνηλσληθή 

νκάδα. 

 

  Ο θνηλσληθφο έιεγρνο γίλεηαη εκθαλήο, κε κηα ζεηξά ζπλεηδεηέο 

πξάμεηο πνπ εμαξηνχλ ηελ εθπαίδεπζε απφ ηελ πνιηηηθή θεδεκνλία ηεο φπνηαο 

θπβέξλεζεο. Ζ εμέιημε ηνπ αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ θαη ε αχμεζε ησλ 

γλψζεσλ, νη νπνίεο κεηαδίδνληαη κε ηθαλνπνηεηηθνχο ξπζκνχο, κπνξνχλ 

δπλεηηθά λα παίμνπλ ζεηηθφ ξφιν γηα ηελ εθπαίδεπζε, ρσξίο βέβαηα λα 
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κπνξέζνπλ λα ηελ απαιιάμνπλ πιήξσο απφ ηελ εμάξηεζή ηεο απφ ηελ 

πνιηηηθή εμνπζία. 

 

  Ζ γλψζε θαη ε επηζηήκε, έδσζαλ ζην ζχλνιν ηεο εθπαηδεπηηθήο 

θνηλφηεηαο ηα εθφδηα εθείλα πνπ κπνξνχλ ππφ πξνυπνζέζεηο λα ηελ 

κεηαηξέςνπλ ζηαδηαθά ζε θάπνηα απηφλνκε νξγάλσζε απέλαληη ζηελ 

πνιηηηθή εμνπζία, κε απνηέιεζκα λα είλαη δπλαηφο ν πεξηνξηζκφο ηεο 

απζαίξεηεο παξέκβαζεο ηεο εμνπζίαο φηαλ θαη εθφζνλ, νη ηδενινγηθέο 

επηινγέο ηεο ηειεπηαίαο, ζπγθξνχνληαη κε ηηο θνηλά απνδεθηέο επηζηεκνληθέο 

παξαδνρέο. 

 

  Σα κνξθσηηθά αγαζά ζηε ζεκεξηλή εθπαίδεπζε, είηε κε ηελ 

κνξθή ησλ θηινζνθηθψλ, επηζηεκνληθψλ, ηερλνινγηθψλ γλψζεσλ θαη 

αηζζεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνζθέξνληαη σο απφιπηεο αμίεο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηηο ιεγφκελεο απζεληίεο, θαη θαηεπζχλνπλ ηνπο λένπο ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ηδενινγίεο, είηε σο έλαο θαηαηγηζκφο πιεξνθνξηψλ πνπ 

απνπξνζαλαηνιίδεη ηνπο καζεηέο θαη δελ ηνπο βνεζά λα δηακνξθψλνπλ ηελ 

δηθή ηνπο άπνςε θαη θξίζε ζηα δηάθνξα δεηήκαηα πνπ δηδάζθνληαη ζην 

ζρνιείν, πεξηέρνπλ κελ επηζηεκνληθή εγθπξφηεηα ζε έλα βαζκφ, αιιά ζηελ 

πξνέθηαζή ηνπο έρνπλ ζαλ ζηφρν λα πξνσζήζνπλ ζπγθεθξηκέλεο ηδενινγηθέο 

επηινγέο ηεο εμνπζίαο, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη ηνλ ζηφρν απηφ πάληα ηνλ 

πεηπραίλνπλ. 

 

  Παξάιιεια νη επηζηεκνληθέο ζεσξίεο πνπ εθθξάδνληαη σο 

λφκνη, παξαβηάδνληαη δηαξθψο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ αλζξσπηζηηθψλ, ησλ 

θνηλσληθψλ, ησλ θπζηθψλ, καζεκαηηθψλ αλαθαιχςεσλ, κεηαηξέπνληαη ζε 

θπξίαξρε ηδενινγηθή πξνπαγάλδα. 

 

  Έηζη ζηελεχεη ε επηζηεκνληθή γλψζε θαη ππεξεηεί άιια 

ζπκθέξνληα. κσο ε αλζξσπηζηηθή δηάζηαζε ηεο εθπαίδεπζεο, πνπ βαζίδεηαη 

ζηελ ηζηνξία ηεο θηινζνθίαο θαη ησλ ηδεψλ, ηελ ηζηνξία ηνπ πνιηηηζκνχ, 

θαζψο θαη ηελ ηζηνξία ησλ επηζηεκψλ θαη ηεο ηερλνινγίαο, κπνξεί λα 

απειεπζεξψζεη ηελ ζθέςε θαη ηε δξάζε, γηαηί ζηα πιαίζηα ηεο ηζηνξηθφηεηαο 

απηήο, νη καζεηέο ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επεμεξγάδνληαη ηελ πνξεία ηεο 

αλζξψπηλεο ζθέςεο, ηηο αληίζεηεο εξκελείεο ζ‟ φηη αθνξά ηελ πνιηηηθή θαη 

θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη λα κεηέρνπλ ζηηο ηδενινγηθέο αληηπαξαζέζεηο, 
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ψζηε λα θαηαλννχλ ηα φξηα κηαο απφιπηεο ηδέαο, θαζψο θαη ηελ ππέξβαζή 

ηεο. 

 

  Ζ θπξίαξρε αληίζεζε ζήκεξα εληνπίδεηαη αλάκεζα ζηνλ 

αλζξσπηζηηθφ ραξαθηήξα ηεο γλψζεο, πνπ πξνσζεί ηελ θνηλσληθή θαη 

ηζηνξηθή πξνζέγγηζε ησλ επηζηεκψλ θαη ηνλ ηερλνθξαηηθφ ραξαθηήξα, πνπ 

θπξηαξρεί θαη εθθξάδεηαη κε ηελ επηβνιή θνξκαιηζηηθψλ ηππνπνηεκέλσλ θαη 

αλαπαξαγσγηθψλ γλψζεσλ κε κεζφδνπο ηερληθήο θαη πςειήο ηερλνινγίαο, 

απνθιεηζηηθά θαη ζπγρξφλσο ηαπηίδεηαη κε ηελ επηρεηξεκαηηθή ινγηθή θαη 

ζθνπηκφηεηα. 

 

  Θέισ εδψ λα ζαο ελεκεξψζσ φηη ζ‟ απηφ ην ζεκείν είρακε 

αηέξκνλεο ζπδεηήζεηο θαη δπζθνιεπηήθακε λα ην δηαηππψζνπκε. Τπήξραλ 

δηαθνξεηηθέο απφςεηο, είλαη έλα θαίξην ζεκείν ηεο εηζήγεζήο καο, θαη λα ην 

πξνζέμεηε γηα λα καο πείηε ηελ γλψκε ζαο. 

 

  πλεπψο εμαθαλίδεηαη ε θξηηηθή ζθέςε θαη ν ζηνραζκφο θαη ε 

εθπαίδεπζε κεηαηξέπεηαη ζε κηα δηαδηθαζία αλαδήηεζεο ηερληθψλ θαη 

κεζφδσλ, γηα ηελ επίιπζε εηδηθψλ πξνβιεκάησλ. ηα πιαίζηα απηά απαηηείηαη 

κηα αλαδηάξζξσζε ηνπ γλσζηηθνχ πεδίνπ ψζηε λα επηηεπρζεί ζην κεγαιχηεξν 

δπλαηφ βαζκφ ε ελζσκάησζε ησλ επηζηεκνληθψλ θαηαθηήζεσλ ζηα 

αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ ζρνιείνπ, πεξηνξίδνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηε 

δπλαηφηεηα ηεο εμνπζίαο, λα παξεκβαίλεη απζαίξεηα θαη λα επηβάιεη ηηο δηθέο 

ηεο ηδενινγηθέο επηινγέο. 

 

  Μπνξεί φκσο ε εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα ζηα πιαίζηα ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο, δειαδή εθπαηδεπηηθνί καζεηέο θαη γνλείο, λα παξέκβεη 

πξνο απηή ηε θαηεχζπλζε ζην ζεκεξηλφ ζρνιείν θαη λα δηεθδηθήζεη ηελ αιιαγή 

ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο; 

 

  Ζ απάληεζή καο είλαη αξλεηηθή. Ζ ππξακηδηθή νξγάλσζε ηνπ 

ζρνιηθνχ ζπζηήκαηνο, δελ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ζπληειεζηέο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο λα εθθξάζνπλ άπνςε ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν 

ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο εθηφο ίζσο, απφ ηηο φπνηεο πξσηνβνπιίεο 

κεκνλσκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ θηλνχληαη έμσ απφ ηα πιαίζηα ηνπ επίζεκνπ 

αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 
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  Οη πξσηνβνπιίεο φκσο απηέο δελ κπνξνχλ λα ακθηζβεηήζνπλ 

κε απνηειεζκαηηθφηεηα ηηο θπξίαξρεο ηδενινγηθέο επηινγέο. Σέηνηα δπλαηφηεηα 

έρεη ην ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα, ην νπνίν κπνξεί λα παξεκβαίλεη, λα ακθηζβεηεί 

απηφ ην «δηθαίσκα ηνπ θξάηνπο» θαη λα δηεθδηθεί ηελ αιιαγή ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

 

  Απφ ηελ άπνςε απηή, ε καδηθή ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζ‟ απηφ είλαη θξίζηκε, ψζηε ην ζπλδηθάην λα παίμεη ηνλ ξφιν 

απηφ κε φξνπο καδηθνχ θηλήκαηνο θαη κε δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο, πνπ ζα 

δηαζθαιίδνπλ ηελ απηνλνκία ηνπ απφ ηα θφκκαηα θαη ηελ εμνπζία θαη ζα ην 

θαζηζηνχλ ηθαλφ λα απνθξνχεη θάζε πξνζπάζεηα ππνηαγήο θαη ρεηξαγψγεζήο 

ηνπ, ζε κηθξνθνκκαηηθά ζπκθέξνληα θαη επηδηψμεηο. 

 

  Δπηπιένλ δελ ππάξρεη θακία δηαδηθαζία γηα ην ζχιινγν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ελφο ζρνιείνπ, λα δηαηππψζεη νπνηαδήπνηε θξηηηθή ζην 

πεξηερφκελν ηεο χιεο πνπ δηδάζθεηαη θαη λα πξνηείλνπλ ζπγθεθξηκέλεο 

αιιαγέο. 

  Ο κεγάινο άζινο ηεο κεηαξξχζκηζεο Αξζέλε ήηαλ ν 

απνθιεηζκφο απφ ην εληαίν ιχθεην ηνπ 40% ησλ καζεηψλ, πνπ πξνέξρνληαη 

θπξίσο απφ ηηο αζζελέζηεξεο θνηλσληθννηθνλνκηθά νκάδεο θαη ε ψζεζή ηνπο 

ζε ηειεπηαία αλάιπζε εθηφο ζρνιείνπ. 

 

  Ζ δηαηήξεζε ηνπ ζεζκνχ ησλ παλειιελίσλ εμεηάζεσλ απφ ηε 

ζεκεξηλή θπβέξλεζε, έζησ θαη κε κεησκέλν αξηζκφ εμεηαδνκέλσλ καζεκάησλ, 

έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ δηαηήξεζε ελφο ιπθείνπ, φπνπ ε κφξθσζε ζαλ 

απηφλνκνο ζηφρνο παξεκβαίλεη ζηα δεηνχκελα. 

 

  Γηα καο έλα απηφλνκν κνξθσηηθά ιχθεην, δελ ζα πξέπεη απιψο 

λα παίδεη ζπκπιεξσκαηηθφ ή εηζαγσγηθφ ξφιν γηα θάπνηα άιιε βαζκίδα ηεο 

εθπαίδεπζεο. Ο απφθνηηνο ζα πξέπεη λα αηζζάλεηαη φηη νινθιήξσζε έλα 

ηθαλφ θαη πνιιαπιά ρξήζηκν θχθιν ζπνπδψλ θαη φρη φηη ηειείσζε έλα 

αλαγθαίν ζηάδην γηα λα πάεη ζην επφκελν. 

 

  Σν λφεκα ηεο ειεχζεξεο πξφζβαζεο ζηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε είλαη φηη, φζνη ζέινπλ λα ζπνπδάζνπλ, λα έρνπλ απηή ηε 
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δπλαηφηεηα, ρσξίο απνιχησο θαλέλα πεξηνξηζκφ. Αληίζεηα κ‟ απηή ηε ινγηθή, 

νη πξφζθαηεο ξπζκίζεηο επηρεηξνχλ λα ειαηηψζνπλ ηελ θνηλσληθή 

δπζαξέζθεηα θαη ην πνιηηηθφ θφζηνο ηεο κεηαξξχζκηζεο Αξζέλε, εθεί πνπ 

απηά γίλνληαη νξαηά ρσξίο φκσο λα ζίγνπλ ην ζθιεξφ ππξήλα απηήο ηεο 

κεηαξξχζκηζεο, ε νπνία αγλνεί πξνθιεηηθά, ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ 

αλζξψπνπ, ην πλεπκαηηθφ θαη ςπρηθφ ηνπ θφζκν, ηηο επηζπκίεο ηνπ, ηα φλεηξά 

ηνπ θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ. 

 

  Γηακνξθψλεη άηνκα πνπ έρνπλ ζαλ ππμίδα ηνπο ζηελ δσή ηελ 

αλαδήηεζε αηνκηθψλ ιχζεσλ ζε θνηλσληθά πξνβιήκαηα θαη ηνπο καζαίλεη φηη 

κφλν ηέηνηεο ιχζεηο «είλαη εθηθηέο ζηε ζεκεξηλή θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα». 

 

  Σν ζρνιείν πνπ ζα κπνξεί λα αληηζηέθεηαη κε ζρεηηθή επηηπρία 

ζηελ πξνζπάζεηα ησλ εθάζηνηε θπβεξλήζεσλ λα θαζνδεγνχλ ηδενινγηθά ηνπο 

λένπο, κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ζεζκνχ ηεο εθπαίδεπζεο, είλαη έλα ζρνιείν 

πνπ ζ‟ αληηκεησπίδεη ηα θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο, κε ηελ ζπκκεηνρή φισλ ησλ θνξέσλ ηεο εθπαηδεπηηθήο 

θνηλφηεηαο θαη κε ηξφπν ζπιινγηθφ. 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Α. ΑΠΠΟΤΝΑ): ην παξαδνζηαθφ ζρνιείν πνπ βηψλνπκε 

ζήκεξα ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ε δηδαζθαιία αληηκεησπίδεηαη, 

άιινηε σο κνλφινγνο ηνπ δαζθάινπ θαη άιινηε σο δηάινγνο  ηνπ δαζθάινπ 

πνπ ζέηεη εξσηήζεηο ζηνπο καζεηέο ηνπ θαη πεξηκέλεη ηηο απαληήζεηο ηνπο 

πξνθεηκέλνπ λα ηνπο αμηνινγήζεη. 

 

  Ζ ζχγρξνλε φκσο παηδαγσγηθά αληίιεςε, αληηιακβάλεηαη ηε 

δηαδηθαζία θαηάθηεζεο ηεο γλψζεο, ζα κηα ζπιινγηθή εξγαζία δηδαζθφλησλ 

θαη δηδαζθνκέλσλ, φπνπ ε επηθνηλσληαθή δηαδηθαζία είλαη ακθίδξνκε θαη ε 

αλαδήηεζε ηεο γλψζεο, θαζψο θαη ε θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, γίλεηαη 

κε πνιιαπιέο κεζφδνπο θαη κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο. 

 

  Ο δάζθαινο ζα πξέπεη λα είλαη πεξηζζφηεξν ζχληξνθνο ησλ 

καζεηψλ θαη βνεζφο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ απηνί εκπεηξίεο, λα 

θαιιηεξγήζνπλ ηηο δεμηφηεηέο ηνπο, λα ελζηεξληζηνχλ αμίεο θαη λα απνθηήζνπλ 

γλψζεηο πνπ ζα ηηο ρξεζηκνπνηνχλ ζηελ δσή ηνπο δεκηνπξγηθά. 
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  ηα πιαίζηα απηά ν ζπιινγηθφο πξνβιεκαηηζκφο ηνπ πιιφγνπ 

ησλ Δθπαηδεπηηθψλ, ε αλαηξνθνδφηεζή ηνπο απφ ηηο αληηδξάζεηο ησλ 

καζεηψλ ηνπο, ε αληαιιαγή ησλ εκπεηξηψλ ηνπο θαη ε ιήςε ζπιινγηθψλ 

απνθάζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα επηιπζνχλ ηα πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλήο 

εθπαηδεπηηθήο πξάμεο, πξνυπνζέηεη επξχηαηεο αξκνδηφηεηεο ηνπ πιιφγνπ 

ησλ Δθπαηδεπηηθψλ, ζ‟ φηη αθνξά ηελ επίιπζε απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ, 

θαζψο θαη ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ παηδαγσγηθνχ ραξαθηήξα γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ, πνπ θάζε θνξά ζα ζέηεη ε εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα ζην 

ζχγρξνλν ζρνιείν. 

 

  Σνχην φκσο πξνυπνζέηεη φηη ε πνιηηεία ζα πξέπεη ζηαδηαθά, λα 

ζεζκνζεηήζεη ηελ αχμεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ ζπιιφγσλ – εθπαηδεπηηθψλ, 

ψζηε ηειηθά νη απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ δηαρείξηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο 

θαζεκεξηλήο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο, λα παίξλνληαη κε ηε ζπκκεηνρή ηεο 

εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο. 

 

  Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα αλαγλσξηζηεί ν ζπιινγηθφο ραξαθηήξαο 

ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ησλ δηδαζθφλησλ θαη δηδαζθνκέλσλ κηαο 

ζρνιηθήο κνλάδαο. Με άιια ιφγηα,  νη εξγαδφκελνη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα 

δηεθδηθήζνπλ ηελ παηδαγσγηθή ηνπο ειεπζεξία ζηα πιαίζηα ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ ζρνιείνπ. 

 

  Σνχην ζεκαίλεη φηη, ηκήκα ηνπιάρηζηνλ ηεο δηδαθηέαο χιεο ζα 

πξέπεη λα θαηεπζχλεηαη ζπλεηδεηά, πξνο ηελ νιφπιεπξε κφξθσζε ηνπ 

καζεηηθνχ δπλακηθνχ. Γειαδή πξνο ηελ δηδαζθαιία ηεο ηζηνξίαο ηνπ 

αλζξψπνπ, ηεο ηζηνξίαο ηνπ πνιηηηζκνχ ησλ επηζηεκψλ, θαζψο θαη ηεο 

δηαζχλδεζεο ησλ επηζηεκψλ κεηαμχ ηνπο. 

 

  Σν ζρνιείν ππφ ηελ έλλνηα απηή, αληί λα παξηζηάλεη πψο 

ππεξίπηαηαη ησλ θνηλσληθψλ, επηζηεκνληθψλ θαη ηδενινγηθψλ ζπγθξνχζεσλ 

θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα λα ππεξεηεί ηελ αλαπαξαγσγή ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

θπξίαξρνπ θάζε θνξά status quo ζα φθεηιε λα πξνζθέξεη ζε φινπο 

αδηαθξίησο ηνπο κειινληηθνχο πνιίηεο νπζηαζηηθά εθφδηα γηα ηελ θαηαλφεζε 

απηήο ηεο πνιπδηάζηαηεο θαη ζπγθξνπζηαθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη θαη‟ 

επέθηαζε, γηα ηελ αχμεζε ησλ δπλαηνηήησλ παξέκβαζεο ζ‟ απηήλ, θαηά ην 

δνθνχλ ηνπ θαζελφο. 
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  Πξφθεηηαη γηα έλα αίηεκα πνπ ζα πξέπεη λα πηνζεηεζεί απφ ην 

ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα, ηε βάζε ηεο δηεθδίθεζεο ηεο εθαξκνγήο ησλ 

πνξηζκάησλ ηεο ζχγρξνλεο παηδαγσγηθήο επηζηήκεο. 

 

  Γηα λα γίλνπλ φια απηά ρξεηάδεηαη, πξψηνλ, λα ππάξρνπλ 

πεξηζψξηα ειεπζεξίαο ζ‟ φηη αθνξά ηηο δηδαθηηθέο κεζφδνπο πνπ δελ κπνξεί 

λα ππαγνξεχνληαη απφ ηηο αλάγθεο γηα επηηπρία ζε θάπνηεο εμεηάζεηο πνπ 

θαηαμηψλνπλ, ή απαμηψλνπλ ηε ζεκεξηλή εθπαηδεπηηθή πξάμε. 

 

  Γεχηεξνλ, λα ππάξρεη ειεπζεξία ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα 

αλαπηχζζεη πξσηνβνπιίεο ρσξίο ηνλ αζθπθηηθφ έιεγρν ηεο δηνίθεζεο θαη 

ρσξίο ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ζέηεη έλα αλαιπηηθφ πξφγξακκα πνπ 

πξνζδηνξίδεη απιά ηελ εμεηαζηέα χιε. 

 

  Σξίηνλ, λα ππάξρεη απφιπηε ειεπζεξία ζηνλ εθπαηδεπηηθφ, λα 

ρξεζηκνπνηεί ηελ επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία, ζ‟ φηη αθνξά ηα ζέκαηα πνπ 

δηδάζθεη. 

 

  Σέηαξηνλ, λα δεκηνπξγεζνχλ θέληξα ζηήξημεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

έξγνπ κε πξσηνβνπιία ησλ επηζηεκνληθψλ θαη ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ. 

Πέκπηνλ, λα ελζαξξπλζνχλ κέζα ζην ζρνιείν νη δηεπηζηεκνληθέο δξάζεηο κε 

ζπιινγηθφ ηξφπν απφ ηνπο θνξείο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο, κε ζηφρν ηελ 

νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο, ελάληηα ζηελ ζηείξα απνκλεκφλεπζε θαη ηνλ 

θαηαθεξκαηηζκφ ηεο. 

 

  Με ηηο ζθέςεηο απηέο, αλ επηδηψθακε λα πξνζδηνξίζνπκε ην 

πεξηερφκελν ηεο κνξθσηηθήο απηνηέιεηαο ηνπ ζρνιείνπ, ζα ιέγακε φηη, ε 

απηνηέιεηα απηή εληνπίδεηαη θαη‟ εμνρήλ ζην επίπεδν ηεο δηακφξθσζεο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηεο γλψζεο. 

 

  Ζ πεπνίζεζή καο απηή βαζίδεηαη ζηηο παξαθάησ ζθέςεηο θαη 

εθηηκήζεηο. ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζπκκεηέρνπλ πνιινί θνξείο 

δηακφξθσζεο ηεο παηδαγσγηθήο, επηζηεκνληθήο θαη δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο. 
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  Ο ζρεδηαζκφο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, είλαη κελ θεληξηθφο, 

ζπγθεληξσηηθφο, αιιά δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί απφιπηα θαη νκνηφκνξθα ζε 

φιεο ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο, αθνχ ππεηζέξρεηαη ε πνιπκνξθία, ε 

πνηθηινκνξθία θαη ε αηνκηθφηεηα. 

 

  ην βαζκφ πνπ ππάξρεη ινηπφλ αθελφο ν ππνθεηκεληθφο 

παξάγνληαο, αθεηέξνπ νη δηαθνξεηηθέο ηδενινγηθέο αθεηεξίεο θαη εξκελείεο, 

αλαπηχζζεηαη ν δηάινγνο θαη νη αληηπαξαζέζεηο πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ 

γλψζε. Οη δηαθνξεηηθέο εξκελείεο έρνπλ πεξηζψξηα λα ζπλδεζνχλ θαη λα 

ιεηηνπξγήζνπλ απειεπζεξσηηθά γηα ηνπο καζεηέο, αθνχ κε ηνλ ηξφπν απηφ ε 

γλψζε γίλεηαη εξγαιείν δεκηνπξγίαο, ελάληηα ζηελ αληίιεςε πνπ αληηκεησπίδεη 

ην πεξηερφκελν ηεο δηδαθηέαο χιεο ζαλ απφιπηε αιήζεηα πνπ δελ επηδέρεηαη 

θακία ακθηζβήηεζε. 

 

  Ζ ζέζε καο απηή, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζπλάληεζεο πνιιψλ 

παξαγφλησλ ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο γλψζεο, ηεο επηζηήκεο θαη ηεο αηζζεηηθήο. 

Καη επνκέλσο είλαη θαηά ηελ γλψκε καο πξννδεπηηθή θαη απειεπζεξσηηθή. 

 

  Απηφ ζεκαίλεη φηη, αμηνπνηνχκε ηηο δπλαηφηεηεο γηα θαιιηέξγεηα 

ηεο ειεπζεξίαο ηεο ζθέςεο θαη δξάζεο, κε ηε δεκηνπξγία νκάδσλ εξγαζίαο 

ζηε θαζεκεξηλή δηδαθηηθή πξαθηηθή πνπ ζα  ιεηηνπξγνχλ ζηελ βάζε ηεο 

αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο θαη ηεο δεκνθξαηίαο, θαζψο  θαη ηεο ηζφηεηαο 

πξνβνιήο ησλ δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ. 

 

  Αληίζεηα κε ηελ ζέζε απηή ε πνιηηηθή εμνπζία επηβάιεη ηελ 

ηδενινγηθή ηεο εγεκνλία, κε ηνλ επηιεθηηθφ απνθιεηζκφ ησλ γλψζεσλ, θαζψο 

θαη κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο δηδαθηέαο χιεο κε γλψκνλα ηελ ζπληήξεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

 

 Με ηνλ ηξφπν απηφ δηαηεξεί ηηο πξνιήςεηο, ηα ζηεξεφηππα θαη ηηο 

ςεπδαηζζήζεηο πνπ είλαη αλάγθε λα ππεξβνχκε. Έηζη ε δηεθδίθεζε ηεο 

κνξθσηηθήο απηνηέιεηαο ηνπ ζρνιείνπ, φπσο ηελ πεξηγξάθνπκε παξαπάλσ, 

είλαη δπλαηφλ λα ακθηζβεηήζεη ηελ ηδενινγηθή εγεκνλία ηεο εμνπζίαο ζ‟ φηη 

αθνξά ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζεζκφ θαη λα πξνηάμεη ηηο κνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ 

καζεηψλ, απέλαληη ζηελ εμππεξέηεζε πνιηηηθψλ ζθνπηκνηήησλ θαη 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ. 
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ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Υ. ΡΟΤΜΠΑΝΖ): Σψξα ην ζρνιείν πνπ ζέινπκε. Απιά 

θαηαγξάθνπκε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο 

γλψζεο, θαζψο θαη ηνπο ζθνπνχο πνπ αθνξνχλ ηελ δηδαζθαιία ησλ 

καζεκάησλ κε κηα εηζαγσγή. 

 

  Ο παηδαγσγφο πνπ επηδηψθεη λα πξνβιεκαηίζεη ηνπο καζεηέο 

ηνπ θαη λα ηνπο νδεγήζεη ζηελ θξηηηθή ζθέςε, μαλαπιάζεη δηαξθψο ηηο ζθέςεηο 

ηνπ κέζα απφ ηηο ζθέςεηο ησλ καζεηψλ ηνπ. 

 

  Σνχην ζεκαίλεη φηη, ε δηδαζθαιία δελ κπνξεί λα είλαη κηα 

δηαδηθαζία απιήο κεηαβίβαζεο πιεξνθνξηψλ, πνπ κεηαηξέπεη ηνπο καζεηέο 

ζε παζεηηθά αληηθείκελα, δνρεία απνζήθεπζεο ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ, ηηο 

νπνίεο νλνκάδνπκε ζηα πιαίζηα ηνπ ζεκεξηλνχ ζρνιείνπ ςεπδεπίγξαθα 

γλψζεηο. 

 

  Σν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πνπ αθνινπζεί απηή ηε κέζνδν, δίλεη 

ζην δάζθαιν ην δηθαίσκα λα ζθέθηεηαη εθείλνο γηα ινγαξηαζκφ ησλ καζεηψλ 

ηνπ, λα επηβάιεη ηηο ζθέςεηο ηνπ ζε απηνχο θαη λα επλνπρίδεη ηελ δηθή ηνπο 

ηθαλφηεηα λα ζθέθηνληαη θαη λα ζπκκεηέρνπλ, καδί κε ηνλ δάζθαιν, ζηελ 

αλαθάιπςε θαη ηελ μαλά αλαθάιπςε ηεο γλψζεο. 

 

  Σν ζεκεξηλφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ιεηηνπξγεί κε ηέηνην ηξφπν 

ψζηε νη καζεηέο λα ινγίδνληαη απιά αληηθείκελα θαη φρη ππνθείκελα ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

 

  Δπηπιένλ, αγλνείηαη παληειψο απφ ηηο επίζεκεο παηδαγσγηθέο 

πξαθηηθέο θαη αληηιήςεηο, φηη ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζα έπξεπε λα είλαη κηα 

ζπιινγηθή δηαδηθαζία θαη φρη κηα δηαδηθαζία ζηελ νπνία ν δάζθαινο επηβάιεη 

ηηο απφςεηο ηνπ κε ηξφπν απφιπηα απηαξρηθφ θαη αληηδεκνθξαηηθφ. 

 

  Με ηνλ ηξφπν απηφ νη καζεηέο πεξηνξίδνληαη ζηνλ παζεηηθφ 

ξφιν, λα δέρνληαη, λα θαηαρσξνχλ θαη λα απνηακηεχνπλ ηηο απφςεηο ηνπ 

δαζθάινπ θαη έηζη λα πξνζεγγίδνπλ ηελ γλψζε, ζαλ έλα δψξν πνπ ην 

ραξίδνπλ, φζνη ζεσξνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο θάηνρν γλψζεσλ, ζε φζνπο απηνί 

ζεσξνχλ αδαείο. 
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  Αληίζεηα κ‟ απηή ηελ αληίιεςε, ζην ζρνιείν ζα έπξεπε λα 

αίξεηαη ε αληίθαζε δαζθάινπ – καζεηή, κε ηελ ζπκθηιίσζε απηψλ ησλ δπν 

πφισλ, κεηαηξέπνληαο έηζη θαη ηνπο δπν ηαπηφρξνλα ζε δαζθάινπο θαη 

καζεηέο, νη νπνίνη ζα επαλαθαιχπηνπλ ηελ γλψζε ζπιινγηθά, κέζα απφ ηελ 

αζίγαζηε, αλππφκνλε ζπλερή θαη γεκάηε ειπίδεο αλαδήηεζε ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο, γηα ηελ ζεκεξηλή θνηλσλία ζηελ νπνία δνπλ. 

 

  Με ηηο ζθέςεηο απηέο, νη ζθνπνί ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηεο γλψζεο θαη ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ, ζηα πιαίζηα 

ηνπ ζρνιείνπ πνπ εκείο ζέινπκε είλαη: 

 

  Η. Σν ζρνιείν έρεη ζαλ ζηφρν λα δεκηνπξγεί άηνκα ειεχζεξα, κε 

θξηηηθή ζθέςε, απηνδχλακα θαη δεκηνπξγηθά, πνπ λα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ 

παξαγσγηθά.  

  2. Σν ζρνιείν επηδηψθεη, λα δηακνξθψζεη άηνκα κε νπζηαζηηθή 

γλψζε θαη κφξθσζε πνπ ζα πξνζεγγίδνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα κε 

επηζηεκνληθά θξηηήξηα., ηα νπνία ζα βαζίδνληαη ζε νιφθιεξε ηελ ηζηνξία ηνπ 

αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ. 

   

  3. θνπφο ηνπ ζρνιείνπ είλαη λα δηακνξθψλεη, αλζξψπνπο 

ππεχζπλνπο θαη ζπλεηδεηνχο, πνπ ζα ππεξαζπίδνληαη ηηο αλζξσπηζηηθέο αμίεο 

θαη ζα πξνζπαζνχλ λα εληαρζνχλ ζην θνηλσληθφ ζχλνιν, ρσξίο λα 

απνδέρνληαη απξηφξη φηη, πξννξηζκφο ηνπο είλαη λα ππεξεηνχλ ηα ζπκθέξνληα 

ηεο ηερλνθξαηίαο θαη ηεο αγνξάο. 

 

  4. Σν ζρνιείν ζηνρεχεη ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο ηζηνξηθήο 

ζπλείδεζεο θαη ηεο ζθέςεο ησλ καζεηψλ, ψζηε λα κπνξνχλ λα μεπεξλνχλ ηηο 

αγθπιψζεηο θαη ηνπο θαηαλαγθαζκνχο ηεο θπξίαξρεο ηδενινγίαο. 

 

  θνπνί ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο γλψζεο θαη ηεο δηδαζθαιίαο ησλ 

καζεκάησλ είλαη: 

  Ζ θαηαλφεζε ηεο γεληθήο γλψζεο θαη εηδηθφηεξα ηεο θηινζνθίαο 

θαη ηεο ηζηνξίαο ηεο επηζηήκεο, ζε ζχλδεζε κε ηηο εηδηθέο γλψζεηο, πνπ 

απνθηά ν καζεηήο αλάινγα κε ην καζεζηαθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ. 
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  Γεχηεξνλ, ε αλαγλψξηζε ηεο πνιιαπιφηεηαο ησλ γλψζεσλ, 

θαζψο θαη ηεο δηαιεθηηθήο ζρέζεο κεζφδσλ θαη γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ. 

  Σξίηνλ, ε επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, κε 

ζπλέπεηα ηελ αλαθάιπςε θαη ηελ απνθάιπςε λέσλ δηδαθηηθψλ θαη 

παηδαγσγηθψλ κεζφδσλ. 

 

  Σέηαξηνλ, ε ζπλεηδεηνπνίεζε απφ ηνπο καζεηέο ηεο ελφηεηαο, 

αλάκεζα ζηελ ζεσξία θαη ζηελ πξάμε θαη θαηά ζπλέπεηα, ηεο ζχλδεζεο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ κε ην αθεξεκέλν. 

 

  Δπηπιένλ, ε απνθάιπςε ησλ πνιχπινθσλ θαη δηαιεθηηθψλ 

ηξφπσλ ζθέςεο, έξεπλαο θαη γλψζεο, ψζηε λα θαηαλνεί ν καζεηήο ηελ 

πξννπηηθή ηεο θνηλσλίαο. 

 

  Καη πέκπηνλ, λα κπνξεί ν καζεηήο λα αλαιχεη πνπ ζέηεη ε 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, λα θαηαλνεί ζε βάζνο ηα πξνβιήκαηα απηά λα 

πηνζεηεί ηηο θαηάιιειεο κεζφδνπο αληηκεηψπηζήο ηνπο, θαζψο θαη λα 

αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο πνπ νδεγνχλ ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ 

απηψλ. 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Α. ΑΠΠΟΤΝΑ): Πξηλ πξνρσξήζνπκε εδψ ζηελ παξνπζίαζε 

ηεο εηζήγεζεο πνπ βιέπσ φηη είλαη ηεο Α-Γ ΑΝΑΣ. ΑΣΣΗΚΖ, ζα ήζεια θαη 

εγψ λα πσ δπν πξάγκαηα, έηζη γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο δνπιεηάο πνπ θάλακε, 

γηαηί πεξηκέλνπκε θαη απφ ζαο, νπζηαζηηθά θαη απηφ είλαη ην πην νπζηαζηηθφ, 

λα θαηαιήμνπκε ζε έλα πξνβιεκαηηζκφ βαζαίλνληάο ηνλ. 

 

  Δκείο ζηελ νκάδα ζηελ νπνία ιεηηνπξγήζακε ζπλνιηθά θαη κε 

πνιχ κεγάιε ζπλέπεηα γηα φιν ην δηάζηεκα ηεο πξνεηνηκαζίαο, είρακε 

θάπνηεο θνηλέο αθεηεξίεο, πνπ παξέκεηλαλ θνηλέο απφ ηελ αξρή έσο ην ηέινο. 

 

  Γειαδή φια ηα κέιε ηεο νκάδαο ζπκθσλνχζακε απφ ηελ αξρή 

έσο ην ηέινο, φηη ε ζχλδεζε απηή ηνπ ιπθείνπ κε ην ζχζηεκα επηινγήο γηα ηελ 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ην ζηξαγγαιίδεη θαη είλαη θάηη απφ ην νπνίν ην 

ζρνιείν θαη φρη κφλν ην ιχθεην ζην ζχλνιφ ηνπ ζα πξέπεη λα απνδεζκεπζεί. 
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  ινη ζπκθσλνχζακε, φινη αληηιακβαλφκαζηε ηνλ επηιεθηηθφ 

ραξαθηήξα ηνπ ζεκεξηλνχ ζρνιείνπ, θαη ζε φινπο δελ καο αξέζεη. Απφ ηελ 

άιιε κεξηά, είρακε θαη έρνπκε δπζθνιίεο, γηα λα νξίζνπκε ηα ππφινηπα 

δεηήκαηα. Γειαδή κηιψληαο γηα ηελ έλλνηα ηεο απηνλνκίαο ηνπ ζρνιείνπ, 

κηιψληαο γηα ηελ έλλνηα ηεο κνξθσηηθήο απηνηέιεηαο, κηιψληαο γηα ηνλ ξφιν 

ηεο γλψζεο, ηεο επηζηήκεο ή ησλ επηζηεκψλ, θαη πψο απηφ ην πξάγκα 

νξίδεηαη, κηιψληαο γηα ηνλ ξφιν ηνλ δηθφ καο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηεο 

εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο, φια απηά ζπδεηήζεθαλ θαη μαλαζπδεηήζεθαλ 

εμαληιεηηθά κπνξψ λα ζαο πσ. 

 

  Απηφ είλαη ην απφζηαγκα ησλ ζπδεηήζεψλ καο θαη ππάξρνπλ θαη 

δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο γχξσ απ‟ απηά, νη νπνίεο φκσο δηαθνξεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο, επεηδή ηα ζέκαηα ηα νπνία ζίμακε, είλαη θαηά θάπνην ηξφπν θαη 

πξσηφιεηα κε ηελ εμήο έλλνηα, κέζα ζην εθπαηδεπηηθφ θίλεκα αλ ζέιεηε, απηά 

είλαη δεηήκαηα αλνηρηά, δελ είλαη θαηαζηαιαγκέλα. 

 

  Καη επνκέλσο θαη απηφο είλαη θαη ν ιφγνο εθηφο απφ ηερληθνχο 

ιφγνπο, γηα ηνλ νπνίνλ δελ έρνπκε παξαπέκςεη ζε κηα ηεξάζηηα βηβιηνγξαθία, 

γηαηί θάπνπ ππάξρεη θαη κηα βηβιηνγξαθία ηνπ κέιινληνο πηζηεχνπκε, φπνπ ζα 

πξέπεη λα αλαδείμεη θαη λα εκπινπηίζεη απηά ηα δεηήκαηα.  

 

  Άξα πεξηκέλνπκε θαη απφ ζαο ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ζαο, είλαη 

κηα πξφηαζε απηή. Μηα πξφηαζε γηα πξνβιεκαηηζκφ, δελ είλαη κηα πξφηαζε 

γηα εθαξκνγή, γηα λα ην εμεγήζνπκε. 

 

  Σέινο ππάξρεη άιιν έλα θείκελν ην νπνίν ζα ζαο δνζεί θάπνηα 

ζηηγκή γηαηί αλαπαξάγεηαη. Δίλαη κηα πξφηαζε ελφο κέινπο ηεο νκάδαο ηνπ 

Θαλάζε Βιάρνπ πνπ ιείπεη απηή ηε ζηηγκή, πνπ αθνξά πην ζπγθεθξηκέλα ην 

ζχζηεκα εηζαγσγήο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, εκείο δελ κπνξνχκε λα ην 

παξνπζηάζνπκε, γηαηί δελ είλαη θνηλφ θείκελν ηεο νκάδαο, αιιά ζα κνηξαζηεί 

θαη ζα κπνξείηε λα ην δείηε. 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Υ. ΡΟΤΜΠΑΝΖ): Θα καο πεη πφζν ρξφλν ζέιεη ε ΔΛΜΔ Α΄ - 

Γ΄ Αλαηνι. Αηηηθήο γηα λα παξνπζηάζεη ηελ εηζήγεζή ηεο. Γέθα ιεπηά. Ννκίδσ 

φηη πξέπεη λα δψζνπκε απηφ ην ρξφλν ζηνπο ζπλαδέιθνπο θαη κεηά φζν 

ρξφλν έρνπκε λα ηνλ κνηξάζνπκε. Έια ζπλάδειθε. 



7
ν
 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΟΛΜΔ – ΖΜΔΡΑ 2

ε
 – ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ Γ‟ – 17/12/2004 

 479 

 

Ν. ΚΟΜΠΟΣΖ: Καιεκέξα ζαο ζπλάδειθνη. Κνκπφηεο Νίθνο ιέγνκαη. Θέισ 

λα μεθαζαξίζσ απφ ηελ αξρή φηη, απηά πνπ ζα ζαο πσ ηψξα εδψ, είλαη κηα 

εξγαζία ηελ νπνία είρα θάλεη εδψ θαη ηέζζεξα ρξφληα, είρε δεκνζηεπζεί έλα 

κέξνο ηεο ζε έλα πεξηνδηθφ πνπ βγάδνπκε ζηελ Αλαηνιηθή Αηηηθή δε μέξσ εάλ 

ην έρεηε ππφςε ζαο, «Σν δηθφ καο βήκα» έλα κέξνο ηεο, θαη απηφ ην πξάγκα 

πηνζεηήζεθε απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο ΔΛΜΔ καο θαη κε 

εμνπζηνδφηεζαλ εκέλα εδψ πέξα γηα λα παξνπζηάζσ έλα κέξνο ηνπ.  

 

  Καη θπξίσο ην κέξνο ην νπνίν δηαθέξεη απφ ηελ εηζήγεζε, ε 

νπνία καο θαιχπηεη πεξίπνπ ζην 90%.  Γειαδή κε ηα ζεσξεηηθά δεηήκαηα 

πνπ βάδεη ζπκθσλνχκε, δελ λνκίδσ φηη ππάξρεη δηαθσλία. 

 

  Καη ζέισ λα μεθηλήζσ ζπλάδειθνη κε κηα πξνζσπηθή εκπεηξία. 

Έρσ έλα θίιν ζηελ Πξάγα, ηνλ Κψζηα, ν νπνίνο κνπ είρε πεη κηα ζπνπδαία 

θξάζε , ε νπνία πνιχ κε πξνβιεκάηηζε, φηη ζηελ Σζερία, ηνπιάρηζηνλ απηφ 

ίζρπε πξηλ 4, 5 ρξφληα, δελ λνείην πνιίηεο άλδξαο, πνπ λα κελ γλσξίδεη λα 

θηηάμεη ην ζπίηη ηνπ κφλνο ηνπ θαη λα θηηάμεη ην απηνθίλεηφ ηνπ, κφλνο ηνπ. 

 

  Καη δελ λνείην γπλαίθα Σζέρα, ε νπνία λα κελ μέξεη ηνπιάρηζηνλ 

λα ξάβεη ηα ελδχκαηά ηεο. Ήηαλ απαξαίηεην απηφ. Γίλεη έλα κήλπκα απηφ φηη ε 

παηδεία εθεί, ήηαλ δνκεκέλε έηζη ψζηε έλαο ν νπνίνο ηειείσλε ην βαζηθφ 

ζρνιείν, λα γλσξίδεη βαζηθά ηερληθά δεηήκαηα ψζηε λα έρεη κηα απηάξθεηα. 

 

  Βέβαηα εδψ πέξα κπνξεί λα δηαθσλήζνπκε ζ‟ απηφ ην ζέκα, 

αιιά εγψ κέλσ ζην λφεκα. Δπίζεο ε βαζηθή δηαπίζησζε είλαη φηη ην ζεκεξηλφ 

ζρνιείν ζηελ Διιάδα, έρεη ζαλ ζηφρν, λα θηηάρλεη πξφβαηα, ηα νπνία λα είλαη 

πνιχ εχθνια θαη ζην άξκεγκα θαη ζηνλ ζάλαην, αλ ρξεηαζηεί. 

 

  Καη λνκίδσ φηη ην ζρνιείν εδψ πέξα πξέπεη λα πάξεη κηα ηέηνηα 

ρξνηά θαη έλα ηέηνην ζθνπφ, ψζηε λα κελ θηηάρλεη ηέηνηα πξφβαηα. Δπίζεο 

λνκίδνπκε φηη ε εθπαίδεπζε φπσο έρεη δνκεζεί ζηελ παηξίδα καο ηψξα, έρεη 

θνηλσληθέο αλαθνξέο θαη εκκνλέο, ησλ παηεξάδσλ καο θαη εκψλ ησλ ηδίσλ, 

κέζα απφ ηα γεγνλφηα ηα πνιηηηθά θαη ηα γεληθά πνπ έρνπλ ζπληειεζηεί απφ 

ηφηε πνπ απειεπζεξσζήθακε κέρξη ζήκεξα. 
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  Γειαδή έρεη εκπεδσζεί κηα άπνςε φηη ε πλεπκαηηθή εξγαζία, 

είλαη αλψηεξε ηεο ρεηξνλαθηηθήο. Καη πξέπεη γη‟ απηφ ζπλάδειθνη ην ζρνιείν 

λα ην θαηαπνιεκήζεη, δηφηη αιιηψο δελ πξφθεηηαη λα επηηειέζεη πνηέ ηνλ ξφιν 

ηνπ, δειαδή δελ κπνξεί λα είλαη ην ζρνιείν έμσ απφ ηελ θνηλσληθή ζθέςε θαη 

ηηο θνηλσληθέο δηεξγαζίεο. 

 

  Δάλ ε άπνςε ηεο θνηλσλίαο είλαη ηέηνηα, ηέηνην ζα είλαη θαη ην 

ζρνιείν. Αλ αιιάμεη ε άπνςε ηεο θνηλσλίαο, κπνξεί λα αιιάμεη θαη ηνπ 

ζρνιείνπ.  

 

  Δπίζεο επεηδή ν ξφινο ηνπ ζρνιείνπ δελ είλαη ν ίδηνο ν νπνίνο 

ήηαλ ζηα ρξφληα ησλ παηεξάδσλ καο θαη ησλ δηθψλ καο ρξφλσλ, φπνπ ην 

ζρνιείν ήηαλ ην βαζηθφ ζηνηρείν δηακφξθσζεο γλψζεο θαη ζθέςεο θαη 

πξνβιεκαηηζκψλ, αιιά έρεη ζπξξηθλσζεί πάξα πνιχ ιφγσ ησλ ΜΜΔ θαη ηεο 

ηερλνινγίαο. 

 

  Γειαδή ζήκεξα ηα παηδηά θαη ζηελ ειηθία καο, 50άξεο είκαη, ηα 

παηδηά πξνζιακβάλαλε κφλν απφ ην ζρνιείν, δελ ππήξρε άιινο ηξφπνο, νη 

εθεκεξίδεο πεγαίλαλε κφλν ζηηο θεληξηθέο πφιεηο ησλ λνκψλ, δελ ππήξρε 

πξφζβαζε ζηνλ ηχπν ην γξαπηφ εχθνινο, θαη θαηά πιεηνςεθία νη καζεηέο 

πξνζιακβάλαλε κφλν απφ ην ζρνιείν. 

 

  ήκεξα πξνζιακβάλνπλ απφ πνιιά κέξε θαη ην ζρνιείν πιένλ 

έρεη ράζεη απηφ ηνλ ξφιν ηνπ. Ννκίδνπκε ινηπφλ φηη ην ζρνιείν πξέπεη λα 

θαιιηεξγήζεη θπξίσο ηελ ακθηβνιία ζηα παηδηά. Να ακθηβάινπλ γη‟ απηά πνπ 

αθνχλε, γηαηί λνκίδνπκε φηη ε ακθηβνιία είλαη ε πεγή ηεο γλψζεο. 

 

  Να κελ πηζηεχνπλ φηη πξνζιακβάλνπλ, λα ην επεμεξγάδνληαη 

ζην κπαιφ ηνπο θαη κνλαρά ηνπο λα θαηαιήγνπλ ζε θάπνην ζπκπέξαζκα. Να 

κελ ηνπο ιέεη ην ζρνιείν φηη απηά λα ηα δηαβάδεηο, απηά λα κελ ηα δηαβάδεηο 

γηαηί δελ είλαη θαιά. ην ζρνιείν λα αλαθνηλσζνχλ φιεο νη απφςεηο θαη θπξίσο 

λα εκπνηηζηεί ν καζεηήο  κε ηελ ακθηβνιία ηνπ. 

 

  Καη κε ηελ ηθαλφηεηα ηεο έξεπλαο. Να εξεπλά ην ζσζηφ θαη ην 

ιάζνο κε ηελ ζθέςε φηη δελ ππάξρεη ζσζηφ θαη ιάζνο, αιιά φια ιάζνο είλαη, 

θαη ςάρλνπκε ζπλέρεηα λα βξνχκε ηνλ ζσζηφ. Πξέπεη ην ζρνιείν δειαδή έηζη 
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λα ην πεξηγξάςσ, λα βάδεη ην δήηεκα φηη δελ ππάξρεη αιήζεηα, φηη φια είλαη 

έλα ςέκα θαη ν νξηζκφο είλαη έλα ςέκα, ην νπνίν αθφκα δελ έρεη απνθαιπθζεί. 

 

  Αλ ινηπφλ ζηνλ καζεηή κπεη απηή ε ηδέα φηη δελ ππάξρεη αιήζεηα 

θαη φηη ε αιήζεηα είλαη έλα ςέκα πνπ δελ έρεη αθφκα απνθαιπθζεί θαη πξέπεη 

εζχ λα ηελ απνθαιχςεηο, αλ ινηπφλ απηφ ζπκβεί, ηφηε ζα έρνπκε κηα παηδεία 

πνπ θαηά ηελ γλψκε καο ζα δεκηνπξγεί πνιίηεο ζσζηνχο θαη πνιίηεο 

ελεκεξσκέλνπο. 

 

  Έπεηηα κηα άιιε δηαπίζησζε είλαη φηη δελ έρεη λφεκα, λα κηιάκε 

κε αξηζκνχο, δελ έρεη λφεκα λα ιέκε 12ρξνλν, 9ρξνλν, εληαίν, λνκίδσ φηη απηά 

δελ έρνπλ θαλέλα λφεκα, εάλ δελ κπνχκε ζην ζέκα ηνπ πεξηερνκέλνπ. 

 

  Έπεηηα έρνπκε κηα βαζηθή δηαθσλία κε ηελ εηζήγεζε, φηη δελ 

λνκίδνπκε φηη είλαη ζσζηφ θαη εθηθηφ, ην κέηξν ηεο ειεχζεξεο πξφζβαζεο 

ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζα ην αλαιχζνπκε έπεηηα γηαηί. 

 

  Ζ βαζηθή καο ζθέςε είλαη φηη πξέπεη, ην παηδί λα κελ 

θαηεπζχλεηαη αιιά θαη λα θαηεπζχλεηαη θαη ηα δπν καδί. Γειαδή λα κελ 

θαηεπζχλεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κειεηάεη ηελ γλψζε, πνπ κειεηάεη 

θνηλψο ηα θπζηθά θαηλφκελα, ηελ θνηλσλία θιπ, αιιά πξέπεη λα θαηεπζχλεηαη 

σο πξνο ηηο ηθαλφηεηεο ηηο θξηηηθέο πνπ έρεη. 

 

  Γειαδή  δελ κπνξεί λα ην αθήζνπκε ειεχζεξν ην παηδί, ηδίσο 

ζηα πξψηα ρξφληα, ψζηε λα κελ κπνξεί κνλαρφ ηνπ λα αλαθαιχςεη ηηο 

δεμηφηεηέο ηνπ. Γειαδή λα κελ ην αθήζνπκε λα πεγαίλεη φπνπ πεγαίλεη ην 

πνηάκη. 

 

  Βιέπεηε ηη θαηλφκελα έρνπλ δεκηνπξγεζεί ηψξα, νη πην θαινί 

καζεηέο πάλε θαη γίλνληαη κπάηζνη, ή ζηξαηησηηθνί, γηαηί είλαη έηζη ε κφδα, ή 

δάζθαινη, γηαηί έηζη βξίζθνπλ δνπιεηά.  ηαλ ιέσ κπάηζνη, ελλνψ κπάηζνη 

ζπλάδειθε.  

 

  Γηφηη ν αζηπλνκηθφο γηα λα βάισ ηελ ιέμε αζηπλνκηθφο, σο 

αζηπλνκηθφο έρεη θαη κηα κφξθσζε θαη κηα παηδεία. Δθεί ζηηο ζρνιέο εθεί πνπ 

πάλε γίλνληαη κπάηζνη. Καη λα κπσ ζην ζέκα καο γηα λα κελ καθξεγνξψ. 
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  Θα ζαο πσ ηψξα ηη ελλνψ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Α. ΑΠΠΟΤΝΑ): αο παξαθαιψ λα νινθιεξψζεη ν 

ζπλάδειθνο, γηα λα πξνρσξήζνπκε ζε απηή ηελ ζπδήηεζε, ζε δπν ιεπηά 

ζπλάδειθε, γηαηί δελ ζα κπνξέζεη λα κηιήζεη θαλέλαο άιινο. Αλ ζέιεηο 

νινθιήξσζε γηα λα κπνξνχκε λα έρνπκε κηα πξαγκαηηθή επνηθνδνκεηηθή 

ζπδήηεζε. 

 

Ν. ΚΟΜΠΟΣΖ: Θα κπσ ζηα πξαθηηθά δεηήκαηα, γηαηί ηα ζεσξεηηθά έρνπλ 

κπεη. Σν νξγαλφγξακκα πνπ εκείο έρνπκε ζθεθζεί γηα ην ζρνιείν είλαη ην 

εμήο. Πξψηνλ ζα ππάξρεη κηα βαζηθή εθπαίδεπζε, ε νπνία ζα έρεη δπν ρξφληα 

πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε ππνρξεσηηθή θαη έμη ρξφληα βαζηθή εθπαίδεπζε 

πξσηνβάζκηα. 

 

  Μεηά πάκε ζε κηα δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ηξηεηή, ε νπνία 

ζα αξρίζεη λα πεξλάεη απφ ην πξαθηηθφ ζην ζεσξεηηθφ δήηεκα, γηαηί λνκίδνπκε 

φηη ηα παηδηά ζήκεξα, κεηά απφ ηα 13, 14 ρξφληα, κπνξνχλ λα πεξάζνπλ απφ 

ην πξαθηηθφ ζην ζεσξεηηθφ, δειαδή ζην αθεξεκέλν. 

 

  Μεηά ηελ δεπηεξνβάζκηα ηξηεηή εθπαίδεπζε, ζα ππάξρεη έλα 

ηεζη δεμηνηήησλ, πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ, ζην νπνίν ζηα παηδηά, κπνξεί κέζα 

απ‟ απηφ ην ηεζη λα αλαθαιχπηνπλ ηηο δεμηφηεηέο ηνπο. 

 

  Σα απνηειέζκαηα απηνχ ηνπ ηεζη δελ είλαη ππνρξεσηηθά γηα ηελ 

νηθνγέλεηα θαη γηα ην παηδί αιιά είλαη ζπκβνπιεπηηθά. Γειαδή κπνξνχκε λα 

πνχκε ζηνπο γνλείο, φηη ην παηδί απηφ έρεη απηέο ηηο δεμηφηεηεο, εκείο 

πξνηείλνπκε λα πάεη πξνο ηα εθεί, εζείο απνθαζίδεηε πνχ πάηε, δειαδή δελ 

έρεη θακία δέζκεπζε. 

 

  Μεηά απφ ην ηεζη απηφ, ζα ππάξρεη ιέκε κηα δηεηήο καζεηεία, 

ηξηεηήο ΣΔΔ θαη εληαίν ιχθεην. Ζ δηεηήο καζεηεία ζα θαηαιήγεη ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο θαη ζα κπνξεί ην παηδί ηειεηψλνληαο απηή ηελ δηεηή καζεηεία, λα 

γξάθεηαη ζην ηξίην έηνο ηξίηε ρξνληά ησλ ΣΔΔ. 

 

  Απφ ηα ηξηεηή ΣΔΔ κπνξεί λα πεγαίλνπκε θαηεπζείαλ ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο, θαηεπζείαλ κε θαηνρπξσκέλα πηπρία θαη απφ ηελ δηεηή 
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καζεηεία θαη απφ ηα ηξηεηή ΣΔΔ θαη ηειεηψλνληαο ην ΣΔΔ λα γξάθεηαη ζηελ 

ηξίηε ηάμε ηνπ ιπθείνπ. 

 

  Έηζη ππάξρεη θαη νξηδφληηα θαη θαηαθφξπθε αλάπηπμε ηνπ 

δηαγξάκκαηνο, ην ιχθεην ην ιέκε πνιπηαζηθφ, θάζε ιχθεην ζα έρεη δπν ηάζεηο 

βαζηθέο, ηελ ζεσξεηηθή ή θιαζηθή θαη ηελ ηαθηηθή ηάζε θαη ζηελ πξσηεχνπζα 

θάζε λνκνχ, ηνπιάρηζηνλ έλα ιχθεην πνπ ζα πεξηέρεη θαη άιιεο ηάζεηο, φπσο 

θαιιηηερληθή ηάζε θαη αξρεγηθή ηάζε. 

 

  Σα βαζηθά καζήκαηα ζην ιχθεην, γηαηί πεξί ηνπ ιπθείνπ κηιάκε 

ηψξα, ζα είλαη καζήκαηα ηα νπνία ζα αλαπηχζζνπλ ηελ γιψζζα, ζα δίλνπλ 

ηζηνξία, καζεκαηηθή αλάιπζε, φρη καζεκαηηθά, καζεκαηηθή αλάιπζε θαη 

κειέηε ηεο θχζεο. 

 

  Απηά ηα καζήκαηα. Καη ζα ππάξρνπλ θαη καζήκαηα επηινγήο 

ηνπιάρηζηνλ πέληε αλά ηάμε. Σα καζήκαηα επηινγήο ζα είλαη ζπκβαηά κε ηηο 

ηάζεηο πνπ έρεη αθνινπζήζεη ην παηδί. 

   

  Μεηά απφ ην ιχθεην ην νπνίν ζα είλαη αλεμάξηεην, πξνηείλνπκε 

λα ππάξρεη παλειιαδηθή εμέηαζε ε νπνία λα ρνξεγεί αθαδεκατθφ απνιπηήξην. 

Σν αθαδεκατθφ απνιπηήξην ζα πεξηέρεη αλαιπηηθή βαζκνινγία ζε δέθα 

ηνπιάρηζηνλ καζήκαηα, επηά κ‟ απηφ ηνλ αξηζκφ πνπ είλαη θαη ζρεκαηηθφο, 

έλαλ πνπ ζα πεξηέρεη θαη καζήκαηα επηινγήο θαη καζήκαηα βαζηθήο παηδείαο. 

 

  Ζ δε επηινγή ζηηο ζρνιέο ζα γίλεηαη απ‟ απηά ηα καζήκαηα, απ‟ 

απηφ ην απνιπηήξην, κε ηνπο αληίζηνηρνπο ζπληειεζηέο νη νπνίνη ζα 

πξνθαζνξίδνληαη απφ θάζε ζρνιή, θάζε ρξνληά. 

 

  Σψξα ζέινπκε λα πνχκε θάηη άιιν. Σα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα 

γεληθά ζ‟ φιε ηελ εθπαίδεπζε, δελ πξέπεη λα είλαη εμεηδηθεπκέλα, αιιά λα είλαη 

γεληθά, ψζηε λα κπνξεί λα ππάξρεη ε ειεπζεξία ιεηηνπξγίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

κέζα ζηελ ηάμε θαη θάλνπκε θαη κηα πξφηαζε γηα λα ηειεηψλσ, ζρεηηθά κε ην 

βηβιίν, πξνηείλνπκε λα θαηαξγεζεί ν Οξγαληζκφο Δθδφζεσο ρνιηθψλ 

Βηβιίσλ, γηαηί λνκίδνπκε φηη δελ έρεη πιένλ ξφιν λα παίμεη, ηα βηβιία ηα νπνία 

παξάγεη είλαη αθαηάιιεια, είλαη πνιχ νηθνλνκηθά αζχκθνξα, απσζνχλ ηα 

παηδηά θαη επηπιένλ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ νξγαλσκέλε πνιηηεία, δειαδή 
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ζηνλ Τπνπξγφ θπξίσο θαη ζην θφκκα ην νπνίν θπβεξλά λα θαηεπζχλεη 

ηδενινγηθά ηνπο καζεηέο. 

 

  Πξνηείλνπκε λα θαηαξγεζεί ινηπφλ ν ΟΑΔΓ. Σψξα πψο ζα 

παίξλνπλ ηα παηδηά ηα βηβιία, πξνηείλνπκε φηη ηα βηβιία απηά λα ηα παξάγνπλ 

εθδνηηθνί νίθνη, ζχκθσλα κε ην αλαιπηηθφ γεληθφ πξφγξακκα πνπ ζα 

θαζνξίδεηαη απφ ηελ πνιηηεία, ζην νπνίν αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζα έρνπκε 

ζπκκεηνρή θαη εκείο νξγαλσκέλα σο θιάδνο θαη ηα παηδηά λα κπνξνχλ λα ηα 

αγνξάδνπλ δσξεάλ απφ ηνπο εθδνηηθνχο απηνχο νίθνπο. 

 

  Έηζη ζα ππάξρεη κηα πνιπκνξθία ζηα βηβιία, θαη ε επηινγή ησλ 

βηβιίσλ ζα γίλεηαη απφ ηνπο καζεηέο πξνζσπηθά, δελ ζα πξνηείλεη ν 

δάζθαινο βηβιίν, αθνχ ηα βηβιία απηά έρνπλ γξαθηεί πάλσ ζην ίδην αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα, ην γεληθφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα, έπεηηα ζηελ εμεηδίθεπζε θάζε 

βηβιίν, έηζη ψζηε ηειηθά ην βηβιίν ην θαιφ λα επηθξαηήζεη. 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Α. ΑΠΠΟΤΝΑ): Θα αλνίμνπκε θαηάινγν νκηιεηψλ. Δγψ 

ήζεια λα θάλσ κηα παξαηήξεζε. Σν πεξηερφκελν ηεο εηζήγεζήο ζνπ ίζσο λα 

ελδηαθέξεη εμίζνπ ηνπιάρηζηνλ θαη ηελ νκάδα γηα ηελ κε νξγάλσζε ηνπ 

ζρνιείνπ, ην ιέσ ηειείσο ηερληθά απηφ. Να αλνίμεη θαηάινγνο νκηιεηψλ. Να 

πνχκε ηξία, ηέζζεξα ιεπηά γηα ηνλ θαζέλα. Καη εξσηήζεηο λα θαηαηεζνχλ 

ηψξα. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Υ. ΡΟΤΜΠΑΝΖ): Απηή είλαη κηα έθθξαζε έηζη ε νπνία έρεη 

επηθξαηήζεη. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Α. ΑΠΠΟΤΝΑ): Δίλαη έλα επηζηεκνληθφ ξεχκα πνπ 

κεηαθξάδεηαη ζηα ειιεληθά σο ζπκπεξηθνξηζκφο θαη ζεκαίλεη ηελ δεκηνπξγία 

κηαο επηζπκεηήο ζπκπεξηθνξάο κε βάζε αληηδξάζεηο θαη εξεζίζκαηα. Σψξα 

εκείο δε  ην ιέκε βεβαίσο κφλν θαηά θπξηνιεμία, ην ιέκε θαη κε κηα επξχηεξε 

έλλνηα θαη αλ ζέιεηο θαη κεηαθνξηθά αο πνχκε.  

  Θα μεθηλήζνπκε κε ηηο εξσηήζεηο. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Υ. ΡΟΤΜΠΑΝΖ): Καηαξρήλ ζηελ νκάδα ζπκκεηείρε θαη ν 

Θφδσξνο Παπαδφπνπινο, πξέπεη λα ην πνχκε απηφ, ν νπνίνο είλαη εδψ ηψξα 

σο κέινο ηεο ΔΛΜΔ Ρεζχκλνπ θαη απφ ιάζνο δηθφ καο δελ γξάθηεθε ην 

φλνκά ηνπ, απηφ πξέπεη λα ην πνχκε. 
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ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Α. ΑΠΠΟΤΝΑ): Δπίζεο ζπλάδειθνη επεηδή δελ γλσξίδνπκε 

φια ηα νλφκαηα ησλ ζπκκεηερφλησλ, λνκίδσ φηη ε πξαθηηθή πνπ 

αθνινπζήζεθε ζηελ κέζα αίζνπζα πνπ εξρφληνπζαλ ραξηάθηα είλαη θαιφ λα 

αθνινπζεζεί θαη εδψ. 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Υ. ΡΟΤΜΠΑΝΖ): Οξίζηε Μηκίθα εξψηεζε. 

 

ΤΝΔΓΡΟ: Δγψ ήξζα κε πνιχ ραξά ζ‟ απηή ηελ νκάδα, γηαηί ην ζέκα κε 

ηξάβεμε θαη ήζεια λα κάζσ ζπγθεθξηκέλα ηη πξνηείλνπκε γηα ηελ αιιαγή ηνπ 

εμεηαζηηθνχ. Δίλαη έλα πξάγκα πνπ ην αθνχκε απφ παληνχ, ρσξίο λα ζέισ λα 

ακθηζβεηήζσ ηελ δνπιεηά ζαο πξαγκαηηθά κε πνιχ θαιή πξφζεζε κηιψ…. 

   

  Γειαδή φιν απηφ ην ζεσξεηηθφ πιαίζην γηα ην πψο είλαη ην 

ζρνιείν θαη γηα ην πψο ζέινπκε λα είλαη ην ζρνιείν, ην αθνχσ απφ ην πξψην 

ζπλέδξην ηνπ 1981. Πξαγκαηηθά ζηε ζχγρξνλε λνκίδσ ηνπνζέηεζε ησλ 

πξαγκάησλ, ζα έπξεπε λα έρνπκε κηα κηθξή έξεπλα, ψζηε λα μέξνπκε 

αθξηβψο… 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Υ. ΡΟΤΜΠΑΝΖ): Μηκίθα φκσο θάλεηο παξέκβαζε θαη ζα 

κπνξνχζεο λα πάξεηο ην ιφγν γη‟ απηφ. 

ΤΝΔΓΡΟ: Δγψ δειαδή δελ θαηάιαβα νχηε πψο ζα έξζεη ε απηνλνκία ηνπ 

ζρνιείνπ, δελ κνπ δψζαηε ιχζεηο ζηα ρέξηα κνπ γηα ην πψο ζα θάλσ ηελ 

γλψζε αξεζηή θαη αγαπεκέλε ζηνπο καζεηέο…. 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Υ. ΡΟΤΜΠΑΝΖ): Γελ είλαη εξψηεζε απηή Μηκίθα, γξάςνπ 

νκηιήηξηα, γηαηί αλ απαληήζσ ζ‟ απηφ ζα αδηθήζσ ηνπο ζπλαδέιθνπο. 

 

ΤΝΔΓΡΟ: Γειαδή πνχ είλαη ε επηκφξθσζε, πνπ είλαη ε εμεηδίθεπζή καο, 

πνχ είλαη ν ηξφπνο γηα λα θεξδίζνπκε απηά ηα παηδηά; 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Υ. ΡΟΤΜΠΑΝΖ): Γηαηί δελ παίξλεηο ην ιφγν λα ηα πεηο φια 

απηά; 

 

ΤΝΔΓΡΟ: Γειαδή επί πνίσλ ζα ζπδεηήζνπκε; Θα ζπδεηήζνπκε ζην εάλ 

καο αξέζεη ην πιαίζην, καο αξέζεη γηαηί είλαη ηφζν γεληθφινγν φζν ην 
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ζχληαγκα; Ή φζν είλαη ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα επί 20, 25 ρξφληα πνπ ηα 

δηαβάδνπκε θαη ηα βιέπνπκε;  

 

  Ή λα αξρίζνπκε ζπγθεθξηκέλα λα ηνπνζεηνχκαζηε θαη λα ιέκε, 

ζα θχγεη απφ ηα ζρνιεία, απφ καο ε δηαδηθαζία θαη ζα πάεη κε 7ν έηνο 

ζπνπδψλ ζηα παλεπηζηήκηα; Γελ μέξσ ηη λα πσ, κελ αλαισζνχκε ζε 

ζεσξίεο, γηαηί είλαη φια πνιχ γεληθά απηά θαη δελ ζα καο βνεζήζνπλ λα 

θχγνπκε θάπσο πεξηζζφηεξν εκπινπηηζκέλνη δειαδή γηα ην πνχ πάκε θαη 

πψο πάκε ζαλ Οκνζπνλδία. Πξέπεη λα έρνπκε άπνςε δειαδή, εγψ ζέισ λα 

έρσ άπνςε. 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Υ. ΡΟΤΜΠΑΝΖ): Άιινο ζχλεδξνο γηα εξψηεζε; Οξίζηε 

παξαθαιψ. 

 

Γ. ΣΑΠΑΕΗΓΖ (Α΄ ΔΛΜΔ ΠΔΛΛΑ): Παξαηήξεζα φηη ζην εηζεγεηηθφ ζεκείν 

ζπλάδειθνη, εκκέλεηε δπν θνξέο ζηελ άπνςε φηη, πξέπεη φινη νη απφθνηηνη 

ησλ ιπθείσλ λα θαηαιήγνπλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη αλαξσηηέκαη 

γηαηί ππνρξεσηηθά απηφ είλαη ζσζηφ;  ηνηρίδεη απηφ γηα ηελ εθπαίδεπζε. Γηαηί 

είλαη ζσζηφ κε ην δεδνκέλν φηη, ζε πάξα πνιιέο θνξέο ζην ΣΔΔ πνπ δελ 

έρνπλ αληηθείκελν πιένλ θαη θαλέλα ελδηαθέξνλ πξνο ηα έμσ….δελ είλαη 

ππνρξεσηηθά ζσζηφ φηαλ ηειηθά καο ζηεξήζεη πφξνπο απφ θάπνηεο άιιεο 

ζρνιέο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δψζνπλ θαιχηεξε πιένλ εθπαίδεπζε. 

 

  Καη δεχηεξε εξψηεζε, εληνπίδεηε θαη πνιχ ζσζηά ζηε ζειίδα 5 

ηεο εηζήγεζεο φηη ε θπξίαξρε αληίζεζε είλαη αλάκεζα ζηνλ αγσληζηηθφ 

ραξαθηήξα θαη ζηνλ ηερλνθξαηηθφ ραξαθηήξα πνπ πξέπεη λα έρεη ην ζρνιείν. 

Καη αλαξσηηέκαη γηαηί ε παξνρή εθπαίδεπζεο είλαη κηα….γηα ηελ αγνξά 

εξγαζίαο; Γηαηί ππνρξεσηηθά ζπλάδειθνη απηφ είλαη ιάζνο;  

 

  Έλα απνηέιεζκα ηεο εθπαίδεπζεο πέξα απφ ηνλ αγσληζηηθφ 

ραξαθηήξα, ηελ θαιιηέξγεηα ειεχζεξνπ πλεχκαηνο, δεκνθξαηηθνχ ήζνπο θαη 

φια απηά γηα ηα νπνία ζπκθσλνχκε, είλαη έλα θνκκάηη ηεο εθπαίδεπζεο. Γελ 

είλαη έλα θνκκάηη ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο λα εθηηκάκε θαη ηνλ πνιίηε 

ηθαλφ λα ζηειερψζεη ηελ αλάπηπμε κηαο ρψξαο; Γελ είλαη έλα θνκκάηη ηεο 

εθπαίδεπζεο; 
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ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Υ. ΡΟΤΜΠΑΝΖ): Με ηελ ζεηξά παξαθαιψ νξίζηε. 

 

Ν. ΜΟΤΜΟΤΡΖ (ΔΛΜΔ ΠΔΗΡΑΗΑ): ηε ζειίδα 7 ζην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 

ην Γ΄ ιέεη, λα δεκηνπξγεζνχλ θέληξα ζηήξημεο. 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Υ. ΡΟΤΜΠΑΝΖ): Ναη γηα ηα θέληξα ζηήξημεο ππάξρεη θαη 

άιιε εξψηεζε γξαπηή γη‟ απηφ. 

 

Ν. ΜΟΤΜΟΤΡΖ (ΔΛΜΔ ΠΔΗΡΑΗΑ): Δπίζεο ππάξρεη ζηελ ίδηα ζειίδα, ηξεηο 

γξακκέο πξηλ ην ηέινο, κε ηελ δεκηνπξγία νκάδσλ εξγαζίαο ζηελ θαζεκεξηλή 

δηδαθηηθή πξαθηηθή λα αμηνπνηνχκε ηηο δπλαηφηεηεο θαιιηέξγεηαο θαη 

ειεπζεξίαο. Μπνξείηε λα ην θάλεηε ιίγν πην θαηαλνεηφ απηφ, πξαθηηθά πψο 

αληηκεησπίδνληαη απηέο νη νκάδεο εξγαζίαο; 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Υ. ΡΟΤΜΠΑΝΖ): Οξίζηε άιινο ζπλάδειθνο. 

 

ΤΝΔΓΡΟ: ηελ ζειίδα πέληε, εθεί πνπ κηιάηε γηα ηνλ δηαρσξηζκφ, ηειηθά ε 

πξφηαζε ζήκεξα πνηα είλαη; ρνιείν κε αλζξσπηζηηθφ ή ηερλνθξαηηθφ 

πεξηερφκελν; Έλα απηφ. Καη ην δεχηεξν ζηνηρείν ην νπνίν βάδσ θαη δελ ην είδα 

ζηελ εηζήγεζε, ζπλδέεηαη απηφο ν λένο ηχπνο ηνπ ζρνιείνπ κε δηεχξπλζε ηνπ 

αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο; Πάκε δειαδή ζε δηεπξπκέλν σξάξην. Γηαηί εγψ 

απ‟ φηη βιέπσ γλψζε, δεκηνπξγηθέο αζρνιίεο, ην έλα, ην άιιν, ηα νπνία 

ζίγνληαη εδψ πέξα,  δελ ρσξάλε κέζα ζ‟ απηφ ην 5σξν, 6σξν πφζν είλαη. Γελ 

ρσξάλε φια. 

 

  Ζ εξγαζηαθή πξαγκαηηθφηεηα ησλ θαζεγεηψλ, ησλ δαζθάισλ 

παξάδεηγκα ιακβάλεηαη  ππφςε; Γηαηί εθφζνλ δελ ζα αλαηξέςνπκε ην 

ζπγθεθξηκέλν εξγαζηαθφ θαζεζηψο εδψ κπαίλνπλ θαη άιια δεηήκαηα, δειαδή 

δε κπνξεί λα ζεσξεηηθνινγνχκε απέλαληη ζε έλα θαηλνχξγην ζρνιείν ή έλα 

νπνηνδήπνηε ζρνιείν. 

 

Γ. ΚΤΡΗΟΠΟΤΛΟ (ΔΛΜΔ ΦΘΗΧΣΗΓΑ): Πξάγκαηη ζπλάδειθνη εκέλα κνπ 

άξεζε θαη πξαγκαηηθά δηέθξηλα θάπνηα ζηνηρεία ηα νπνία αλ ζέιεηε δηψρλνπλ 

θαη ην ζηξαγγαιηζκφ ζην ζεκεξηλφ ζρνιεηφ. Δθείλν ην νπνίν δελ δηέθξηλα 

αθνξά φηη ζε έλα νξγαλσκέλν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ππάξρεη θαη έλα 
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αμηνινγηθφ πεξηβάιινλ γηα ηνπο καζεηέο, ην νπνίν κπνξεί θαη λα εθθξαζηεί 

κέζα απφ εμεηάζεηο. 

 

  Σν δε εμεηαζηηθφ ζχζηεκα ζα πξέπεη λα ην δνχκε ζαλ νιφηεηα 

ηεο εθπαίδεπζεο, κε φπνηα ηεξαξρηθή δνκή θαη αλ έρεη, απφ ηελ πξνζρνιηθή 

ειηθία, κέρξη θαη ηελ ηξηηνβάζκηα.  Σειηθά πψο ζα ππάξμνπλ εμεηάζεηο, αλ 

πξέπεη λα ππάξμνπλ εμεηάζεηο δελ δηαθαίλεηαη πνπζελά, νχησο ψζηε ην 

ιχθεην λα θξαηήζεη ηνλ απηφλνκν ραξαθηήξα ηνπ κε ηνλ ηξφπν ηνπ θαη 

ζπγρξφλσο λα ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία γηα ηηο ηειηθέο εμεηάζεηο ζ‟ απηφ πνπ 

ιέκε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

 

  Γηαηί ε απηνλνκία ηνπ πηζαλφλ λα πεξηνξίδεη αμηνινγηθφ 

ραξαθηήξα πάλσ ζ‟ απηφ ην κνηίβν, ην νπνίν είλαη θαη πάξα πνιχ επηθίλδπλν. 

Καη ην ιέσ επηθίλδπλν κε κηα κνξθή, ή έλα πεξηβάιινλ, ην νπνίν δνχκε 

θαζεκεξηλά ζηα ζρνιεηά. Σα ελδνζρνιηθά εμεηαδφκελα καζήκαηα, δειαδή θαη‟ 

νπζίαλ ηα καζήκαηα ηα νπνία δελ πάλε ζε επίπεδν παλειιαδηθψλ, έρνπλ θαη 

έλα άιιν ραξαθηήξα ζηηο ηάμεηο πεξίπνπ ζα έιεγε θάπνηνο έσο ηεο πιάθαο 

ιεηηνπξγία, εθεί αθξηβψο πνπ κπνξεί κέζα απφ ηελ απηνλνκία, ε 

θνηλσληνινγία δειαδή λα δψζεη θάηη ζηνπο καζεηέο. 

 

  πσο ν ραξαθηήξαο πνπ επηδεηθλχεηαη ζηελ ακθίδξνκε ζρέζε 

καζεηνχ – θαζεγεηνχ, καζεηήο θαη θαζεγεηήο δελ δίλεη απηφ ην απνηέιεζκα 

ζ‟ απηφ ην κάζεκα πνπ εμεηάδεηαη, αληίζεηα … 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Υ. ΡΟΤΜΠΑΝΖ): Οξίζηε άιινο ζπλάδειθνο.  

 

ΤΝΔΓΡΟ: Δδψ γξάθεη ζηε ζειίδα 4, κήπσο κε ην ζχζηεκα απηφ ν 

δάζθαινο αλαγθάδεηαη λα ρξεζηκνπνηεί θίλεηξα γηα λα πεηχρεη ηελ επηκέιεηα 

ησλ καζεηψλ ηνπ θαη δελ κπνξεί λα αλαδείμεη ηελ επηαμία ηνπ κνξθσηηθνχ 

αγαζνχ….θαη έθην, φζνλ αθνξά ηελ επηαμία ηνπ κνξθσηηθνχ αγαζνχ, ζην 

ζέκα ηεο εθπαίδεπζεο καο ελδηαθέξεη πνηα απφιπηε αιήζεηα πνπ 

παξάζρνπκε ζηνπο καζεηέο …ή καο ελδηαθέξεη λα βξνχκε κηα επηζηεκνληθή 

αιήζεηα θαη λα βάινπκε ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ζηνπο καζεηέο πάλσ ζ‟ απηήλ θαη 

λα ηνπο αλαπηχμνπκε ηελ θξηηηθή ζθέςε; 

 

  Καη έλα δεχηεξν γηα ηελ απνθέληξσζε πνπ ιέηε. 
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ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Α. ΑΠΠΟΤΝΑ): Γελ είπακε απνθέληξσζε, δηεχξπλζε ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπ ζπιιφγνπ είπακε.  

ΤΝΔΓΡΟ: …πνχ ινηπφλ πξέπεη λα γίλεη απνθέληξσζε θαη πνχ πξέπεη λα 

κελ γίλεη απνθέληξσζε. 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Υ. ΡΟΤΜΠΑΝΖ): Πάλησο ηνλ φξν απνθέληξσζε δελ ηνλ 

πηνζεηνχκε. Γελ ιέεη κέζα ζπλάδειθε γηα απνθέληξσζε, έρνπκε θάλεη πνιιέο 

ζπδεηήζεηο πάλσ ζ‟ απηφ. 

 

  πλάδειθε ζα απαληήζνπκε, αιιά δελ ιέκε απηφ πνπ ιεο.  

 

ΤΝΔΓΡΟ: Κάλσ έθθιεζε επί ηεο δηαδηθαζίαο, αλ κπνξέζεη λα κεηαθεξζεί 

εδψ ζην ζψκα απηφ, ην πλεχκα πνπ έρεη βγεη απηφ ην θείκελν. Γειαδή λα 

επαλαιεθζεί, λα γίλεη θαηαλνεηφ, γηαηί πνιιέο πφζεο θάλαηε δέθα 

ζπλεδξηάζεηο; Πνιιά πξάγκαηα απφ εξσηήζεηο, δηαθσλίεο, ππήξραλ κέζα 

ζηελ νκάδα.  

 

  Αλ κπνξέζνπκε λα κεηαθέξνπκε εθείλν ην πλεχκα εδψ. 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Υ. ΡΟΤΜΠΑΝΖ): Θφδσξε δψζακε φιε ηελ δηάζηαζε ηεο 

πνιπκνξθίαο θαη ηεο πνηθηιφηεηαο ησλ απφςεσλ.  

 

Θ. ΚΑΡΑΓΗΧΡΓΟ (ΔΛΜΔ ΓΡΔΒΔΝΧΝ): Με βάζε ην γ΄ ζηε ζειίδα 7, φζνλ 

αθνξά ηελ απφιπηε ειεπζεξία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ λα επηιέγεη ηελ βηβιηνγξαθία 

απηψλ πνπ ζα δηδάμεη. Ξέξνπκε βέβαηα πψο είλαη γξακκέλα ηα βηβιία θαη ηη 

εμππεξεηνχλ. Απηφ πηζηεχεηε φηη δελ θξχβεη θηλδχλνπο, αθελφο κελ 

κνλφπιεπξεο πάιη δηδαζθαιίαο, ζχκθσλα κε ηη ζπκπαζεί ή φρη ν θαζεγεηήο, 

ηη απφςεηο δηδάζθεη ή ζεσξίεο, θαη πηζηεχεηε φηη δελ είλαη θαη επηθίλδπλν λα 

έρνπλ ζχγρπζε νη καζεηέο πνπ ζα αθνχλε απφ κέλα θάηη πνπ εγψ ην ζεσξψ 

έηζη. Πηζηεχεηε δειαδή φηη ε απφιπηε ειεπζεξία ζα είλαη κφλν ζεηηθή; Μφλν 

ζεηηθφ απνηέιεζκα ζα έρεη; 

 

ΤΝΔΓΡΟ: ηελ ζειίδα πέληε, ν αλζξσπηζηηθφο θαη δεκνθξαηηθφο 

ραξαθηήξαο. Θεσξψ φηη γχξσ απφ ηνλ αλζξσπηζηηθφ ραξαθηήξα ππάξρεη 

έλαο ηδεαιηζκφο. Απηφ πνπ ιέκε αλζξσπηζηηθφο ραξαθηήξαο, κεηαθέξεη κηα 
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ζπγθεθξηκέλε ηδενινγία πνπ δηακνξθψλεη θαη κηα πνιχ – πνιχ ζπγθεθξηκέλε 

επνρή. Θέισ λα κνπ ην εμεγήζεηε απηφ. 

 

  Καη απφ θάησ ζηελ επφκελε παξάγξαθν, κηιψληαο  γηα ηα 

αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη λνκίδσ φηη ε εξψηεζε είλαη ζρεηηθή κε ηελ 

πξνεγνχκελε, αλαδηάξζξσζε ηνπ γλσζηηθνχ πεδίνπ, λα επηιερζεί κε ηνλ 

θαιχηεξν βαζκφ ε ελζσκάησζε ησλ επηζηεκνληθψλ θαηαθηήζεσλ ζηα 

αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα πεξηνξίδνληαο ηε δπλαηφηεηα ηεο εμνπζίαο λα 

παξεκβαίλεη απζαίξεηα. Αλ είραηε θάπνηα πξφηαζε πάλσ ζ‟ απηφ, γηαηί εγψ 

δελ κπνξψ λα δηαλνεζψ έλα εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ζην νπνίν ε εμνπζία λα 

κελ παξεκβαίλεη. Θεσξψ φηη είλαη αληηθαηηθά πξάγκαηα. Μηιάκε γηα 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, άξα ην ζχζηεκα ζεκαίλεη απηνκάησο παξέκβαζε 

απηνχ ηνπ είδνπο. 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Α. ΑΠΠΟΤΝΑ): Τπάξρνπλ άιιεο εξσηήζεηο; 

 

. ΚΧΝΣΑ (ΔΛΜΔ ΔΛΔΤΗΝΑ):  Μεηά απφ ηελ αλάγλσζε θαη ηελ 

εηζήγεζε ηεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο θαη ηελ ζπδήηεζε, εγψ ζα ήζεια λα ξσηήζσ 

πάλσ ζηελ δηαδηθαζία θάηη θαη ζηελ θαηάιεμε ηεο ζπδήηεζεο ηψξα πνπ ζ‟ 

αξρίζεη. Θα έρνπκε κηα εηζήγεζε πάιη, πάλσ ζηελ νπνία ζα θάλνπκε 

εξσηήζεηο,  ζα ηελ ζπδεηήζνπκε θαη ζα ηελ ζεσξήζνπκε σο πφξηζκα πάλσ 

ζην νπνίν κε έλα ηξφπν …ή άιιν, ζα θαηαιήμνπκε; Ή ζα έξζνπκε εδψ πέξα 

λα γίλεη ιίγν θαηαλνεηφ, γηαηί αξρίζαλε ήδε ηα πνζνζηά, εξσηήζεηο, πψο είλαη, 

αλ είλαη δπλαηφλ φια απηά λα θαζνξηζηνχλ ζπγθεθξηκέλα θιπ, γηαηί θνβάκαη 

φηη ζα ράζνπκε θαη ηελ νπζία. 

 

  Ζ πξφηαζε είλαη δειαδή γηα κέλα λα αθνπζηνχλ εδψ πέξα, δελ 

ιέσ έλαο κπνχζνπιαο, αιιά είλαη κηα δνπιεηά πνπ θάλαηε, ππάξρεη, είλαη κηα 

άπνςε, ηελ αθνχζακε ηελ ζπδεηάκε θαη λα αθνπζηνχλ θαη άιιεο θιπ θαη λα 

θζάζνπκε ζε έλα ζπκπέξαζκα ζην ηέινο, πνπ λα ιέεη φηη ππάξρνπλ απηέο νη 

απφςεηο, κ‟ απηέο ηηο ινγηθέο γηα ην ζρνιείν πνπ ζέινπκε θαη γηα ηνλ ηξφπν.  

 

  Να ην έρνπκε ππφςε καο απηφ λα δνχκε πψο ζα θηλεζνχκε, 

γηαηί βιέπσ κηα ζπδήηεζε ηψξα λα γίλεηαη πάλσ ζε έλα ζρέδην… 
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ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Υ. ΡΟΤΜΠΑΝΖ): Δίλαη μεθάζαξν ζπλάδειθνη, λνκίδσ φηη έρεη 

δηεπθξηληζηεί απηφ, φηη εδψ δελ παίξλνπκε απνθάζεηο, θαηαηίζεληαη φιεο νη 

απφςεηο. Άιισζηε απηή ηε ζηηγκή θαηαγξάθνληαη φιεο νη απφςεηο, είηε ππφ 

κνξθή παξεκβάζεσλ, είηε ππφ κνξθή εξσηήζεσλ θαηαηίζεληαη. ηελ 

Οινκέιεηα ζα γίλεη κηα πξνζπάζεηα, λα αλαθέξνπκε ην ηη ειέρζε εδψ, είλαη 

βέβαηα ιίγν δχζθνιν λα ην κεηαθέξνπκε ζην πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα 

πνπ ζα καο δψζνπλ, αιιά ζα πξνζπαζήζνπκε. 

 

  Σψξα αλ ζέιεηε λα θάλσ κηα πξνζπάζεηα ζπλνπηηθά, λα 

απαληήζσ ζε νπζηαζηηθά δεηήκαηα πνπ εηέζεζαλ, πεξηζζφηεξν 

πιεξνθνξηαθά γηα ην πψο δνχιεςε ε νκάδα, γηα λα δψζνπκε ην ρξφλν λα 

γίλνπλ θαη νη παξεκβάζεηο πνπ είλαη ην νπζηαζηηθφ. 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Α. ΑΠΠΟΤΝΑ): Αλ ππάξμνπλ πάλησο γξαπηέο εηζεγήζεηο, 

έρνπκε θαη κηα εηδνπνίεζε απφ ην νξγαλσηηθφ, ινηπφλ ζα πξέπεη λα 

θαηαηεζνχλ ζηε γξακκαηεία, αλ ππάξρνπλ άιιεο γξαπηέο εηζεγήζεηο. 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Υ. ΡΟΤΜΠΑΝΖ): Γηα ηελ ειεχζεξε πξφζβαζε, απιά 

θαηαζέησ φηη ππήξμε θαη ππάξρεη ζην θείκελν ηνπ ζπλαδέιθνπ Θαλάζε 

Βιάρνπ, πνιχ πην αλαιπηηθή πξφηαζε γηα ην πψο βιέπεη ν ίδηνο, εκείο ζαλ 

νκάδα δηαθσλήζακε. 

 

  Θα ην δείηε. Δίπακε φκσο φηη ζαλ αξρή ε ειεχζεξε πξφζβαζε 

καο βξίζθεη ζχκθσλνπο θαη είλαη έλα ζέκα πνπ δελ ην επεμεξγαζηήθακε. Καη 

είπακε κάιηζηα φηη δελ ην επεμεξγαζηήθακε ζπλεηδεηά, δηφηη ζηε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ηα κέιε, ζπκθσλήζακε φηη δελ είλαη απηή ε δνπιεηά καο. Μπνξεί 

λα θάλακε ιάζνο. Απηή είλαη ε άπνςή καο. 

 

  Σψξα γηαηί είλαη ιάζνο ζπλάδειθνη ε ζχλδεζε κε ηελ αγνξά, 

φπσο εηέζε απφ ηνπο Δπξσπαίνπο βηνκεράλνπο; Απηφο είλαη θαη ν ππξήλαο 

ηεο ζθέςεο καο θαη ηεο εηζήγεζήο καο. Μπνξεί βέβαηα λα ππάξρνπλ αληίζεηεο 

απφςεηο, φιεο είλαη ζεβαζηέο. 

 

  Δκείο πηζηεχνπκε φηη ε εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο γλψζεο, λα 

γίλεη ην ζρνιείν ζεξαπαηλίδα ζπκθεξφλησλ, είλαη θάηη ζην νπνίν ζα πξέπεη λα 
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αληηζηαζνχκε, σο εθπαηδεπηηθνί θαη σο εξγαδφκελνη, δελ ζα πσ πεξηζζφηεξα 

γηαηί ππάξρνπλ ζηελ εηζήγεζε. 

 

  Οη αληίζεηεο απφςεηο είλαη γλσζηέο θαη εδψ λα θαηαηεζνχλ. 

Σψξα γηα ην δήηεκα πνπ εηέζε γηα ηα θέληξα ζηήξημεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

έξγνπ, ην ξσηάεη θαη ν νχιεο Φσηίνπ απφ ηελ Β΄ ΔΛΜΔ. Δίπακε φηη 

ρξεηάδνληαη ηέηνηα θέληξα, κε ηελ επζχλε θαη ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο 

θαη ησλ νξγάλσλ, γηαηί;  

 

  Γηαηί ζέινπκε λα παίμεη θαη απηφ ην ξφιν ην ζπλδηθαιηζηηθφ 

θίλεκα. Μπνξεί λα ηνλ παίμεη, ην Κέληξν Μειεηψλ ηεο ΟΛΜΔ, έρεη παξάμεη θαη 

έρεη ηε δπλαηφηεηα ίζσο ζην κέιινλ λα έρεη θαη ρξεκαηνδφηεζε γηα λα 

παξάμεη πην νπζηαζηηθφ ξφιν πξνο απηή ηε θαηεχζπλζε, λα επεθηείλεη ην ξφιν 

ηνπ θαη λα ππάξμεη ηέηνηα δπλαηφηεηα, πξνο απηή ηε θαηεχζπλζε. 

 

  Φπζηθά εάλ ε πνιηηεία απνθαζίζεη λα θάλεη Κέληξα ηήξημεο 

Έξγνπ απηφ ηη ζεκαίλεη; εκαίλεη γηα καο φηη, ζηνλ ππξήλα ηεο εηζήγεζεο 

ζέινπκε λα κεηαζέζνπκε ην θέληξν ιήςεο ησλ απνθάζεσλ ζην γλσζηηθφ 

πεδίν θαη φρη ζε επίπεδν δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο, φπνπ εθεί γίλνληαη θαη 

ηεξαηνπξγήκαηα αληηεπηζηεκνληθά. 

 

  Μ‟ απηή ηελ έλλνηα ινηπφλ πξνηείλνπκε απηφ ην κέηξν. Γελ είλαη 

πεξηζζφηεξν επεμεξγαζκέλν ζαλ ηδέα. Σψξα ην δήηεκα ησλ νκάδσλ 

εξγαζίαο, γηαηί θνηηάμηε ζπλάδειθνη είλαη έλα δήηεκα πνπ καο απαζρφιεζε, 

ζα ζαο πσ ηνλ ππξήλα ησλ ζπδεηήζεσλ. 

 

  Δκείο είπακε ζηελ πιεηνςεθία καο φηη δελ κπνξνχκε ζαλ 

εξγαδφκελνη, λα ππάξρνπλ πξνβιήκαηα ζην ζρνιείν θαη λα αξλείηαη  ε 

εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα αθφκα θαη ηα ζπλδηθαιηζηηθά φξγαλα λα ηα επηιχζνπλ 

απηά ηα πξνβιήκαηα, ή λα επηρεηξήζνπλ λα ηα ιχζνπλ, ζην φλνκα θάπνηνπ 

ηδενινγήκαηνο. 

 

  Γειαδή εάλ ππάξρεη πξφβιεκα πγείαο θάπνηνπ εθπαηδεπηηθνχ, 

αλ ππάξρεη πξφβιεκα παηδαγσγηθφ, θάπνηνο εθπαηδεπηηθφο θφβεη ην 99% ησλ 

καζεηψλ, δελ ζα αξλεζνχκε ζην φλνκα θάπνηνπ ηδενινγήκαηνο λα θάλνπκε 

κηα πξνζπάζεηα επίιπζεο. Σέηνηεο νκάδεο εξγαζίαο πνπ δελ ζα δίλνπλ ηε 
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δπλαηφηεηα ζηελ εμνπζία λα ηα ιχλεη απηά ηα πξνβιήκαηα απηή κε ηνλ ηξφπν 

πνπ έρεη επηιέμεη λα ηα ιχζεη, είλαη ε έλλνηα νκάδσλ εξγαζίαο αληηκεηψπηζεο 

ησλ πξνβιεκάησλ ηεο θαζεκεξηλήο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο. 

 

  Λέσ ηνλ ππξήλα γηαηί δελ κπνξψ λα επεθηαζψ πεξηζζφηεξν θαη 

ν άιινο ζπλάδειθνο πνπ ξψηεζε ζ‟ απηφ γηα λα κελ θάσ ην ρξφλν. Σψξα γηα 

ηα εμσγελή θίλεηξα γηα ηελ επηαμία ην είπα πξνεγνπκέλσο θαη κε ηνλ 

ζπλάδειθν πνπ ξψηεζε γηα ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο γλψζεο πνπ ιέλε νη 

επξσπαίνη βηνκήραλνη. 

 

  Δμσγελή θίλεηξα είλαη πξψηα απ‟ φια ε επηηπρία ζηηο εμεηάζεηο, 

ιεο θαη απηφ είλαη απφ κφλν ηνπ αο πνχκε επηηπρία, κνξθσηηθφ θαηάθηεζε ηεο 

κφξθσζεο, δελ είλαη θάηη ηέηνην θαηά ηελ γλψκε καο, ή εμσγελή θίλεηξα είλαη 

φηη, ζα πάξεηο έλα ραξηί θαη ζα βξεηο δνπιεηά, ιεο θαη απηφ κπνξεί λα 

ππνζρεζεί θαλείο δνπιεηά κέζα απφ ηε ζεκεξηλή θξίζε κε ην φπνην πηπρίν, ή 

ην απνιπηήξην ζε θάπνην ζρνιείν. 

 

  Δκείο δελ λνκίδνπκε φηη πξέπεη λα ππάξρνπλ εμσγελή θίλεηξα 

γηα λα θαηαθηήζεηο ηελ γλψζε κε ηνλ ηξφπν πνπ ην πεξηγξάςακε ν καζεηήο. 

Σψξα δελ κηιήζακε θαζφινπ γηα απνθέληξσζε, γηαηί είκαζηε ελάληηα ζ‟ απηή 

ηε ζεσξία. 

 

  Αθνχζηεθε θαη ζαλ άπνςε θαη ην ζπδεηήζακε. Δκείο ζέινπκε 

εληαία αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, γηα λα είκαζηε μεθάζαξνη ζ‟ απηφ ην ζεκείν. 

Δληαία αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, φκσο ζέινπκε ην εθπαηδεπηηθφ θίλεκα λα έρεη 

άπνςε, λα θάλεη θξηηηθή, λα ιέεη φηη απηφ είλαη θαθφ, δελ εθαξκφδεηαη, ην 

βηβιίν απηφ είλαη απαξάδεθην.  

 

  Να κπνξεί κέζα ζην ζχιινγν έλαο θαζεγεηήο πνπ δηδάζθεη λα 

βγεη θαη λα θαηαζέζεη κηα άπνςε θαη ε άπνςε απηή λα έρεη δηαχινπο θαη λα 

πεγαίλεη πξνο ηα πάλσ, δελ γίλεηαη απηφ ζήκεξα. Δίλαη δπν δηαθνξεηηθά 

πξάγκαηα. 

  

  Χο πξνο ηελ βηβιηνγξαθία ηψξα, αλ θξχβνληαη θίλδπλνη.  

Κνηηάμηε έγηλε πνιχ ζπδήηεζε ζηελ νκάδα θαη είλαη έλα ζηνηρείν 
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πξνβιεκαηηζκνχ θαη κάιηζηα αλαθέξζεθε έλαο φξνο πνπ δελ μέξσ εάλ είλαη 

δφθηκνο, ην θξπθφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα, αλ ππάξρεη ηέηνηνο φξνο. 

 

  Γειαδή ην δηθαίσκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ε δπλαηφηεηά ηνπο 

ζπγρξφλσο, φρη κφλν λα δηδάζθνπλ έμσ απφ ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, αιιά 

πνιιέο θνξέο θαη ζε ζχγθξνπζε κε απηφ. Δκείο ιέκε φηη απηφ είλαη ην 

δηθαίσκα ηεο δηδαζθαιίαο, είλαη ζηα πιαίζηα ηεο παηδαγσγηθήο ειεπζεξίαο 

φπσο πξνζπαζνχκε λα ηελ πεξηγξάςνπκε. 

 

  Λέκε φηη κπνξεί λα ην θάλεη απηφ ν εθπαηδεπηηθφο θαη γηα λα ην 

θάλεη απηφ πξέπεη λα έρεη θαη ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηεί επηζηεκνληθή 

βηβιηνγξαθία. Με απηή ηελ έλλνηα, φρη φκσο πξνζέμηε λα είλαη ππνρξεσκέλνο 

ν καζεηήο λα πάξεη δέθα βηβιία, γηαηί θάηη ηέηνην θαη ηαμηθά δελ ζα ήηαλ ζσζηφ 

θαη δελ ζα κπνξνχζε λα γίλεη. 

 

  ε φηη αθνξά ηελ δπλαηφηεηα παξέκβαζεο ζηελ εμνπζία, δελ ζα 

μαλαπψ ηελ εηζήγεζε ζπλάδειθνη. Γηαηί ε εηζήγεζε απηφ αθξηβψο ιέεη. ηη ζα 

ήηαλ αθέιεηα έηζη μεθηλάκε, λα πηζηέςνπκε φηη κπνξνχκε λα εκπνδίζνπκε ηελ 

εμνπζία λα πεξλάεη ζηελ εθπαηδεπηηθή ηεο πνιηηηθή. Σηο δπλαηφηεηεο πνπ 

κπνξνχκε φκσο εκείο ζηα πιαίζηα ηεο ζρεηηθήο απηνλνκίαο λα ηηο 

δηεπξχλνπκε, απηφ πξνζπαζεί λα θάλεη ε εηζήγεζε, αλ δελ ην πεηχρακε, 

απνηχρακε, δε ζα επαλαιάβσ ηελ εηζήγεζε ζ‟ απηφ ην ζεκείν. 

 

  Σψξα δελ μέξσ εάλ ππάξρεη θάηη πνπ δελ έρσ απαληήζεη. Να 

αλαιχζνπκε πεξηζζφηεξν ηελ θξάζε πνπ αξρίδεη κε ην «θπξίαξρε αληίζεζε..» 

λαη ην ξψηεζε θαη θάπνηνο άιινο ζπλάδειθνο απηφ γχξσ ζην βαζηθφ θνκκάηη 

ζηε ζειίδα πέληε, γηα ηνλ αλζξσπηζηηθφ ραξαθηήξα θιπ. Κνηηάμηε, φρη κε ηελ 

ηδεαιηζηηθή πιεπξά, είλαη μεθάζαξν απηφ, λνκίδσ φηη πξνθχπηεη θαη απφ ηελ 

εηζήγεζε. Σνπιάρηζηνλ απηή ε εηζήγεζε δελ έρεη ηδεαιηζηηθέο θαηαβνιέο. 

 

  Πηζηεχνπκε αθξηβψο φηη εάλ δνζεί ην βάξνο ζηελ εθπαίδεπζε, 

ζηελ δηεπηζηεκνληθφηεηα, εάλ δνζεί ην βάξνο ζηελ ηζηνξηθή εμέιημε ησλ 

γλψζεσλ, θπξίσο ησλ αλζξσπηζηηθψλ ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο θαη ζηε 

γιψζζα, θαη ζηελ εμέιημή ηεο, ηφηε πεξηνξίδνπκε ηηο απζαίξεηεο απφ 

επηζηεκνληθή άπνςε δπλαηφηεηεο ηεο εμνπζίαο, ηηο πεξηνξίδνπκε λα 
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παξεκβαίλνπλ, απηφ είλαη ην λφεκα θαη πάιη δελ κπνξψ λα επεθηαζψ γηα 

ιφγνπο νηθνλνκίαο ρξφλνπ, δελ μέξσ εάλ έγηλα ζαθήο. 

 

ΤΝΔΓΡΟ: Αλ κνπ επηηξέπεηε λα ζπκπιεξψζσ θάηη, επεηδή ξψηεζε ε 

ζπλαδέιθηζζα γηα ην ηη πξνηείλνπκε γηα ην ζχζηεκα πξφζβαζεο. Ζ νκάδα 

εξγαζίαο έρεη ηε δηθή ηεο απηνηέιεηα, ιεηηνχξγεζε θαη θαηέιεμε ζ‟ απηά πνπ 

θαηέιεμε θαη ζα ηα ζπδεηήζνπκε. Χο ΟΛΜΔ πξνηείλνπκε απηά πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην δειηίν ηεο ΟΛΜΔ πνπ έρεηε ζηα ρέξηα ζαο, πνπ είλαη 

ζηε ζειίδα 20 έσο 22, απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο ΟΛΜΔ πξφζθαηε 

6.10.2004 γηα ηελ δνκή θαη ηνλ ξφιν ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ηελ 

πξφζβαζε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Δίλαη απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ, 

βεβαίσο ζα ηεζεί γηα ζπδήηεζε ζηηο γεληθέο ζπλειεχζεηο, ειπίδνπκε λα γίλνπλ 

ζχληνκα θαη ζα είλαη αληηθείκελν ζπδήηεζεο θαη απφθαζεο ηνπ επφκελνπ 

ηαθηηθνχ ζπλεδξίνπ ηεο ΟΛΜΔ. 

 

  Έλα απηφ θαη δεχηεξνλ επηηξέςηε κνπ, γηα ηα Κέληξα ηήξημεο 

ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ, λαη κελ δελ έρεη θάλεη εμεηδίθεπζε ε νκάδα, απ‟ φηη είπε θαη 

ν Υξήζηνο, ππάξρεη φκσο νινθιεξσκέλε πξφηαζε ηνπ Κέληξνπ Μειεηψλ θαη 

Σεθκεξίσζεο εδψ θαη δέθα ρξφληα πεξίπνπ απφ ην 1994, έρεη εληαρζεί ζε κηα 

έθδνζε ηνπ Κέληξνπ Μειεηψλ γηα ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, ηα ζπζηήκαηα 

πξφζβαζεο θιπ έρεη ηελ δνκή θαη ην πεξηερφκελν ηεο δεπηεξνβάζκηαο θαη έρεη 

ηε ινγηθή ησλ θέληξσλ εθείλσλ, ζηα νπνία ζα εληαρζνχλ φιεο νη 

δξαζηεξηφηεηεο, φινη νη ηνκείο εθείλνη θαη φιεο νη δπλαηφηεηεο γηα λα ζηεξηρζεί 

ν εθπαηδεπηηθφο, κε δηνηθεηηθή απηνηέιεηα, κε νπζηαζηηθφ ηνλ ξφιν θαη ηελ 

παξέκβαζε ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ θαη επηζηεκνληθψλ ελψζεσλ θαη είλαη 

βεβαίσο έμσ θαη καθξηά απφ ηελ ινγηθή ησλ Μνξθσηηθψλ Κέληξσλ ηήξημεο 

ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ, ηα νπνία έρνπλ θαη απηνί ζηα ραξηηά. 

 

  Γειαδή έρεη πξνβιεθζεί θαη έρεη ςεθηζηεί λφκνο επί Γεσξγίνπ 

Παπαλδξένπ Τπνπξγνχ Παηδείαο γηα ίδξπζε θαη ιεηηνπξγίαο Μ.Κ..Δ. ηα 

νπνία φζν ηα είδαηε θαη εζείο, ηα είδακε φινη, είλαη γλσζηφ απηφ. 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Α. ΑΠΠΟΤΝΑ): Γελ ζέισ λα θαηαρξαζηψ ην ρξφλν ζαο, λα 

πσ κηζφ ιεπηφ κφλν πάλσ ζην ζέκα ηεο πξφζβαζεο. πλάδειθνη, ε νκάδα 

ζπκθψλεζε πιεηνςεθηθά, φρη νκφθσλα, νκφθσλα ζπκθψλεζε φηη είκαζηε 
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ππέξ ηεο ειεχζεξεο πξφζβαζεο ζηελ ηξηηνβάζκηα γηα φινπο ηνπο λένπο 

αλεμαξηήησο πξνέιεπζεο θιπ. 

 

  Πιεηνςεθηθά ζπκθψλεζε φηη, δελ ζεσξνχκε αληηθείκελφ καο λα 

επεμεξγαζηνχκε ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα επηιπζεί 

απηφ ην δήηεκα, είηε ρξνληθά, είηε ζε ζρέζε κε ηηο ζρνιέο θιπ, θαη γη‟ απηφ δελ 

θαηαηίζεηαη πξφηαζε θνηλή απφ ηελ νκάδα. Θα κνηξαζηεί φκσο ην θείκελν ζε 

ιίγν, απηή ηε ζηηγκή αλαπαξάγεηαη. 

 

ΤΝΔΓΡΟ: (Μηιάεη εθηφο κηθξνθψλνπ) Πξέπεη λα δηακνξθσζεί ην ζχζηεκα 

ζπγθεθξηκέλσλ θνκκάησλ, ησλ πην νπζησδψλ πνπ ζα ραξαθηεξίδνπλ ηελ 

θπζηνγλσκία ηνπ εληαίνπ ζρνιείνπ. Ζ πξφηαζε γηα ην λέν ζρνιείν πξέπεη λα 

πείζεη φηη ζα σθειήζεη καζεηέο θαη θνηλσλία π.ρ. γηα εμεχξεζε εξγαζίαο, 

θαξηέξαο, αιιά θαη πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο εχξπζκεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο θνηλσλίαο, αιιά θαη λα πείζεη θαη εκάο ηνπο θαζεγεηέο φηη 

είλαη ην πην ρξήζηκν ζρνιείν γηα φινπο. 

 

  Καη κηα άιιε εξψηεζε, ζα παξάγεη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

ηνπο ιεγφκελνπο εηδήκνλεο ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο, ή δελ ζα ρξεηάδνληαη 

ζηελ λέα θνηλσλία πνπ ζα δηακνξθψζεη ην λέν ζχζηεκα παηδείαο; Γηαηί 

νπσζδήπνηε ζα επέκβεη ζηε θνηλσλία απηφ ην ζρνιείν. 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Υ. ΡΟΤΜΠΑΝΖ): Μάιινλ ε εξψηεζε είλαη άπνςε, αο ηελ 

ζεσξήζνπκε έηζη γηαηί ζα αδηθήζνπκε ην ρξφλν ησλ ζπλαδέιθσλ. Γελ ην 

απαληάσ, γηαηί είλαη κηα άπνςε ηνπ ζπλαδέιθνπ, ε νπνία πινπηίδεη εδψ ηνλ 

πξνβιεκαηηζκφ καο. Έρνπκε δέθα ζπλαδέιθνπο πνπ ζέινπλ λα θάλνπλ 

παξέκβαζε.  

 

  Να μεθηλήζνπκε κε ηηο παξεκβάζεηο. Δγψ πξνηείλσ λα ππάξρεη 

κηα δπλαηφηεηα άλεζεο ρξφλνπ λα ηνλ εμαληιήζνπκε φιν ην ρξφλν θαη ν θάζε 

ζπλάδειθνο λα ζθεθζεί φηη δελ κπνξνχλ λα αδηθεζνχλ νη ππφινηπνη πνπ 

έξρνληαη κεηά απ‟ απηφλ, αο ην δνχκε θαη έηζη. Γειαδή εάλ δηαηξέζεηο ην 

ρξφλν πνπ καο κέλεη, κέλνπλ ηξία ιεπηά. Αο θξίλεη ν θαζέλαο. 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Α. ΑΠΠΟΤΝΑ): Ο ρξφλνο καο είλαη κέρξη ηηο δπν, αιιά 

κπνξεί λα ζέινπκε λα ππάξμεη θαη έλαο δεχηεξνο θχθινο. Αο γίλνπλ ινηπφλ νη 
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πξψηεο παξεκβάζεηο, γηα λα κπνξέζεη λα γίλεη κηα ζπδήηεζε.  Λνηπφλ 

πεληάιεπην ε θάζε παξέκβαζε. 

 

  Θα δψζνπκε ην ιφγν πξψηα ζην ζπλάδειθν Θφδσξν 

Παπαδφπνπιν γηα ηνλ εμήο ιφγν, ν ζπλάδειθνο ήηαλ αληεπηζηέιισλ κέινο 

ηεο νκάδαο, θαη‟ επέθηαζε δελ είρε ηελ επθαηξία ηνπιάρηζηνλ πξνθνξηθά λα 

εθθξάζεη ηηο ζέζεηο ηνπ κέζα ζηελ νκάδα. Ήηαλ απφ ηελ Κξήηε είρακε 

ειεθηξνληθή επηθνηλσλία.  

 

Θ. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ: Να πσ φηη ζπκθσλψ κε ην ζχλνιν ηεο εηζεγήζεσο, 

απιψο ζεσξψ φηη πξέπεη λα απνζαθεληζηεί ην δήηεκα ηεο 

εκπνξεπκαηνπνίεζεο θαη ζε ζρέζε κε απηφ πνπ ιέγεηαη λενθηιειεπζεξηζκφο. 

 

  Γηα ην ζέκα ηεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο πνιχ σξαία νη 

ζπλάδειθνη αλαθέξζεθαλ γηα ηελ εθπαίδεπζε ζαλ επθαηξία επελδχζεσλ ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα. Μάιηζηα γηα λα κελ ππάξρεη θακία ακθηβνιία γηα πξνζέζεηο 

θαη γηα ηάζεηο πνπ δηακνξθψλνληαη, ζα ήζεια φπνηνο…λα δεη άξζξν ηνπ ίδηνπ 

θαζεγεηή ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Αζήλαο αλ δελ θάλσ ιάζνο, 

ζην ΒΖΜΑ ηεο πξνεγνχκελεο Κπξηαθήο, φπνπ ζαθέζηαηα ν άλζξσπνο ιέεη, 

αλαθέξεηαη βέβαηα ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε αιιά ην ζέκα είλαη ζαθέο, 

γηαηί ιέεη εκείο θάπνπ ζεσξεί φηη είλαη θνξφηδα ηα ειιεληθά παλεπηζηήκηα θαη 

δελ ιεηηνπξγνχλ αγγιφθσλα ηκήκαηα, δελ ιεηηνπξγνχλ ζαλ επηρεηξήζεηο, ζαλ 

επηρεηξεκαηηθά ηδξχκαηα, γηα λα πξνζειθχζνπλ θαη λα έρνπλ πφξνπο. Γειαδή 

ππάξρεη απηή ε δηάζηαζε. 

 

  Ζ άιιε δηάζηαζε ηεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο θαηά ηελ γλψκε κνπ 

έρεη λα θάλεη, κε ην ηη θνπιηνχξα θαη ηδενινγία πεξλάεη ζηελ ειιεληθή 

θνηλσλία. Καη απηφ αλ ζέιεηε καο ελδηαθέξεη ηδηαίηεξα δηφηη απηή ε θνπιηνχξα 

θαη ε ηδενινγία πνπ είλαη ζπκβαηή κε ηνλ ηδενινγηζκφ, νδεγεί ζηελ ηειηθή – 

θαηά ηελ γλψκε κνπ πάληα – απαμίσζε ηεο ζρνιήο θαη απφ ηνπο καζεηέο, 

αιιά φρη γηα ην ζχλνιν, ελ πάζε πεξηπηψζεη εθφζνλ ην ζρνιείν δελ είλαη 

ηίπνηα άιιν θαη λα ιάβνπκε ππφςε καο θαη ην πψο είλαη νξγαλσκέλε θαη ε 

ειιεληθή νηθνλνκία, παξά έλα ραξηί ην νπνίν απιά ζα δψζεη ηε δπλαηφηεηα 

πξφζβαζεο ζε έλα επάγγεικα θαη ζε πνιχ ιίγν βαζκφ πεξλάεη ν 

αλζξσπηζηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ ζρνιείνπ. 
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  Απφ ηελ άιιε άπνςε απηή ε απαμίσζε ζεκαίλεη φηη, φηαλ 

πεξλάεη έλα γεληθφ πλεχκα θαηαλαισηηζκνχ θαη ππνθνπιηνχξαο κέζα ζηελ 

ειιεληθή θνηλσλία, γηαηί πεξί απηνχ πξφθεηηαη, πψο είλαη δπλαηφλ πέξαλ ηνπ 

φηη βέβαηα ππάξρεη ν ρσξηζκφο απηφο ε δηρνηφκεζε θαη αλαθέξνκαη θπξίσο 

ζην ιχθεην, ζε καζήκαηα παλειιελίσλ θαη καζήκαηα κε παλειιελίσλ πνπ 

αλαθέξζεθε θάπνηνο ζπλάδειθνο εδψ θαη είπε θαη ην πψο αληηκεησπίδνπλ νη 

καζεηέο ηα δεχηεξα. 

 

  Τπάξρεη απηφ ην πλεχκα, ν άιινο ζνπ ιέεη, θαη ηη λα θάλσ εγψ 

λα κάζσ θάπνηα πξάγκαηα, ηη κε ελδηαθέξεη ν νισκφο, ηη κε ελδηαθέξεη ν 

Ρίηζνο, ηη κε ελδηαθέξεη ε θνηλσληνινγία, λα πάξσ έλα ραξηί γηα λα 

πξνρσξήζσ. 

 

  Καη πνην είλαη ην αγαζφ ην νπνίν θαη εδψ ζέισ λα ηειεηψζσ, ζε 

ζρέζε θαη κε θάπνηα πξάγκαηα πνπ εηπψζεθαλ ρζεο απφ νξηζκέλνπο 

εηζεγεηέο παλεπηζηεκηαθνχο. Καη πνην είλαη εκέλα πνπ κε ελδηαθέξεη; Να γίλσ 

έλαο θαιφο θαηαλαισηήο. Να έρσ ιεθηά γηα λα γίλσ θαιφο θαηαλαισηήο. 

 

  Καη ηη λα θαηαλαιψλσ; Σα πξντφληα ηεο εκπνξεπκαηνπνηεκέλεο 

ππνθνπιηνχξαο, ηα νπνία ε καδηθή παξαγσγή αο πνχκε θαη ε βηνκεραλία ηνπ 

ζεάκαηνο έρεη εηζαγάγεη θαη έρεη επηβάιεη ζηε θνηλσλία. Γειαδή εάλ απηφ 

ζπλάδειθνη ζεσξνχκε φηη κπνξεί λα είλαη ζπκβαηφ ην κνληέιν δειαδή απηνχ 

ηνπ αλζξψπνπ πνπ πάεη λα δεκηνπξγεζεί, φρη κφλν απφ ην ζρνιείν, αιιά 

θπξίσο κέζα απφ ηελ δηακνξθνχκελε θνπιηνχξα ηεο θνηλσλίαο, πψο είλαη 

δπλαηφλ λα κηιάκε γηα πνιίηε; 

 

  Ο πνιίηεο επεηδή ρζεο πνιχ θνπβέληα έγηλε γηα ηα 

αξραηνειιεληθά θαη γηα ην ηη έιεγε ν Αξηζηνηέιεο θαη ν Θνπθπδίδεο θαη 

δηάθνξα ηέηνηα, ν πνιίηεο εθείλνο, αλ ζπκφκαζηε θαιά, αλ …κε ηνλ ηδηψηε, ν 

νπνίνο ηδηψηεο ζήκεξα απηή ε αξραία ειιεληθή ιέμε έρεη κπεη ζην αγγιηθφ θαη 

ζην γαιιηθφ ιεμηθφ ζαλ ηδηψηεο θαη ζεκαίλεη, ν άρξεζηνο. Ο ηδηψηεο ζήκεξα 

είλαη ν θαιφο ηνπ ζπζηήκαηνο, απηφο πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ηε δνπιεηά ηνπ, ηα 

παηδηά ηνπ, ηελ νηθνγέλεηά ηνπ θαη δελ δίλεη δεθάξα παξαέμσ. 

 

  Αλ απηφ είλαη ην κνληέιν πνπ ζέινπκε λα θηηάμνπκε, δελ 

κπνξνχκε λα κηιάκε γηα πνιίηεο. Απηφ είλαη θαιακπνχξη δειαδή, κε 
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ζπγρσξείηε, αιιά ν πνιίηεο ζεκαίλεη θξίζε, θξηηηθή, παξέκβαζε, πνιηηηθή 

ζπκκεηνρή. Καη ζπκκεηνρή ζηα θνηλά, απηφ ιέγαλε νη αξραίνη θαη λνκίδσ φηη δε 

θάλσ ιάζνο εδψ πάλσ. 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Α. ΑΠΠΟΤΝΑ): Ο Κψζηαο Βακβαθάο έρεη ην ιφγν. 

 

Κ. ΒΑΜΒΑΚΑ: Να μεθηλήζσ ιέγνληαο ην εμήο, θαηαξρήλ  πξέπεη πξψηα λα 

θάλνπκε θάπνηεο γεληθέο παξαηεξήζεηο, πάλσ ζ‟ απηφ πνπ ιέκε ζχζηεκα 

πξφζβαζεο. Καηαξρήλ ην ζχζηεκα πξφζβαζεο, νη εμεηάζεηο ζηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, δελ κπνξνχκε λα ηηο δνχκε απνζπαζκαηηθά θαη μεθνκκέλα απφ 

ηε δνκή, ην πεξηερφκελν ηνπ ζρνιείνπ, ηελ δνκή θαη ην πεξηερφκελν ηνπ 

ζρνιείνπ θαη ηαπηφρξνλα, δελ κπνξνχκε λα ην δνχκε μεθνκκέλα ζε πνην 

θνηλσληθννηθνλνκηθφ ζχζηεκα ιεηηνπξγεί απηφ ην ζρνιείν. 

 

  Γειαδή δελ κπνξνχκε λα μεθχγνπκε, είλαη αιιειέλδεηα απηά ηα 

πξάγκαηα, είλαη αιιεινζπλαξηψκελα, δελ κπνξνχκε λα μεθχγνπκε απφ ην 

γεγνλφο φηη ζήκεξα ζηνλ θαπηηαιηζκφ, ζε έλα θνηλσληθννηθνλνκηθφ ζχζηεκα 

πνπ ιεηηνπξγεί ην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν, ππάξρεη ε δηάθξηζε πλεπκαηηθήο θαη 

ρεηξσλαθηηθήο εξγαζίαο θαη ππάξρεη απηή ε δηάθξηζε, φρη ππάξρεη ζε έλα 

ηδενινγηθφ επίπεδν, αιιά ζε έλα πξαγκαηηθφ επίπεδν. 

 

  Γειαδή απηφο ζήκεξα πνπ θαηέρεη ηελ γλψζε έρεη ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο θαη πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο, αιιά θαη πνιχ πεξηζζφηεξα ρξήκαηα 

θεξδίδεη. Άξα δελ είλαη έλα γεγνλφο, έλα ηδενινγηθφ δήηεκα πνπ ππάξρεη απηφ 

γηαηί θαθψο ππάξρεη. Γελ κπνξεί απηφ λα πάςεη λα ππάξρεη, αλ ε εξγαζία ε 

ρεηξσλαθηηθή κε ηελ εξγαζία ηελ πλεπκαηηθή πιεξψλεηαη κε ην αλάινγν κε 

έλαλ αλάινγν ηξφπν. 

 

  Έλα δεχηεξν είλαη φηη, δελ κπνξνχκε λα δνχκε έμσ απφ ην 

γεγνλφο φηη ην ζρνιείν ζήκεξα, θαιιηεξγεί πνιχ ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο. 

ήκεξα ήδε κηιάκε θαη έρνπλ θαηαγξαθεί φηη ππάξρνπλ 9 ηχπνη δηάλνηαο. 

Μηιάκε ζήκεξα γηα ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε πνπ ιέκε φηη είλαη ζαλ 

ζηνηρείν επηηπρίαο ζηελ θνηλσλία, κεηξάεη πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ην I.Q. Καη 

κάιηζηα έρνπλ γίλεη θαη έξεπλεο ζρεηηθέο πνπ ιέλε φηη άλζξσπνη πνπ έρνπλ 

πςειφηαην IQ πνπ ηειεηψζαλε πξψηνη ηα παλεπηζηήκηα, αληίζεηα κε 

αλζξψπνπο πνπ είραλ πςειφ δείθηε ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο, δειαδή 
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ηθαλφηεηαο  ηνπ λα επηθνηλσλνχλ, λα ζπλεξγάδνληαη, ζαλ ηέηνην απηφ ην 

ηαιέλην κε απηφ ηνλ ηξφπν, ήηαλ πην επηηπρεκέλνη θαη νη άιινη ήηαλ κηζζσηνί 

ζηηο επηρεηξήζεηο ησλ πξνεγνπκέλσλ. 

 

  Γελ κπνξνχκε ινηπφλ απηά φια λα ηα βγάινπκε έμσ θαη λα 

πνχκε φηη ην ζχζηεκα πξφζβαζεο είλαη αλεμάξηεην θαη φηη θαινχκαζηε εδψ 

πέξα λα πνχκε κηα πξφηαζε. 

 

  Δκείο κπνξνχκε λα πνχκε κηα πξφηαζε αλ είκαζηε εκείο απηνί 

πνπ ζα νηθνδνκήζνπκε ηε θνηλσλία θαη ζηα πιαίζηα απηήο ηεο θνηλσλίαο ζα 

νηθνδνκήζνπκε θαη έλαλ άιιν ηχπν ζρνιείνπ. Γηαθνξεηηθά  δεκηνπξγνχληαη 

απφ θάζε ζχζηεκα πξφζβαζεο θαη εδψ πέξα δελ ππάξρεη θαλέλα ζχζηεκα 

πξφζβαζεο πνπ λα κελ γελλά πξνβιήκαηα. 

 

  Καη ηέηνηα πξνβιήκαηα πνπ γελληνχληαη είλαη, ε ππνβάζκηζε ηνπ 

παηδαγσγηθνχ ξφινπ ηνπ ζρνιείνπ, είλαη ε αιινηξίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

κέζα ζ‟ απηφ ην ζρνιείν, είλαη φηη ην ζρνιείν κεηαηξέπεηαη ζε έλα εμεηαζηηθφ 

θέληξν, είλαη φηη αλαπηχζζεηαη ε παξαπαηδεία θαη είλαη φηη ππάξρνπλ ηαμηθνί 

θξαγκνί. 

 

  πνην ζχζηεκα πξφζβαζεο δειαδή κέζα απφ εμεηάζεηο. Άξα 

εκείο απηφ πνπ κπνξνχκε λα ιέκε είλαη, ειεχζεξε πξφζβαζε θαη απηφ 

πξνυπνζέηεη ηελ θαηάξγεζε ηεο ρεηξσλαθηηθήο - πλεπκαηηθήο εξγαζίαο, απηφ 

πξνυπνζέηεη έλα εληαίν ηχπνπ ιπθείνπ φπνπ κέζα ζ‟ απηφ ζα αλαπηχζζεη ν 

καζεηήο φιεο ηηο δεμηφηεηέο ηνπ θαη φηαλ θζάλεη πηα ζηα 18 ηνπ ρξφληα, ζα 

επηιέγεη ην αλ ζα πάεη ζην παλεπηζηήκην, αλ ζα ζπλερίζεη λα κάζεη έλα 

επάγγεικα, ή νηηδήπνηε άιιν. 

 

  ‟ απηή ινηπφλ ηελ πεξίπησζε κπνξνχκε λα κηιάκε γηα 

ειεχζεξε πξφζβαζε. Απφ εθεί θαη πέξα ηψξα ζα κνπ πείηε, θαιά εδψ πέξα 

ζα ζπδεηάεη φιε ε ειιεληθή θνηλσλία ζε ιίγνπο κήλεο γηα ην ζχζηεκα 

πξφζβαζεο, ε ΟΛΜΔ δελ ζα πξέπεη λα έρεη κηα άπνςε; 

 

  Λνηπφλ ιέσ εγψ, φηη ζαλ θιάδνο, απηφ πνπ κπνξνχκε λα πνχκε 

είλαη λα απαληήζνπκε ζην ζχζηεκα πξφζβαζεο αιιά πψο; Με έλα αξλεηηθφ 

ηξφπν, ηη δελ ζέινπκε. Ση δελ ζέινπκε, δελ ζέινπκε ινηπφλ ην ζρνιείν λα 
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κεηαηξέπεηαη ζε εμεηαζηηθφ θέληξν. Δίλαη απηφ πνπ ιέκε, ζέινπκε ηελ 

απηνλνκία ηνπ ιπθείνπ. 

 

  Θέινπκε ην ιχθεην λα κελ κεηαηξέπεηαη ζε εμεηαζηηθφ θέληξν, λα 

κελ παίδεη έλα ξφιν αιινηξησηηθφ θαη γηα ηνλ καζεηή θαη γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ, 

απηά κπνξνχκε λα ηα πνχκε. Καη απφ εθεί θαη πέξα αθνχ πνχκε φηη δελ 

ζέινπκε λα είλαη απηφ, πάκε ζην επφκελν δήηεκα. 

 

  Δπίζεο ζέινπκε λα κείλνπλ νη εμεηάζεηο ζηα πιαίζηα ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Γηαηί λα είλαη ζηα πιαίζηα ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο θαη λα κελ πάλε ζε έλα πξψην έηνο ζην παλεπηζηήκην, φπσο 

δεηάλε ν Γαβξφγινπ θαη κηα νκάδα παλεπηζηεκηαθψλ, πνπ δεηάεη λα γίλεη έλα 

πξνπαξαζθεπαζηηθφ έξγν. 

 

  Γηαηί βξε ζπλάδειθνη δελ ππάξρεη πην αμηφπηζηνο ζεζκφο ζηελ 

ειιεληθή θνηλσλία απφ ηηο εμεηάζεηο απηέο πνπ δίλνληαη κε επζχλε ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ππάξρεη άιινο 

πην αμηφπηζηνο ζεζκφο πνπ απφ ηελ επνρή ηνπ Ράκνπ δελ έρεη ακθηζβεηεζεί; 

ρη. 

 

  Άξα ινηπφλ απηφ ζα ην εθρσξήζνπκε πνχ, ζε πνηνπο; Να καο 

απαληήζεη ν θαζέλαο ζε πνηνπο ζα ην εθρσξήζεη απηφ; Δίδαηε νη κεηαγξαθέο, 

ζε πνηνπο ζα ην εθρσξήζεη θαη πψο ζα ην πξνζηαηεχζεηο;  

 

  Λνηπφλ απ‟ απηή ηελ άπνςε ιέσ εγψ θαη ηειεηψλσ, είλαη φηη 

εκείο ιέκε, ειεχζεξε πξφζβαζε θαη απηφ ζπλδέεηαη άκεζα κε έλαλ άιινπ 

ηχπνπ ιπθείνπ, γηαηί νπνηνδήπνηε ζχζηεκα θαη αλ πξνηείλνπκε γελλάεη κηα 

ζεηξά αξλεηηθέο επηπηψζεηο, ηηο νπνίεο γηαηί λα ηηο επσκηζηνχκε ζην θάησ – 

θάησ ηεο γξαθήο εκείο; Γηαηί εκείο είκαζηε ππεχζπλνη, νπνηνδήπνηε 

εμεηαζηηθφ ζχζηεκα, ζα γελλάεη παξαπαηδεία, ζα γελλάεη ηαμηθνχο θξαγκνχο 

θαη ζα κεηαηξέπεη ην ζρνιείν ζε εμεηαζηηθφ θέληξν θαη φια απηά. 

 

  Γηαηί λα ηα επσκηζηνχκε εκείο, ηελ ζηηγκή πνπ δελ έρνπκε 

ζρεδηάζεη εκείο ην ζρνιείν απηφ; Καη ηειεηψλσ θαη ιέσ ινηπφλ φηη, απηφ πνπ 

κπνξνχκε λα πνχκε είλαη, απνδέζκεπζε ηνπ ζρνιείνπ απφ ηηο εμεηάζεηο θαη 

επίζεο λα παξακείλεη ζηα πιαίζηα κε θεληξηθή επζχλε ηνπ Τπνπξγείνπ 
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Παηδείαο θαη λα ην θάλνπλ νη θαζεγεηέο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 

απηφ λνκίδσ φηη είλαη κηα θαζαξή ζέζε θαη κπνξνχκε λα απαληήζνκε. 

 

  Αιιά δελ κπνξνχκε λα κπνχκε ζε ιεπηνκέξεηεο, έλα, δπν, ηξία 

καζήκαηα, γηαηί ην εμήγεζα. 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Υ. ΡΟΤΜΠΑΝΖ): Δπραξηζηνχκε ν ζπλάδειθνο άββαο.  

 

ΤΝΔΓΡΟ: πλάδειθνη ζα θνηηάμσ λα είκαη ζχληνκνο. Ζ εηζήγεζε βάδεη 

πνιιά δεηήκαηα ηδενινγηθνχ ραξαθηήξα. Γελ μέξσ εάλ ζα κπνξέζσ λα 

θαηαιήμσ ελ πάζε πεξηπηψζεη. Θα πηάζσ έλα – έλα. Απηνλνκία ιπθείνπ, ην 

είπα θαη ρζεο ζηελ Οινκέιεηα. ζν ππάξρεη ην ιχθεην μερσξηζηή βαζκίδα απφ 

ηελ βαζηθή εθπαίδεπζε, ζα είλαη ή πξνζάιακνο ησλ ΑΔΗ, ή πξνζάιακνο ηεο 

θαηάξηηζεο. 

 

  Γελ έρεη θαη λφεκα λα είλαη απηφλνκν κνξθσηηθά ην ιχθεην, λα 

δηαπαηδαγσγεί, λα νινθιεξψλεη πξνζσπηθφηεηεο θαη λα κελ είλαη γηα φια ηα 

παηδηά ζηελ βαζηθή εθπαίδεπζε, απηφ είλαη αληηθαηηθφ. Απηνλνκία ιπθείνπ 

εμππεξεηεί κφλν εάλ ην ιχθεην είλαη πξνπαξαζθεπαζηηθή βαζκίδα γηα λα 

πξνεηνηκάζεη γηα θάηη, δηαθνξεηηθά δελ έρεη λφεκα ζπλάδειθνη λα ζπλερίδεηαη 

ε κφξθσζε, απηφ πνπ ιέκε ε γεληθή παηδεία, λα νινθιεξψλεηαη ε 

πξνζσπηθφηεηα θαη λα είλαη απηφλνκν. 

 

  Γηαηί ην έρεη απηφλνκν ε πνιηηεία, ηπραίν είλαη; Σν έρεη γηαηί ιέεη, 

απφ εδψ θαη πέξα απφ ην γπκλάζην θαη κεηά, αξρίδσ θαη πξνεηνηκάδσ κε 

βάζε ηνλ θαηακεξηζκφ εξγαζίαο, είηε σο πξνζάιακνο γηα ην παλεπηζηήκην, 

είηε σο πξνζάιακνο ε ηερληθή εθπαίδεπζε γηα ηελ επαγγεικαηηθή ζπλέρεηα, 

θαηάξηηζε θιπ. 

 

  Διεχζεξε πξφζβαζε. Ο ζπλάδειθνο Βακβαθάο πξνεγνπκέλσο 

είπε φηη, λα πνχκε ηη δελ ζέινπκε. Πξνηείλεη ειεχζεξε πξφηαζε, αιιά πξφηεηλε 

νη εμεηάζεηο λα κείλνπλ ζηα ρέξηα ηνπ ιπθείνπ, δειαδή πξφηεηλε εμεηάζεηο. 

 

  Κνηηάμηε, απηά είλαη αληηθαηηθά πξάγκαηα, ηη ζα πεη ειεχζεξε 

πξφηαζε ζπλάδειθνη; Δίλαη δπλαηφλ λα ππάξμεη ειεχζεξε πξφηαζε, λα 

αθήζνπκε ηα ηδενινγηθά θαη λα πάκε ζην ηερληθφ κέξνο, πείηε φηη ππάξρνπλ νη 
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ζέζεηο αληηζηνηρνχλ ε πξνζθνξά κε ηελ δήηεζε. Μπνξεί θαλείο λα δηνρεηεχζεη 

ηελ δήηεζε ζηελ θαηάιιειε ζρνιή κε ηηο θαηάιιειεο ζέζεηο; 

 

  Θα πάλε φινη δειαδή ζε κηα ζρνιή ζηελ ηαηξηθή ή φπνπ ζέινπλ; 

Τπάξρεη ηέηνηα δπλαηφηεηα λα αληαπνθξηζεί θαη νηθνλνκηθά λα ζέιεηε, αιιά 

θαη  ν θαηακεξηζκφο εξγαζίαο είλαη ηέηνηνο, πνπ επηηξέπεη ηέηνηα θαηάζηαζε; 

ζνη πξνηείλνπλ ειεχζεξε πξφζβαζε ζπλάδειθνη, φινη, θαη ν Μπακπηληψηεο 

θαη ν πλαζπηζκφο θαη ην ΠΑΟΚ πνπ πξνηείλνπλ ειεχζεξε πξφζβαζε, 

πξνηείλνπλ, ή εμεηάζεηο κέζα ζην ιχθεην, ή εμεηάζεηο κεηά, ή 

πξνπαξαζθεπαζηηθφ γηα ηηο εμεηάζεηο, φινη πξνηείλνπλ εμεηάζεηο. Αιιά 

βγαίλνπλ ζην ιαφ θαη ηνλ θνξντδεχνπλ κε κηα θαξακέια ειεχζεξεο 

πξφζβαζεο. 

 

  πλάδειθνη δελ κπνξεί λα ππάξμεη ειεχζεξε πξφζβαζε θαη γηα 

έλαλ άιιν ιφγν. Γηαηί ηα παηδηά δεηνχζαλ θέηνο παηδαγσγηθέο ζρνιέο, πξηλ 

πέληε ρξφληα ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο; Γηαηί ν θαπηηαιηζηηθφο θαηακεξηζκφο 

εξγαζίαο ππαγνξεχεη ζην παηδί ηη ζα επηιέμεη θαη ηνπ θαζνδεγεί θαη ηελ 

επηινγή ηνπ. 

 

  Άξα δελ είλαη ειεχζεξν ην παηδί θαη απ‟ απηή ηελ άπνςε γηα λα 

επηιέμεη. πλάδειθνη ηη ζα πεη ειεπζεξία; Καη πνην παηδί είλαη ειεχζεξν 

πξαγκαηηθά λα πεη φηη ζπνπδάδεη γηα ρφκπη; νβαξά κηιάκε, ζπνπδάδνπκε γηα 

ρφκπη; Δίλαη βαζηθφ δήηεκα ε παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε γηα επαγγεικαηηθή 

απνθαηάζηαζε. 

 

  Πξνρσξψ παξαπέξα ηψξα. Απηνηέιεηα, κπήθε θαη ε δηάζηαζε 

απηνηέιεηα ζρνιείνπ. Με θάιπςε κεξηθψο κε κηα απάληεζε πνπ έδσζε ε 

γξακκαηεία εδψ, φηη λα κελ ππάξρεη αθέιεηα φηη κπνξεί λα ππάξρεη έλα 

ζρνιείν πνπ λα είλαη απηνηειέο, ή απηφλνκν απφ ηελ εμνπζία. ην θείκελν 

φκσο δελ θαίλεηαη απηφ. 

 

  Απηνηέιεηα απφ ηη; Απφ ηελ εμνπζία, απφ ηηο εμειίμεηο ηεο 

επηζηήκεο, απφ ηα δξψκελα ηεο θνηλσλίαο; Γελ κπνξεί λα ππάξρεη ηέηνην 

ζρνιείν θχξηνη ζπλάδειθνη, νχηε θαη απφ ηα ηξία. Δίλαη άιιν πξάγκα, μέξνπκε 

φινη πνιχ θαιά θαη ην έρνπκε εηιεκκέλν απηφ φηη ην ζρνιείν είλαη βαζηθφο 
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κνριφο πνπ αλαπαξάγεη ηηο πλεπκαηηθέο δνκέο ηεο θνηλσλίαο ηδενινγηθφο 

κεραληζκφο ηνπ θξάηνπο. 

 

  Άιιν πξάγκα ην θίλεκα λα δηεθδηθεί, λα θαηαθηά ζηνηρεία ηνπ 

πεξηερνκέλνπ θαη ηεο δεκνθξαηίαο ζην ζρνιείν είλαη άιιν πξάγκα. Γηα λα 

κπνχλε νη ζεηηθέο επηζηήκεο ζην ζρνιείν ηφηε πνπ θπξηαξρνχζε ε θηινζνθηθή 

ζρνιή θαη ην θιαζηθφ πεξηερφκελν, φπνηνο έβαδε αίηεκα ηφηε λα κπεη ε ρεκεία 

θαη ηα καζεκαηηθά ηνπο ραξαθηεξίδαλε εζληθφθξνλεο θαη αληεζληθφθξνλεο. 

πνηνη ιέγαλε λα κεησζνχλ ηα αξραία θαη λα κπνχλε νη ζεηηθέο επηζηήκεο, ην 

θίλεκα φκσο έδσζε κάρε γη‟ απηφ θαη κπήθαλ θαη νη ζεηηθέο θαη κπαίλεη ε 

ηερλνινγία κε κηα επξχηεξε έλλνηα. Άιιν πξάγκα είλαη απηφ θαη άιιν λα 

έρνπκε απηαπάηεο φηη ζα είλαη απηνηειέο ην ζρνιείν απ‟ απηά πνπ ζπκβαίλνπλ 

γχξσ θαη θπξίσο απφ ηελ ηδενινγηθή θπξηαξρία ηεο εμνπζίαο. 

 

  Ζ απηνηέιεηα απηή ππνθξχπηεη θαηά ηελ άπνςή κνπ, 

δηαθνξνπνίεζε ζρνιείνπ θαη απνθέληξσζε, φζν θαη αλ δελ ην ιέκε. πνηνο 

λνκίδεη φηη κπνξεί λα ππάξρεη απηνηέιεηα ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, δειαδή 

ζρνιηθή κνλάδα πνπ λα θαζνξίδεη θαη ην πεξηερφκελνπ ηνπ ζρνιείνπ απηφ ηη 

ζεκαίλεη; Δίλαη ε απνθέληξσζε απφ ην παξάζπξν ελ πάζε πεξηπηψζεη θαη 

είλαη ην ρεηξφηεξν είδνο δηαθνξνπνίεζεο ζε ηαμηθή βάζε ησλ ζρνιείσλ, ην 

ρεηξφηεξν είδνο δηαθνξνπνίεζεο ησλ ζρνιείσλ. 

 

  Απηφ ζην φλνκα ηνπ φηη ππάξρεη πνιπκνξθία, λα παξαηηεζνχκε 

απφ ην εληαίν φρη κφλν ζρνιείν, αιιά θαη ην εληαίν ηνπ πξνγξάκκαηνο. Απηά 

ήζεια λα πσ θαη επραξηζηψ. 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Α. ΑΠΠΟΤΝΑ): Ο Αιεμάθεο Μαλψιεο απφ ΔΛΜΔ Ζξαθιείνπ. 

 

Μ. ΑΛΔΞΑΚΖ (ΔΛΜΔ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ): Καιεκέξα ζπλάδειθνη. Μεξηθέο 

ζθέςεηο ζα θαηαζέζσ ζρεηηθά κε ηελ απηνλνκία ηνπ ζρνιείνπ, λνκίδσ φηη είλαη 

έλαο ζηφρνο ζηνλ νπνίν ζπκθσλνχκε φινη. ηη ην ζρνιείν θαη θάζε βαζκίδα 

ηνπ, ζα πξέπεη λα έρεη θαζνξηζκέλνπο ζηφρνπο. 

 

  Σν πψο θαζνξίδνληαη φκσο απηνί, ρσξάεη πνιχ κεγάιε 

θνπβέληα. Μπαίλσ πην ζπγθεθξηκέλα ζηηο ζεκαηηθέο παξακέηξνπο ηεο 

εκεξίδαο καο εδψ. Μηιάκε γηα ζχζηεκα πξφζβαζεο. ην ζχζηεκα 
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πξφζβαζεο λνκίδσ φηη ππάξρνπλ 3 πξνηάζεηο. Ζ ειεχζεξε πξφζβαζε, θάλσ 

κηα παξέλζεζε πνπ λνκίδσ φηη ηελ ζπδεηάκε ρσξίο λα ππάξρεη ιφγνο, γηαηί 

έρεη θαηαθηεζεί. 

 

  Απφ ηε ζηηγκή πνπ ππάξρνπλ ζρνιέο νη νπνίεο αθήλνπλ θελά, ν 

αξηζκφο ηνπο δελ θαιχπηεηαη θαη βεβαίσο ππάξρεη πξφβιεκα ζηηο ζρνιέο 

εθείλεο πνπ νλνκάδνπκε αηρκήο, ηαηξηθή θαη λνκηθή, ην λα ζπδεηάκε γηα 

ειεχζεξε πξφζβαζε ηελ ζηηγκή κάιηζηα πνπ ην καζεηηθφ δπλακηθφ ηεο ρψξαο 

κεηψλεηαη γηα δεκνγξαθηθνχο θαη γηα άιινπο ιφγνπο πνπ πξέπεη λα ηνπο 

εμεηάζνπκε, απηφ πνπ ιέκε ειεχζεξε πξφζβαζε ράλεη ηελ βαξχηεηά ηνπ θαη 

έηζη κέλνπλ δπν πξνηάζεηο. 

 

  Ζ κηα πξφηαζε αθνξά ηελ 13ε ρξνληά κε καζήκαηα θαη 

πεξηερφκελν πνπ ζε άιιεο ρψξεο ππάξρεη θαη κπνξνχκε λα ην θξίλνπκε θαη 

ππάξρνπλ θαη νη εμεηάζεηο κέζα ζην ιχθεην, άιινο ηξφπνο δελ ππάξρεη, 

δεδνκέλνπ φηη απφ ην ιχθεην, ή ηέινο πάλησλ απφ ηελ 12ρξνλε  εθπαίδεπζε ν 

λένο ζα ζπλερίζεη λα θάλεη θάηη άιιν. Άξα εθ ησλ πξαγκάησλ ζα είλαη κηα 

πξνυπφζεζε. 

 

  Δκείο κπνξεί λα κελ ην ζέινπκε, λα κελ ην βιέπνπκε, αιιά ζα 

είλαη κηα πξνυπφζεζε απηφ πνπ ζα έρεη θάλεη ζηα 12 ηνπ ρξφληα. Άξα ινηπφλ 

απηέο νη δπν ιχζεηο ππάξρνπλ ζπκθσλνχκε φινη, γηαηί εδψ καο πνλάεη φηη νη 

εμεηάζεηο πξέπεη λα παξακείλνπλ ζηελ 2βάζκηα εθπαίδεπζε. Βεβαίσο έρνπκε 

βάιεη παληαρφζελ γηα θάζε κνξθήο εμέηαζε. 

 

  Κη φκσο ζα πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε φηη κε ηνλ άιθα ή 

βήηα ηξφπν νη εμεηάζεηο ζα ππάξρνπλ. Γηαηί λα παξακείλνπλ ζηελ 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε; Δάλ πάκε ζε έλα ζχζηεκα 13εο ρξνληάο, είλαη 

δχζθνιν λα ηηο θξαηήζνπκε εκείο ηηο εμεηάζεηο. 

 

  Γηαηί φηαλ νη εμεηάζεηο είλαη κέζα ζην ιχθεην, ιέκε φηη αθνξά χιε 

πνπ έρεη δηδαρζεί απφ καο, άξα απηνκάησο θαη απηνλφεηα νη εμεηάζεηο 

παξακέλνπλ ζε καο. Δίλαη έλαο πξνβιεκαηηζκφο, πνπ πξέπεη λα ην δνχκε 

ζνβαξά θαη φρη ζεσξεηηθά. 
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  Πεξλάσ ζε έλα άιιν θνκκάηη πνπ λνκίδσ φηη ππάξρεη κέζα ζηελ 

εηζήγεζε απηή, κέζα ζηελ πξφηαζε, ην ζέκα ηεο απνθέληξσζεο. Γελ καο 

αξέζεη ε ιέμε, εληάμεη, αλ θαη ζεσξείηαη βαζηά δεκνθξαηηθή ηάζε ε 

απνθέληξσζε, φκσο εκείο πξνζθάησο θάλακε θαη θάπνηεο ζπδεηήζεηο ζε 

ζρέζε κε ηελ εθπαίδεπζε θαη νη πεξηζζφηεξνη πνπ ζπκκεηείραλ θαη ζπκκεηείρε 

θαη ε θνηλσλία φρη κφλν εκείο, ζπκθψλεζαλ φηη ζα πξέπεη λα ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, λα ππάξρεη ν θεληξηθφο ηνπ 

άμνλαο, πνπ λα είλαη έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ, αιιά λα ππάξρεη θαη έλα 

θνκκάηη ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ λα αθνξά ηε θνηλσλία, ηελ 

πεξηθέξεηα, ηελ πεξηνρή, ηελ ηζηνξία, ηνλ πνιηηηζκφ, δηαθσλεί θαλείο ζ‟ απηφ; 

 

  Αθνχζηεθε θαη ππάξρεη κέζα ζην θείκελν επίζεο ν δηαθνξεηηθφο 

ηξφπνο δηδαζθαιίαο, ζην πψο ζα κάζνπκε απηφλ θαη πνχ ζα ηνλ κάζνπκε ηνλ 

ηξφπν ηεο δηδαζθαιίαο, ην θνκκάηη ηεο επηκφξθσζεο ηεο δηδαθηηθήο δελ ην 

αγγίδνπκε θαζφινπ, πηζηεχσ φηη είλαη ην ζέκα κηαο άιιεο ελφηεηαο θαη έηζη ην 

πξνζπεξλάσ.  

 

  Τπάξρεη έλα ζέκα κε ην αλνηρηφ ζρνιείν. ια απηά πνπ είπακε, 

δειαδή ην φηη πξέπεη ην ζρνιείν λα έρεη έλα αλαιπηηθφ πξφγξακκα ην νπνίν 

λα είλαη επέιηθην, λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο αλάγθεο ηεο πεξηνρήο, ην φηη ζα 

πξέπεη ν καζεηήο λα έρεη ηε δπλαηφηεηα ηεο επηινγήο. Σν φηη ζα πξέπεη 

επίζεο ε θνηλσλία λα ζπκκεηέρεη θαη λα αγγίδεη ην ζρνιείν, απηφ εγψ ην έρσ 

πεη πξηλ πνιιά ρξφληα θαη ραίξνκαη γηαηί θάπνηνη ην πηνζεηνχλ, αλνηρηφ 

ζρνιείν, δηαθσλνχκε ζ‟ απηφ; 

 

  Αλνηρηφ ζηε θνηλσλία. Πάλησο γηα λα θιείζσ λνκίδσ φηη εθείλν 

ην νπνίν κε εθπιήζζεη θαη ην έρσ πεη πνιιέο θνξέο θαη ην έρσ γξάςεη θηφιαο 

είλαη ε ππνηίκεζε ηεο δνπιεηάο καο θαη ην γεγνλφο φηη εκείο νη ίδηνη, δέρνκαη 

ηελ αγσλία πνπ έρεη ν θαζέλαο καο γηα έλα θαιχηεξν ζρνιείν. Αιιά απηνχ ηνπ 

είδνπο  ε ππνηίκεζε θαη νη αθνξηζηηθνί ραξαθηεξηζκνί, δελ λνκίδσ φηη πξέπεη 

λα εθθξάδνληαη απφ καο. 

 

  Αθνχζηεθαλ εδψ βαξείο ραξαθηεξηζκνί λνκίδσ γηα ηελ δνπιεηά 

καο, γηα πξφβαηα θιπ, ζθαγέαο έλησζα εγψ θάπνηα ζηηγκή εδψ πέξα.  

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Α. ΑΠΠΟΤΝΑ): Γελ ππάξρεη θάηη ηέηνην ζηελ εηζήγεζε. 
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Μ. ΑΛΔΞΑΚΖ: ρη ζπγλψκε, έλαο ζπλάδειθνο ηνπνζεηήζεθε θαη επ‟ απηνχ 

ηνπνζεηνχκαη θαη εγψ. Ννκίδσ φηη ππνηηκάκε ηελ δνπιεηά καο, πνιινί έρνπκε 

φξακα γηα ηελ εθπαίδεπζε, ζέινπκε έλα δηαθνξεηηθφ έλα θαιχηεξν ζρνιείν, 

αιιά λα κελ ππνηηκνχκε θαη απηφ πνπ ζπκβαίλεη ζην ζρνιείν θαη ηελ ίδηα καο 

ηελ πξνζθνξά. Δπραξηζηψ. 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Α. ΑΠΠΟΝΑ): Σν ιφγν έρεη ν Βαζίιεο Σζηάκαινο απφ ΔΛΜΔ 

Βνησηίαο. 

 

Β. ΣΗΑΜΑΛΟ (ΔΛΜΔ ΒΟΗΧΣΗΑ): Καηαξράο ζπλάδειθνη θαιεκέξα ζαο. 

Θα ήηαλ δχζθνιν λα δηαθσλήζεη θαλείο κε ηελ εηζήγεζε. Γηα πνην ιφγν; Γηφηη 

ζηέθεηαη ζε κηα ζεσξεηηθή πεξηγξαθή ή ζε κηα ζεσξεηηθή αλάιπζε, θάπνησλ 

πξαγκάησλ, ρσξίο λα απαληά ζε θαίξηα δεηήκαηα θαη κάιηζηα απηφ 

δηαπηζηψζεθε θαη απφ ηνπο ίδηνπο, αθνχ φηαλ κπήθε ην δήηεκα ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπ ζρνιείνπ, δειαδή θαηάξηηζε αλζξσπηζηηθή- ηερλνθξαηηθή, 

εθεί ππήξμαλ δπζθνιίεο θαη βέβαηα δελ δφζεθε θαη ε απάληεζε. 

 

  αθψο ην δεηνχκελν είλαη ε απηνλνκία ηνπ ιπθείνπ. Ση 

πεξηερφκελν δίλνπκε ζ‟ απηή ηελ έλλνηα απηνλνκία θαη πνηα εξσηήκαηα βέβαηα 

γελλάεη ε έλλνηα απηνλνκία; Αο πνχκε ζην εξψηεκα, ηη δεηάκε απφ ην ιχθεην; 

Γελ έρνπκε απαληήζεη, παξά ην φηη γίλνληαη θηιφηηκεο πξνζπάζεηεο λα 

απαληήζνκε. 

 

  Καη ην ιέσ απηφ γηα πνην ιφγν; Απφ ηελ κηα κεξηά δεηάκε ην 

ιχθεην λα κελ απνηειεί ηνλ πξνζάιακν ηνπ παλεπηζηεκίνπ, αιιά απφ ηελ 

άιιε έηζη θη αιιηψο ην ζπλδένπκε κε ηελ πξφζβαζε ζηε ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε. 

 

  Σειηθά ην ιχθεην ζα θηλεζεί απφιπηα, απηφλνκα, παξέρνληαο 

απηφ πνπ ζηελ εηζήγεζε αλαθέξεηαη παξέρνληαο γεληθέο γλψζεηο, ή θαη ζα 

πξνεηνηκάδεη γηα ην παλεπηζηήκην; Κάπνηα ζηηγκή πξέπεη λα ην 

απνθαζίζνπκε θαη λα ην απαληήζνπκε. 

 

  Αλ βάινπκε απηφ ην, θαη ζα πξνεηνηκάδεη γηα ην παλεπηζηήκην, 

ηφηε αιιάδνπλ ηα δεδνκέλα θαη ζαθψο φιε ε θαηεχζπλζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
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ζρνιείνπ. ηα εξσηήκαηα πνην ζρνιείν έρνπκε ζήκεξα, θαλείο δελ ζα 

δηαθσλήζεη φηη ην ζεκεξηλφ ζρνιείν δελ βξίζθεηαη ηνπιάρηζηνλ ζηελ θαιχηεξή 

ηνπ θάζε. κσο ε απαίηεζε λνκίδσ ηεο επνρήο θαη ησλ θαηξψλ, είλαη λα 

κπνξνχκε λα απαληάκε ζπγθεθξηκέλα απέλαληη ζ‟ απηέο ηηο πξνθιήζεηο, ή 

έζησ απέλαληη ζ‟ απηέο ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ λα επηβιεζνχλ θάπνηα πξάγκαηα 

ζηελ εθπαίδεπζε, απφ φπνπ απηά θαη αλ πξνέξρνληαη, θάπνηνη κπνξεί λα ηα 

ιέλε βηνκήραλνη, ή νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα, πνιηηηθέο ζθνπηκφηεηεο θ.ν.θ. 

 

  πσο φκσο θαη λα ηα πνχλε απηά ηα πξάγκαηα, πξέπεη 

απέλαληη ζ‟ απηέο ηηο πξαγκαηηθφηεηεο, λα απαληήζνπκε κε ζπγθεθξηκέλν 

ιφγν. Γελ κπνξνχκε λα κέλνπκε κφλνη καο ζε κηα ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο θαη ε θάζε θπξίαξρε πξαγκαηηθφηεηα, ην θάζε θπξίαξρν 

ζχζηεκα λα επηβάιεη ηηο δηθέο ηνπ επηινγέο. Να αλαπαξάγεη κηα 

πξαγκαηηθφηεηα, λα δεκηνπξγεί ηνπο πνιίηεο κε ηα δηθά ηνπ θξηηήξηα θαη εκείο 

απιά λα πεξηγξάθνπκε ην ζεσξεηηθφ κέξνο. 

 

  Κάπνηα ζηηγκή πξέπεη λα μεθχγνπκε απφ απηφ ην γεγνλφο. Καη 

ζα κπσ θαη ζην δήηεκα πνπ αλαθέξζεθε απφ ηνλ πξνεγνχκελν νκηιεηή, ζην 

δήηεκα ησλ «ραξαθηεξηζκψλ» γηα ηελ δηθή καο πξαγκαηηθφηεηα. Γίλεηαη ε 

εληχπσζε ζπλάδειθνη θαη απφ ηηο ηνπνζεηήζεηο, αιιά θαη απφ ηηο ρζεζηλέο 

εηζεγήζεηο πνπ άθνπζα εγψ, φηη φινη εκείο πνπ βξηζθφκαζηε είηε εδψ ζην 

ζπλέδξην ην ζεκεξηλφ ην εθπαηδεπηηθφ, είηε γεληθφηεξα φινη νη εθπαηδεπηηθνί, 

δελ είκαζηε ηίπνηα άιιν παξά εληεηαικέλα ζηξαηησηάθηα, πνπ 

ζηξαγγαιίδνπκε θάζε επγεληθή αλεζπρία ηνπ καζεηή. 

 

  Απηή ε αίζζεζε θπξηαξρεί. Μέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο εκείο, είλαη 

δπλαηφλ λα αλαηξέςνπκε ην ζχζηεκα; Αλ δειαδή κέλνπκε ζ‟ απηφ ην ιφγν 

πνπ καο ζέιεη λα ιεηηνπξγνχκε κ‟ απηή ηε ινγηθή, πψο ζα ην αλαηξέςνπκε ην 

ζχζηεκα; Πψο ζα αλνίμνπκε ην ζρνιεηφ; Πψο ζα ην θηηάμνπκε απηφλνκν απηφ, 

ή πψο ζα δψζνπκε ηελ απφιπηε απηνλνκία ζην ιχθεην; Καη ζα κπσ ζε θάπνηα 

εξσηήκαηα έηζη. 

 

  πλάδειθνη πάξα πνιχ σξαία απηά ηα πξάγκαηα, πνηνο φκσο 

ζα ηα πινπνηήζεη; Άθνπζα κηα σξαία θξάζε κέζα απφ ηελ εηζήγεζε, 

δεκηνπξγηθή ρξεζηκνπνίεζε ηεο γλψζεο, ηη ζεκαίλεη απηφ θχξηνη ζπλάδειθνη; 
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πλδέεηαη θαη κε ηελ αγνξά εξγαζίαο ή φρη; Άξα κπαίλνπκε ζε δηαδηθαζίεο 

δνχλε θαη ιαβείλ, πξνζθνξάο θαη δήηεζεο. 

 

  Ή πάκε θαη ζε έλα άιιν δήηεκα. Καηά πφζν εκείο, ζαλ 

θαζεγεηέο, ζαλ εθπαηδεπηηθνί, ζαλ δάζθαινη είκαζηε δηαηεζεηκέλνη λα 

πξνρσξήζνπκε ζηελ πηνζέηεζε λέσλ κεζφδσλ, ή λέσλ πξαθηηθψλ, ή έρνπκε 

μεθαζαξίζεη ηη ζεκαίλεη, φινη καο, πιήξεο αλάπηπμε ηεο αλζξψπηλεο 

πξνζσπηθφηεηαο φπσο κπαίλνπλ ηα δεηήκαηα απηά; 

 

  Μηιάκε γηα δηεπξπκέλν αλαιπηηθφ πξφγξακκα; Σν είπα θαη 

πξνεγνπκέλσο. Μηιάκε γηα αλαηξνπή ηνπ εξγαζηαθνχ θαζεζηψηνο ησλ 

ζπλαδέιθσλ; Δγψ πηζηεχσ θαη φηη ην εληαίν ιχθεην, ην ιχθεην ζα εληζρπζεί θαη 

ζα απνηειέζεη βαζκίδα νπζηαζηηθά παξέκβαζεο ηεο θνηλσλίαο θαη 

δεκηνπξγίαο, φηαλ παηήζνπκε πάλσ ζ‟ απηφ θαη δεκηνπξγηθά πξνβάινπκε θαη 

απαηηήζνπκε φρη δηνξζσηηθέο αιιαγέο, αιιά αιιαγέο νπζίαο, νη νπνίεο ζα 

ζπλδένληαη γηα παξάδεηγκα, δπν ηξία πξαγκαηάθηα, κε ηελ εληαηνπνίεζε ηεο 

γλψζεο πνπ ζήκεξα παξέρεηαη θαηαθεξκαηηζκέλε. Με ηελ απνθφξηηζε ηνπ 

καζεηή, κε δξαζηεξηφηεηεο ηηο νπνίεο ν ίδηνο επηιέγεη θαη έρεη ιφγν.  

 

  Μέζα απφ ηε δηαξθή αλαλέσζε ηεο γλψζεο κε ηηο ζπλδεδεκέλεο 

γλψζεηο βέβαηα κε ηηο θαηαθηήζεηο ηεο επηζηήκεο, ηηο λέεο ηερλνινγίεο θ.ν.θ. 

Μέζα απφ ηελ ζχλδεζε ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ θνηλσλία, αιιά θαη κέζα απφ 

δηαδηθαζίεο απνθέληξσζεο. Γελ θαηαιαβαίλσ ζπλάδειθνη γηαηί μαθληθά 

αξρίδνπκε λα θνβφκαζηε ηελ απνθέληξσζε; Ή ηη πεξηερφκελν δίλνπκε ζ‟ 

απηήλ; 

 

  Καη βέβαηα θάπνηα ζηηγκή πξέπεη λα είκαζηε ζαθείο. 

Απνθεξχζζνπκε ή φρη ηε ζρέζε ιπθείνπ ΑΔΗ; Σηο εμεηάζεηο ηηο ζέινπκε εκείο, 

ή πξέπεη λα πάλε θάπνπ αιινχ; Κάπνηνη ιέλε εκείο, θάπνηνη δελ ην 

δηεπθξηλίδνπλ θαη θάπνηνη ιέλε αιινχ. 

 

  Δπηηέινπο πξέπεη λα έρνπκε ζπλάδειθνη ζαθείο ζέζεηο, 

απφιπηεο απφςεηο θαη λα βγνχκε λα ηηο δηεθδηθήζνπκε, είηε κέζσ ηνπ 

ζπλδηθάηνπ, είηε κέζσ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπλεδξίσλ πνπ θάλνπκε. 

Δπραξηζηψ. 
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ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Α. ΑΠΠΟΤΝΑ): Ο Ζιίαο ν Παπαραηδήο έρεη ην ιφγν. 

 

Ζ. ΠΑΠΑΥΑΣΕΖ (ΔΛΜΔ ΖΛΔΗΑ): πλαδέιθηζζεο θαη ζπλάδειθνη, 

ππάξρνπλ δπν δεηήκαηα δηαθνξεηηθά. Πξψηα απ‟ φια έλα ζρφιην γηα ηελ 

εηζήγεζε. 

 

  Κηλείηαη ζε έλα ζεηηθφ πλεχκα κε ηελ έλλνηα φηη, ζε επίπεδν 

επαηζζεζίαο θαη ζε επίπεδν αλαγλψζεσλ, πξνβάιεη έλα κέξνο ηεο 

θνπιηνχξαο ηεο αληηαπηαξρηθήο εθπαίδεπζεο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα ρξφλσλ 

θαη φρη κφλν. 

 

  κσο δελ έρεη μεθαζαξίζεη ην πιαίζην ζην νπνίν καο θαιεί λα 

δηεθδηθήζνπκε φια απηά. Βέβαηα εηπψζεθε κηα θνπβέληα πεξί αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο θιπ. Αλ είλαη έλα πιαίζην «ζπκβνπιεπηηθήο» γηα ηελ πνξεία 

καο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, γηα ηηο ζρέζεηο κε ηνπο καζεηέο καο, είλαη ζεηηθφ 

γηα ζπλαδέιθνπο πνπ δελ έρνπλ δηαβάζεη ηίπνηα, ή πνπ αηζζάλνληαη κέζα 

ηνπο πξάγκαηα θαη δελ ηα έρνπλ αλαθαιχςεη. 

 

  Αλ πξφθεηηαη γηα έλα πιαίζην ζπκβνπιψλ πξνο ηελ εμνπζία, γηαηί 

εδψ ιέεη ζε θάπνην ζεκείν φηη πξέπεη ε πνιηηεία ζηαδηαθά λα απμήζεη ηηο 

αξκνδηφηεηεο ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ, πνιχ θνβάκαη φηη νη πεξηζζφηεξεο 

απ‟ απηέο ηηο ζπκβνπιέο δελ είλαη ζπκβαηέο κε ην ππάξρνλ θαπηηαιηζηηθφ 

ζχζηεκα, ζηελ φπνηα λενθηιειεχζεξε άιιε εθδνρή ηνπ. 

 

  Γηεθδηθεηηθά εληάμεη, είλαη ζεκαληηθέο ζθέςεηο. Να πσ θάηη, ην 

ζρνιείν φπσο θαη λα ην θάλνπκε, είλαη έλαο ζεζκφο πνπ πέξα απφ ηελ 

ζρεηηθή ηνπ απηνλνκία, αλαπαξάγεη ηελ θνηλσληθή θαη ηεξαξρηθή δνκή ηεο 

ππάξρνπζαο θνηλσλίαο θαη θάπνηαο άιιεο αλ ζέιεηε. 

 

  Άξα εκείο φπνηεο πξνηάζεηο θαη λα θάλνπκε, ζα ηα βξνχκε απηά 

κπξνζηά καο. Θέισ λα πσ δειαδή φηη, ζεσξψ δεκηνπξγηθή ηελ αγσλία ησλ 

κειψλ ηεο νκάδαο πνπ παξφιε ηελ ηδενινγηθή ηνπο ζπγγέλεηα ησλ 

πεξηζζφηεξσλ κεηαμχ ηνπο, δελ ηελ πξφβαιαλ σο ηέηνηα, αιιά ηελ πξφβαιαλ 

σο κηα πξνζπάζεηα, σο νκάδα εθπαηδεπηηθψλ λα απεπζπλζνχλ ζε έλα 

επξχηεξν επίπεδν πνπ έρεη θαη άιιεο θαηαβνιέο θαη άιιεο επαηζζεζίεο θιπ. 
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  κσο ζεσξψ φηη φζν δελ έρνπκε άπνςε θαη απηά δελ είλαη γηα 

ηελ νκάδα, φζν δελ έρνπκε άπνςε γηα ηελ πξφζβαζε, δελ κπνξνχκε λα 

κηιάκε γηα ηελ ειεχζεξε πξφζβαζε. Ή φζν θαη αλ θξχβεηαη απφ ηηο 

παξαηάμεηο εδψ κέζα ή ιέγεηαη, φηη είκαζηε ππέξ κηαο πξφζβαζεο κε 

εμεηάζεηο, θαη ζέισ θάπνηα ζηηγκή ν πξφεδξνο ηεο ΟΛΜΔ λα μεθαζαξίζεη, 

πφζν θαιχηεξεο είλαη ζην κεηαβαηηθφ ζηάδην, ή ζε φπνην ζηάδην νη εμεηάζεηο 

λα γίλνληαη εθηφο ιπθείνπ κε ηελ γλσζηή δηδαθηέα χιε ηνπ ιπθείνπ απφ ην 

ππάξρνλ ζχζηεκα, δελ είλαη ππνρξεσηηθφ λα ην θάλεη εδψ, ην θάλεη ζην 

ζπλέδξην. 

 

  Έλα άιιν. Αλ είλαη λα ηα ιέκε φια, ή λα ιέκε ηνπο κχρηνπο 

πφζνπο καο, πξνζσπηθά ζέισ λα πσ φηη, επεηδή έρνπλ δνθηκαζηεί πξάγκαηα 

πνιιέο θνξέο ζηελ ηζηνξία, ην ζρνιείν ή ζα αλήθεη θαη ζηνπο θαζεγεηέο θαη 

ζηνπο καζεηέο ηνπ, ή ζα αλήθεη κφλν ζηνπο πξψηνπο, κηιψ γηα ην ζρνιείν ηεο 

άιιεο θνηλσλίαο. 

 

  Καη επεηδή ιέσ φηη έρνπλ δνθηκαζηεί φια, απηφ πνπ έρεη 

απνδείμεη ε πξάμε πνπ θαη ζήκεξα είλαη πξαγκαηηθφηεηα ζε δηάθνξα 

ειεπζεξηαθά ζρνιεία αλά ηνλ θφζκν, θφληξα κε ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, 

βέβαηα εδψ ζηελ Διιάδα είλαη πνιχ ζπγθεληξσηηθφ ην κνληέιν θαη φπσο 

θαηαιαβαίλεηε δελ αθήλεη ην θξάηνο ηέηνηεο θαηαζηάζεηο, ή δελ ηνπο επηηξέπεη 

θαλ λα εθθξαζηνχλ, απηφ πνπ έρεη απνδερζεί είλαη φηη, γηα λα ληψζνπκε 

ζχληξνθνη κε ηνπο καζεηέο καο, κε ηελ φπνηα έλλνηα ηνπ φξνπ, θάπνηεο απφ 

ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ, ή θάηη ηέινο πάλησλ απφ ηηο 

απνθάζεηο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ην ζρνιείν, λα έρεη λα θάλεη θαη κε ηνπο 

καζεηέο. 

 

  Γηαηί βξε ζπλάδειθνη αλ είλαη έλα παηδί εδψ, ζα ην πείζνπκε 

εκείο φηη πξέπεη εθ ησλ πξνηέξσλ λα ππάξρεη έλα ζπλνιηθφ αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα, ή έζησ έλα πξφγξακκα πνπ κεηαπιάζεηαη θαηά ζρνιείν θαη‟ 

ειάρηζηνλ; Πψο ζα ην πείζνπκε; Δδψ δελ ην έρνπκε πείζεη φηη ηνπ ρξεηάδεηαη ε 

αξηζκεηηθή ζηε δσή ηνπ ή ηα αξραία ειιεληθά. Αθνχ μεθηλάκε αληηζηξφθσο. 

 

  Θα ζνπ ρξεηαζηεί ηφηε, κάζε ηηο δηαδηθαζίεο απφ ηψξα. ια απηά 

πνπ ιέσ πξνυπνζέηνπλ αλαγλψξηζε άιινπ ηχπνπ ζρνιείσλ βεβαίσο. 

Σειεπηαίν. αθψο θαη δελ είκαζηε εθδνξείο, ζαθψο θαη θάλνπκε πξνζπάζεηεο 
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γηα ηελ βειηίσζε ηεο φπνηαο πξαγκαηηθφηεηαο ηνπ ζεκεξηλνχ ζρνιείνπ, φπσο 

ζέιεηε. Τπνλνκεχνπκε κε έλα ηξφπν θαη ην θπξίαξρν ζχζηεκα θαη ην 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα. 

 

  αθψο θαη πξέπεη λα θαηαθηήζνπκε ειεπζεξίεο κεγαιχηεξεο, 

αιιά φζν ε θνηλσλία βαίλεη πξνο ηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε, εγψ πξνζσπηθά 

δελ ηηο βιέπσ. Μέρξη ηφηε, θαιφ ζα είλαη νη ιεγφκελεο νκνεηδείο εηδηθφηεηεο 

ζην ζρνιείν, ή νη ζπλάδειθνί καο, λα είλαη έλαο κνριφο ζπλεξγαηηθφηεηαο θαη 

εθεί πνπ ζα ιέκε θαη πξάγκαηα πνπ δελ ηα ιέκε νχηε ζηνλ εαπηφ καο. 

 

  Έρνπκε θαηαθηήζεη αξθεηή κνλαμηά κε ηηο επηινγέο καο, λα ηηο 

ζπάζνπκε. Κάηη ηειεπηαίν γηα ηελ ιεγφκελε απνθέληξσζε. Γελ είλαη ην ζέκα ε 

απνθέληξσζε, είλαη ην ζέκα πνπ βάδεη ε εμνπζία γηα κηα λενθηιειεχζεξε 

δνκηθή αιιαγή ηνπ ζρνιείνπ. Γελ είλαη απηφ ην δίιεκκα ζήκεξα. 

 

  Σν δίιεκκα είλαη, ειεπζεξία ζηε κάζεζε πνπ ιέεη ν πξηλγθ ή 

ρεηξαγψγεζε θαη ζπλέρηζή ηεο απφ ηελ φπνηα εμνπζία; Άξα έλαο ζηφρνο ηνπ 

ζρνιείνπ δελ είλαη απιά λα μεθχγνπκε απφ ηηο αγθπιψζεηο, ηεο θπξίαξρεο 

ηδενινγίαο, είλαη λα ακθηζβεηήζνπκε ηελ θπξίαξρε ηδενινγία ζε φιεο ηηο 

εθδνρέο ηεο, απηφ πξέπεη λα κάζνπλ ηα παηδηά λα θάλνπλ ζηελ δσή ηνπο. 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Α. ΑΠΠΟΤΝΑ): Δπραξηζηνχκε ηνλ Ζιία πνπ ήηαλ 

αθξηβέζηαηνο ζην ρξφλν ηνπ. Ο Αληψλεο ρεηάθεο απφ ηελ ΔΛΜΔ Υαλίσλ. 

 

Α. ΥΔΣΑΚΖ (ΔΛΜΔ ΥΑΝΗΧΝ): Πξέπεη λα κηιήζνπκε ινηπφλ γηα δπν 

ζρνιεηά. Γηα ην ζρνιεηφ πνπ νλεηξεπφκαζηε ζε κηα θνηλσλία  πνπ 

νλεηξεπφκαζηε θαη βξίζθσ λα ην θάλεη πάξα πνιχ θαιά απηφ ε εηζήγεζε, 

παξά ηηο επηκέξνπο δηαθνξέο ζε δεηήκαηα πνπ επνπζηψδεηο είλαη, αιιά ζα 

κπνξνχζε θαλείο λα ηηο πξνζζέζεη, ή λα ηηο αθαηξέζεη. 

 

  Καη ην δεχηεξν ην ζρνιείν πνπ δνχκε, ζηελ θνηλσλία πνπ δνχκε, 

κε ηνπο ζπζρεηηζκνχο δχλακεο πνπ βηψλνπκε, κε ηελ πάιε πνπ θάλνπκε λα 

ηνπο πεξηνξίζνπκε, λα ηνπο αλαηξέςνπκε, λα επηβάινπκε θάπνηα απφ ηα δηθά 

καο. 
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  Καη εγψ δελ δέρνκαη απηφ πνπ ιέεη ε εηζήγεζε θαη πνιιέο θνξέο 

ην θάλνπκε, ε εηζήγεζε ιέεη, φρη ζην ζρνιείν πνπ ππεξίπηαηαη ηεο θνηλσλίαο 

θαη ηεο θαηάζηαζεο. Δγψ ιέσ, φρη ζην ζπλδηθάην πνπ ππεξίπηαηαη ηεο 

θνηλσλίαο θαη ηεο θαηάζηαζεο θαη ελ πνιινίο είκαζηε, ηδίσο φηαλ εξρφκαζηε 

ζε ζπλέδξηα ηέηνηνπ είδνπο. Πεηάκε πάλσ απφ ην ζχζηεκα, βιέπνπκε θάησ 

θαη θξίλνπκε θαη εληνπίδνπκε ζεκεία θαη πεηάκε αθνξηζκνχο δηφξζσζεο. Αο 

έξζνπκε ινηπφλ λα πξνζγεησζνχκε. 

 

  Δίλαη ή δελ είλαη, δελ ην ακθηζβεηεί θαλείο, θνκκάηη ηνπ 

επνηθνδνκήκαηνο κε ζρεηηθή απηνλνκία ην ζρνιείν; Δίλαη. Απφ εθεί θαη πέξα ηη 

ςάρλνπκε λα βξνχκε; Να θηηάμνπκε έλα ζρνιείν φπσο ην νλεηξεπφκαζηε 

ζήκεξα; ρη. 

 

  Απφ ηελ άιιε κεξηά ζα αθήζνπκε ηελ θα Τπνπξγφ θα Γηαλλάθνπ 

θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ηνλ θ. Καιφ, λα αισλίδνπλ, λα ζπκπεξηθέξνληαη ζηελ 

εθπαίδεπζε κε έλα ηξφπν, λα ζαο ζπκίζσ αλαηξηρηαζηηθά πξάγκαηα; ηη 

βγαίλνληαο απφ ην λεθξνηνκείν ππνπξγφο είπε, ηελ Σεηάξηε δελ ζα γίλνπλ 

καζήκαηα; Σν έρεηε ληψζεη πνχ έρνπκε νδεγεζεί; Πνιιέο θνξέο ιέκε φηη 

κπνξεί ζηελ εθπαίδεπζε λα ρξεηαδφκαζηε ςπρίαηξν, αιιά δελ ελλννχζακε 

απηφ. Γελ ελλννχζακε απηφ, θακηά θνξά. 

 

  Καη δελ ζέισ κ‟ απηφ λα πσ φηη παιαηφηεξα ήηαλ ηα πξάγκαηα 

θαιχηεξα, δελ ήηαλ πνηέ, νχηε είλαη. Έηζη ινηπφλ ζα πξνζπαζήζσ θαη εγψ 

κεξηθνχο πιίλζνπο θαη θέξακνπο λα πεηάμσ. Τπάξρεη ε απφιπηε αιήζεηα, ε 

νπνία πξέπεη λα δηδαρζεί ζην ζρνιείν, ηδηαίηεξα ζην ιχθεην; 

 

  Βεβαίσο θαη ππάξρεη. Ζ απφιπηε αιήζεηα είλαη νη απφςεηο ηεο 

Κ.Δ.Γ.Δ. Απηή είλαη ε απφιπηε αιήζεηα ζην ζρνιείν πνπ ππάξρεη ζήκεξα. Καη 

αιίκνλν ζηνλ εθπαηδεπηηθφ, ν νπνίνο απηή ηελ απφιπηε αιήζεηα δελ ηελ 

δηδάμεη ζηε ηάμε, ηδηαίηεξα ζηελ Γ΄ ιπθείνπ ζήκεξα, ζηελ Β΄ θαη ζηελ Γ΄ ρζεο. 

 

  Απηφο ν θαζεγεηήο, ν θαιχηεξφο καο λα είλαη, ν ζνθφηεξφο καο 

λα είλαη, δελ κπνξεί λα ζηαζεί ζηε ηάμε. Σα μέξεηε ην ίδην, φπσο ηα μέξσ θαη 

εγψ. Γεχηεξνλ, εκπηζηεπφκαζηε ηνπο θαζεγεηέο έηζη πνπ λα θηηάμνπκε έλα 

ζχζηεκα ζαλ απηφ πνπ ιέκε ζηα φλεηξά καο ζήκεξα; Δκπηζηεπφκαζηε φηη ν 

θαζεγεηήο ζα θάλεη ην θαιχηεξν ζηε ηάμε; Μα πξψηα – πξψηα δελ έρνπκε 



7
ν
 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΟΛΜΔ – ΖΜΔΡΑ 2

ε
 – ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ Γ‟ – 17/12/2004 

 514 

ζπκθσλήζεη ηη είλαη ην θαιχηεξν. Οχηε θαη ζεσξψ φηη είλαη εθηθηφ ζηα πιαίζηα 

ηεο ζεκεξηλήο θαηάζηαζεο λα ζπκθσλήζνπκε ζην ηη είλαη ην θαιχηεξν. Δγψ 

ιέσ φρη, δελ εκπηζηεχνκαη ηνπο θαζεγεηέο. Μεδέ ηνπ εαπηνχ κνπ 

εμαηξνπκέλνπ. 

 

  Θέιεηε λα ζαο πσ παξαδείγκαηα πνπ ηα μέξεηε; ε πφζα 

ελδνζρνιηθά καζήκαηα ζην ιχθεηφ ζαο, ηα ζέκαηα είλαη πνιχ δπζθνιφηεξα 

απφ ηα ζέκαηα ησλ παλειιελίσλ εμεηάζεσλ; θεθζείηε ην φινη. Γηα πφζνπο 

ζπλαδέιθνπο ζαο ζην ζχιινγφ ζαο ιέηε φηη εγψ, ην παηδί κνπ ζ‟ απηφλ δελ ζα 

ην έζηειλα λα ηνπ θάλεη κάζεκα; Γελ κπνξνχκε λα ηα μερλάκε απηά ζηα 

ζπλέδξηα. 

 

  Γελ κπνξνχκε λα κηιάκε φινη εμ νλφκαηνο φισλ θαη κε ίδηεο 

πξνυπνζέζεηο ζε φινπο. κσο πξνζέμηε ην δχζθνιν ζεκείν. Γελ κπνξεί 

απηνχ ηνπ είδνπο ε πξαγκαηηθφηεηα, λα απνηειέζεη αθνξκή γηα ηνπο 

θπβεξλψληεο, γηα λα καο αμηνινγήζνπλ θαηά ην πψο απηνί ζέινπλ, γηα λα καο 

πεηζαλαγθάζνπλ θαηά ην φπσο απηνί ζέινπλ, γηα λα καο ζηήζνπλ 

κεραληζκνχο ειέγρνπ, θαηά ην φπσο απηνί ζέινπλ. 

 

  Δθεί είλαη ην δήηεκα ηεο παξέκβαζεο ηνπ ζπλδηθάηνπ, γηα λα ην 

γεληθεχζσ, ηεο παξέκβαζεο ηεο ηαμηθήο πάιεο, γηαηί έρνπκε θαη ηέηνηα θαη 

αιίκνλφ καο αλ δελ είρακε ζην ζπλδηθάην. Καη αξρίδνπλ κεηά θαη κπαίλνπλ 

επηκέξνπο δεηήκαηα. 

 

  Δίκαζηε θαηά ή ππέξ ηεο απνθέληξσζεο; Δγψ είκαη έλζεξκνο 

ππνζηεξηθηήο ηεο απνθέληξσζεο, αιιά δελ ελλννχκε ηέηνην πξάγκα φηαλ 

ιέκε απνθέληξσζε. Απνθέληξσζε ζεκαίλεη, ηα θέληξα ιήςεο απνθάζεσλ, - 

θαηά ηελ άπνςή κνπ πάληα – λα θαηέβνπλ φζν γίλεηαη πην θνληά, πξνο ηνλ 

πνιίηε, πξνο απηφλ πνπ ηα εθαξκφδεη.  

 

  Ση έρνπλ θάλεη νη θπβεξλψληεο θαη πξνεγνχκελα, ζα ηα ζπκάζηε, 

ηα θάγακε ζηελ κάπα κε ηελ πεξηθεξεηαθή δνκή ηεο εθπαίδεπζεο; Αιιά απηνί 

ζεσξνχλ ηελ απνζπγθέληξσζε, απνθέληξσζε θαη απηή πιαζάξνπλ. Βεβαίσο 

θαη είκαζηε θαηεγνξεκαηηθά αληίζεηνη ζηελ απνζπγθέληξσζε. Αιιά πξέπεη λα 

πνχκε πνηα είλαη ε απνθέληξσζε θαη λα πνχκε φηη απηή ε απνθέληξσζε, 

εθφζνλ είλαη επέθηαζε ηεο δεκνθξαηίαο θαη είλαη, αλ ηα θέληξα ιήςεο 
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απνθάζεσλ είλαη παξαθάησ, είκαζηε θαλαηηθνί ηεο ππέξκαρνη θαη ηελ 

ζηεξίδνπκε, δελ ηελ έρνπκε δεη κέρξη ζήκεξα. 

 

  Ο Πεξηθεξεηάξρεο δειαδή ζην Ζξάθιεην είλαη δείγκα 

απνθέληξσζεο; ρη βέβαηα. Δίλαη απνζπγθέληξσζε θαη είκαζηε αληίζεηνη. 

Γηαηί παιηφηεξα ηνπ Τπνπξγείνπ ηνπ μεθεχγαλε κεξηθά πξάγκαηα δελ ηα 

έβιεπε, ηψξα ν πεξηθεξεηάξρεο ηα βιέπεη, απηφ είλαη  ε απνζπγθέληξσζε θαη 

ε δηαθνξά ηεο. 

 

  Σψξα ζέισ λα επαλέιζσ ιίγν ζην δήηεκα ην δηθφ καο. Εεηάκε 

θαη δεηνχζακε πάληα θαη εγψ είκαη ππέξκαρνο απηνχ, νη απνθάζεηο λα 

παίξλνληαη ζηνπο ζπιιφγνπο. Γελ ην μέξνπκε φινη φηη, ε πξψηε κάρε πνπ 

έρνπκε λα δψζνπκε γη‟ απηφ ην δήηεκα δελ είλαη πξνο ην  Τπνπξγείν, είλαη 

πξνο ηνπο ζπιιφγνπο κέζα, δελ ην μέξεηε φηη νη ζχιινγνη δελ ηηο ζέινπλ; 

 

  Καη φζνη ζχιινγνη ζπλεδξηάδνπλ δελ ηηο ζέινπλ, ηηο ιέλε, δελ 

ζέινπκε παξαηήζηε καο ήζπρνπο αθήζηε λα απνθαζίζεη ν δηεπζπληήο, ν 

πεξηθεξεηάξρεο, φπνηνο ζέιεη λα απνθαζίζεη, αθήζηε κε λα πάσ ζπίηη κνπ 

ιέλε νη ζπλάδειθνη. 

 

  Απηφ ην δήηεκα πξέπεη λα ιπζεί απφ καο. Καη αλ ζέινπκε λα 

είκαζηε ζπλδηθαιηζηέο, έλα απφ ηα πξάγκαηα πνπ δηεθδηθνχκε, γηαηί νη 

πεξηζζφηεξνη θαληάδνκαη είκαζηε ζπλδηθαιηζηέο εδψ κέζα, δελ είλαη κφλν ηα 

ρξήκαηα πνπ είλαη βαζηθά  δελ κπνξείο λα δήζεηο ρσξίο απηά, αιιά κέζα απφ 

κηα ηέηνηα ζπκπεξηθνξά θαη κηα ηέηνηα εθπαίδεπζε κε πνιιά εηζαγσγηθά ηνπ 

ζπλαδέιθνπ ζα έξζεη θαη ε θαιχηεξε κέξα γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ. 

 

  Θα αιιάμεη θαη ε θνηλσληθή εηθφλα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, πνπ δελ 

είλαη θαιή θαη δελ θηαίκε εκείο γη‟ απηφ, θηαίκε φκσο θαη εκείο γη‟ απηφ. 

Δπραξηζηψ. 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Α. ΑΠΠΟΤΝΑ): Ο Κψζηαο Καξατζθνο απφ ηελ ΔΛΜΔ 

Ρνδφπεο. 

 

Κ. ΚΑΡΑΨΚΟ (ΔΛΜΔ ΡΟΓΟΠΖ): πλάδειθνη ζα ήζεια λα πηαζηψ 

θαηαξρήλ λα πσ φζα αθνχζηεθαλ ζηελ εηζήγεζε θαη λα πσ φηη ήιπηδα λα 
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αθνχζσ πην ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα, πην ζπγθεθξηκέλα απφ ρζεο 

ηνπιάρηζηνλ, ιηγφηεξνπο θνηλνχο ζηφρνπο θαη ιηγφηεξα επρνιφγηα. 

 

  Ήζεια λα επηθεληξψζσ ζε κεξηθά απνζπαζκαηηθά ζηνηρεία απφ 

ην ρψξν ηεο δνπιεηάο καο, ηα νπνία δελ αθνχζηεθαλ θαη ίζσο ζα έπξεπε λα 

καο πξνβιεκαηίζνπλ, αλαθέξσ δπν ηξία έηζη ελδεηθηηθά. Πξψηνλ ηελ 

ππνβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηνπ ζρνιείνπ γηα ηελ νπνία φινη καο λνκίδσ φηη 

είκαζηε θαη εκείο ππεχζπλνη. 

 

  Έρεη λα θάλεη βέβαηα θαη κε ηελ γεληθή θνηλσληθή ζέζε ηνπ 

ζρνιείνπ πιένλ κέζα ζηελ λέα θνηλσλία, αιιά έρεη λα θάλεη θαη κε ηνλ δηθφ 

καο ξφιν θαη πψο ηνλ αληηιακβαλφκαζηε εηπψζεθαλ ηψξα κφιηο νξηζκέλα 

πξάγκαηα, αιιά θαη πψο ηνλ πινπνηνχκε. 

 

  Γεχηεξνλ κε ηελ θαηαζηξνθή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θιίκαηνο. 

Κπξίσο ζηελ ηερληθή εθπαίδεπζε, αιιά θαη ζηελ ππφινηπε. Καη φζνη δελ 

βιέπνπλ ηηο έξεπλεο ηνπ ΟΟΑ, λνκίδσ φηη φινη ιίγν πνιχ έρνπλ δεη θάπνηνπο 

ζπλαδέιθνπο, θάπνηεο ζπλαδέιθηζζεο ζα βγνπλ θιακέλεο απφ έλα ηκήκα, 

θάπνηνη άιινη ζα ην ζθέθηνληαη απφ κέξεο ην πψο ζα κπνχλε ζε έλα άιιν, 

είλαη πξάγκαηα πνπ ζα κπνχλε κέζα ζηελ θαζεκεξηλφηεηά καο θαη λνκίδσ φηη 

ζα άμηδε κηα πνπ κηιάκε γηα ην ξφιν θαη ην πεξηερφκελν ηεο εθπαίδεπζεο ζην 

ιχθεην, λα αλαθεξζνχλ ηνπιάρηζηνλ. 

 

  Καη έλα ηξίην, είλαη ε ππεξθφξησζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. ια 

απηά ηα σξαία πνπ αθνχγνληαη γηα ην ηη άιιν ζα κπνξνχζε λα πξνζθεξζεί, 

εκέλα κε ηξνκάδνπλ. Με ηξνκάδνπλ θαη γηα ην δηθφ κνπ ξφιν, αιιά θπξίσο γηα 

ηα παηδηά. 

 

  Σα παηδηά λνκίδσ φηη εθείλν ην νπνίν έρνπλ θνξησζεί βξίζθεηαη 

ζην κε παξέθεη, λνκίδσ φηη ζα έπξεπε λα δηεθδηθήζνπκε ηελ κείσζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, δειαδή πξάγκαηα θαη αληηθείκελα ηα νπνία ζα ιείπνπλ απφ 

ην πξφγξακκα βιέπνπκε φηη απμάλνληαη νινέλα θαη νινέλα βξίζθνληαη θαη 

θαηλνχξγηα αληηθείκελα γηα ηελ ηζφηεηα ησλ δπν θχισλ, αθνχκε δηάθνξα 

πξάγκαηα γηα ηα νπνία ππνηίζεηαη φηη ζα πξνεηνηκαζηεί έλαο απξηαλφο 

πνιίηεο, απηά ηα νπνία δηαβάδσ ζηηο εθεκεξίδεο ζπρλά θαη απφ 
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εθπξνζψπνπο ηεο ΟΛΜΔ, κνπ θαίλεηαη φηη εηνηκάδνπλ απιά κέιε κε 

θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ παξά πνιίηεο. 

 

  Αθνχζακε αθφκα φηη κπήθε ην κάζεκα ηεο Οιπκπηαθήο 

Παηδείαο, ηψξα αθνχκε θαη γηα ηελ πηζαλφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ 

νινθαπηψκαηνο, έιενο πιένλ, δειαδή ηη άιιν έρνπκε λα ηνπο θνξηψζνπκε! Ζ 

γεληθή εθπαίδεπζε λνκίδσ φηη ζα κπνξνχζε λα πξνεηνηκάζεη πνιίηεο, νη 

νπνίνη κεζαχξην φια απηά ζα μέξνπλ θαη λα ηα εθηηκήζνπλ θαη λα ηα γλσξίδνπλ 

κε ηνλ ζσζηφ ηξφπν. 

 

  Σέινο φζνλ αθνξά ηελ πξφζβαζε ζηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, ήζεια λα θάλσ κηα εληειψο απνζπαζκαηηθή παξαηήξεζε, 

επεηδή θη εγψ καδί κε ηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία θαη ηεο θνηλσλίαο θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, δελ κπνξνχκε λα πεξηκέλνπκε ηελ αλαηξνπή ηνπ θνηλσληθνχ 

ζπζηήκαηνο γηα λα αιιάμεη θάηη ζηελ ζεηηθή θαηεχζπλζε, νχηε ηελ θαηάξξεπζε 

ηνπ θαπηηαιηζκνχ. 

 

  Θέισ λα ξσηήζσ κέρξη ην 197 λνκίδσ φηη ζρεδφλ φινη εδψ, 

είρακε ηελ εκπεηξία ηνπ πξνεγνχκελνπ ζπζηήκαηνο φπνπ ηειείσλε θαλείο έλα 

απηφλνκν ιχθεην θαη έδηλε κεηά εμεηάζεηο. Καιέο ή θαθέο δελ μέξσ εάλ ήηαλ 

εθείλεο νη επηινγέο, αιιά ζίγνπξα ππήξρε έλα πνιχ πην απηφλνκν ιχθεην θαη 

λνκίδσ φηη απφ έλα ηέηαξην ηνπ αηψλα ζην νπνίν πεξηπιαλφκαζηε κε ηηο 

παλειιήληεο, πνπ άιινηε γίλνληαη παλειιαδηθέο εμεηάζεηο θαη νπζηαζηηθά 

αλαθπθιψλνπκε ηελ ίδηα ινγηθή κε πεξηζζφηεξα ή ιηγφηεξα καζήκαηα, ζα 

έπξεπε λα είρακε βγάιεη θάπνηα ζπκπεξάζκαηα. 

 

  Γελ μέξσ εάλ ππάξρνπλ απφςεηο ηεο ΟΛΜΔ πάλσ ζηελ 

κεηαξξχζκηζε εθείλε ηνπ Ράιιε θαη ην ηη επέθεξε, αιιά ζέισ λα πσ φηη 

ηνπιάρηζηνλ ζηνπο γνλείο θαη ζηα κάηηα ηα δηθά κνπ πνιιέο θνξέο, δίλνπκε 

κηα εηθφλα φηη, φπνηνο δελ ζέιεη λα δπκψζεη, δέθα κέξεο θνζθηλίδεη θαη εθεί 

ππάξρεη ην ζπκθέξνλ ην δηθφ καο θαη ησλ ζπλαδέιθσλ, ην νπνίν καο 

αλαζηέιιεη απφ θάπνηεο ζθέςεηο, νη νπνίεο ζα έιπλαλ δηα κηαο, ηνλ Γφξδην 

απηφ δεζκφ. 

 

  Θα ήζεια αλ ππάξρεη πξφζεζε απφ θάπνηνπο λα αθνπζηνχλ 

θάπνηεο απφςεηο ζ‟ απηφ ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαη κε ηε ινγηθή φηη ερζξφο 
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ηνπ θαινχ είλαη ην θαιχηεξν, αιιά θαη γηα λα κελ θχγνπκε απφ εδψ πέξα γηα 

κηα αθφκα θνξά, έρνληαο απιψο κηα ζεσξεηηθή θαη ηδενινγηθή 

απηντθαλνπνίεζε. 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Α. ΑΠΠΟΤΝΑ): Διέλε Καξάκπεια, απφ ην 8ν Γπκλάζην 

Πεξηζηεξίνπ. Θέιεηε πξνεγνπκέλσο λα θάλνπκε δηάιεηκκα έρεηε θνπξαζηεί;  

 

ΓΗΑΛΔΗΜΜΑ 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Υ. ΡΟΤΜΠΑΝΖ): πλερίδνπκε κε ηελ ζπλαδέιθηζζα 

Καξάκπεια. 

 

Δ. ΚΑΡΑΜΠΔΛΑ (ΔΛΜΔ  ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ): πλάδειθνη γεηα ζαο. Ζ 

παξέκβαζή κνπ απηή είλαη πξφρεηξε, δελ έρεη πξνεηνηκαζηεί πνιχ, γη‟ απηφ 

έρσ δηπιφ θαζήθνλ λα είκαη ζχληνκε. Θα θάλσ κηα δηαπίζησζε θαη ζα θάλσ 

θαη κηα πξφηαζε. 

 

  Αλεμάξηεηα απφ ην ηη γίλεηαη, μέξσ πψο εδψ κεηαμχ ησλ 

ζπλαδέιθσλ ππάξρεη ην εξψηεκα, ηη γίλεηαη κε ηηο παξεκβάζεηο θαη 

αλεμάξηεηα κε ην ηη ζα γίλνπλ απηά πνπ ζα πνχκε θαη ηη ζα γίλεη κε ηηο 

πξνηάζεηο, λνκίδσ φηη θαιφ είλαη φζν κπνξνχκε λα ζπκβάινπκε ζηνλ 

πξνβιεκαηηζκφ θαη κε πξνηάζεηο. 

 

  Ζ δηαπίζησζή κνπ αθνξά ην θείκελν πνπ επεμεξγάζηεθε ε 

νκάδα θαη έρσ λα πσ φηη, ην θείκελν είλαη έλα θαιφ θείκελν ζηηο δηαηππψζεηο 

ηνπ θαη ην ηνλίδσ ην «ζηηο δηαηππψζεηο ηνπ», γηαηί δελ πξέπεη λα μερλάκε φηη ε 

γιψζζα κεηαθέξεη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ηδενινγία, θαη πνιηηηθή ζπγρξφλσο, 

ζα έιεγα ινηπφλ φηη ζηηο δηαηππψζεηο ηνπ είλαη έλα θαιφ θείκελν, 

εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ ιέμεηο φπσο, θαιιηέξγεηα, κφξθσζε, γλψζε, φια 

απηά ηα πξάγκαηα ηα νπνία δελ μέξσ αο είκαζηε αηζηφδνμνη ζα 

εμαθνινπζήζνπλ λα ππάξρνπλ, κε εμαίξεζε θάπνηεο ιέμεηο φπσο δεμηφηεηεο, 

πνπ επίζεο κεηαθέξεη ηζρπξφ πνζφ θαη βάξνο ηδενινγηθφ, αλ ζθεθζεί θαλείο 

φηη θαηαθιχδεη ε ιέμε απηή ηα θείκελα  ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ ή ησλ 

εγθπθιίσλ, ρξεηάδεηαη θάπνηα ζηηγκή λ‟ αζρνιεζνχκε θαη κε ηηο δηαηππψζεηο 

καο ινηπφλ. 
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  Σν θείκελν είλαη θαιφ ζηηο δηαηππψζεηο ηνπ, είλαη φκσο πνιχ 

γεληθφ θαη ζεσξεηηθφ, φπσο είλαη πάληνηε, θαη είλαη θαη πάξα πνιχ 

πεξηνξηζκέλν θαη αλψδπλν. Καη φηαλ ιέσ απηφ ελλνψ φηη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ζηέθεηαη ζηελ πεξηγξαθή ηεο θαηάζηαζεο πνπ ππάξρεη ζηελ 

εθπαίδεπζε, φρη ζε αλάιπζε, δελ πξνρσξάεη θαζφινπ ζε νπνηαδήπνηε 

πξνζπάζεηα λα πξνζδηνξηζηνχλ ηα αίηηα θαη απηφ είλαη λνκίδσ θαζνξηζηηθφ.  

 

  Αλ δελ πεηο πνηα είλαη ηα αίηηα γηα ηα νπνία ν λένο άλζξσπνο 

δελ απνθηά κφξθσζε, δελ απνθηά απηά γηα ηα νπνία κηιάκε ζην θείκελν, εάλ 

δελ πεηο ινηπφλ πνηεο είλαη νη αηηίεο ηνπ θαηλνκέλνπ, αλαγθαζηηθά θαη νη ιχζεηο 

ζνπ ζα είλαη επίζεο γεληθέο, έσο αλχπαξθηεο. 

 

  Βέβαηα απηφ ζεκαίλεη φηη εάλ θαζίζνπκε λα κηιήζνπκε γηα ηηο 

αηηίεο ίζσο ζα πξέπεη λα πξνρσξήζνπκε απφ κεξηθή έσο νινθιεξσηηθή 

ακθηζβήηεζε ηνπ θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο. Άξα θαη νη ιχζεηο ελδερνκέλσο 

επίζεο ζα πξέπεη λα θαηαιήμνπλ ζε ακθηζβήηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο κέζα ζην 

νπνίν ιεηηνπξγεί ε εθπαίδεπζε. 

 

  Απηφ ίζσο πξέπεη θάπνηε λα ην θάλνπκε. Αιιά θαη απηή κνπ ε 

δηαπίζησζε θαη ε δηθή κνπ δηαπίζησζε θηλείηαη πάιη ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν, 

ππάξρεη θαη ε πξάμε, ππάξρεη θαη ε θαζεκεξηλή καο ιεηηνπξγία κέζα ζην 

ρψξν ηνπ ζρνιείνπ θαη σο πξνο απηφ ην ζεκείν αο πνχκε θαη εθεί ππάξρνπλ 

ζα έιεγα ζην θείκελν απηφ πξνβιήκαηα θαη ζηελ πεξηγξαθή αθφκα, φπσο αο 

πνχκε έλα παξάδεηγκα ζα δψζσ, φηη ε εθπαίδεπζε ζε θάπνην ζεκείν ιέεη θαη 

δελ ζα ην ςάμσ ηψξα, ιέεη φκσο φηη είλαη αλεπαξθέζηαηε ε εθπαίδεπζε πνπ 

παξέρεηαη ζην ιχθεην. 

 

  Δίλαη αλεπαξθέζηαηε ζε ζρέζε κε ηη φκσο; Δίλαη αλεπαξθέζηαηε 

ζε ζρέζε κε ην ηη κφξθσζε ζα έπξεπε λα έρνπλ, ή είλαη αλεπαξθέζηαηε ζε 

ζρέζε κε ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε; Γειαδή θαη ζην 

θείκελφ καο θαίλεηαη φηη απηφ δελ είλαη μεθαζαξηζκέλν γηα ηη πξάγκα κηιάκε 

ηειηθά. Δίλαη θαη εξψηεζε ζπγρξφλσο απηφ. 

 

  Θα έιεγα ινηπφλ φηη είλαη κάιινλ θαη γηα ηα δπν δπζηπρψο, είλαη 

αλεπαξθήο θαη σο κφξθσζε, εληάμεη αο κελ κεδελίδνπκε θάπνηα πξάγκαηα 

παίξλνπλ ηα παηδηά δε ζα ην κεδελίζνπκε. ίγνπξα είλαη αλεπαξθέζηαηε σο 
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πξνο ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη απηφ θαίλεηαη 

βέβαηα απφ ην θαηλφκελν ησλ θξνληηζηεξίσλ θαη φια απηά ηα πξάγκαηα δελ 

ρξεηάδεηαη λα ζηαζψ εγψ θαη λα ην πεξηγξάςσ. 

 

  κσο ζέισ λα πσ φηη θαη εκείο πνιιέο θνξέο δελ θαίλεηαη λα 

θαηαλννχκε απνιχησο, λα κε ζπγρσξήζεηε αλ ρξεζηκνπνηψ ηέηνηεο θξάζεηο, 

δελ είλαη αηρκή ή νηηδήπνηε, απιψο είλαη θαη θξηηηθή θαη απηνθξηηηθή, δελ 

θαίλεηαη λα θαηαλννχκε απνιχησο γηα ηη πξάγκα κηιάκε. 

 

  Πξνζθέξεηαη απφ ηελ νκάδα απηή εξγαζίαο, κηα ιχζε, ε 

απηνηέιεηα ηνπ ζρνιείνπ θαη ε ειεχζεξε πξφζβαζε ζην παλεπηζηήκην. Διέρζε 

φηη δελ ζα κηιήζνπκε γηα ηελ ειεχζεξε πξφζβαζε, εκείο δεηάκε ηελ απηνηέιεηα 

θαη πξέπεη λα αγσληζηνχκε σο θιάδνο γηα λα ηελ θαηαθηήζνπκε, γηαηί απηφ 

ζπλάδεη κε ην φιν πιαίζην πνπ βάιακε γηα ηελ κφξθσζε θιπ, αιιά δελ καο 

ελδηαθέξεη απφ εθεί θαη πέξα. 

 

  Ννκίδσ φηη δελ είλαη ζσζηή ε ηνπνζέηεζε. Μαο ελδηαθέξεη εάλ 

ζα κηιήζνπκε γηα κνξθσηηθή απηνηέιεηα ηνπ ζρνιείνπ, ζα πξέπεη λα καο 

ελδηαθέξεη θαη λα έρνπκε ζέζε θαη γηα ηελ ειεχζεξε πξφζβαζε. Θα πξέπεη λα 

επεμεξγαζηνχκε κηα νινθιεξσκέλε πξφηαζε, δηαθνξεηηθά πεηάκε 

ππξνηερλήκαηα. 

 

  Καη κνηάδεη δειαδή ε ειεχζεξε πξφζβαζε ε νπνία είλαη κηα 

ζσζηή θαηά ηελ γλψκε κνπ, ζα κπνξνχζαλ λα ζπδεηεζνχλ θαη άιια 

πξάγκαηα ελδερνκέλσο, φκσο είλαη κηα ζσζηή ζθέςε εάλ είλαη ηεθκεξησκέλε. 

Καη εάλ δίλεη θαη κηα ιχζε, αλ ην ζπδεηήζνκε ηνπιάρηζηνλ, πψο ζα γίλεη απηφ 

θαη ηη απνηειέζκαηα ζα έρεη. Γειαδή πνιιέο θνξέο ε ειεχζεξε πξφζβαζε, ην 

πεηάκε ην ζέκα απηφ ζε άιινπο θαη δελ καο ελδηαθέξεη απφ εθεί θαη πέξα, ή 

κπνξεί λα καο ελδηαθέξεη ζην βαζκφ πνπ ζέινπκε λα έρνπκε ηηο εμεηάζεηο 

εκείο, λνκίδσ φηη είλαη ιάζνο ηνπνζέηεζε θαη ν θιάδνο είλαη άπνςή κνπ φηη ζα 

πξέπεη λα βγεη απ‟ απηή ηελ ακπληηθή ινγηθή θαη ζηάζε, ζε κηα πην επηζεηηθή 

ηνπνζέηεζε θαη φηαλ ιέσ επηζεηηθή δελ ελλνψ λα βγνχκε ζηνπο δξφκνπο θαη 

απηφ κπνξεί θαη πξέπεη θάπνηεο θνξέο λα ην θάλνπκε, ελλνψ φκσο ίζσο είλαη 

ιάζνο ν φξνο, κηα παξαγσγηθή ηνπνζέηεζε. 
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  Πξέπεη λα αξρίζνπκε λα παξάγνπκε πξαγκαηηθά ζθέςε γχξσ 

απφ κεξηθά πξάγκαηα. Θέισ λα θάλσ κηα πξφηαζε ινηπφλ ε νπνία ζα 

πξνζπαζεί λα απαληά ζην πξφβιεκα ηνπ ηη γίλεηαη κε ηηο εμεηάζεηο θαη ην 

ζέκα ηεο ειεχζεξεο πξφζβαζεο. 

 

  Να θάλσ ηελ πξφηαζε κφλν ρσξίο λα κηιήζσ θαζφινπ γη‟ απηφ. 

Ζ αλάγθε ηνπ λένπ αλζξψπνπ πνπ είλαη γχξσ ζηα 17, 18, είλαη λα απνθηήζεη 

κφξθσζε θαη είλαη λα απνθηήζεη θαη θάπνηα εθφδηα γηα ηελ δσή ηνπ ζηε 

ζπλέρεηα, ζέινληαο θαη κε ηνλ απαζρνιεί ην ηη ζα θάλεη ζηε ζπλέρεηα. 

 

  Ζ δηθή κνπ πξφηαζε είλαη 11ρξνλν ζρνιείν, 11ρξνλε 

ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε θαη έλαο ρξφλνο πξνεηνηκαζίαο ησλ παηδηψλ, 

αλεμάξηεηα απφ ην εάλ ζα έρνπκε εκείο ηηο εμεηάζεηο ή αλ ζα ηελ έρνπλ ηα 

παλεπηζηήκηα, ίζσο εθεί λα πξέπεη λα ςαρηεί ιίγν πεξηζζφηεξν, έλα ρξφλν 

πξνεηνηκαζίαο γηα ην παλεπηζηήκην. 

 

  Απηφ ζα αληαπνθξίλεηαη ζηελ αλάγθε ηνπ λένπ αλζξψπνπ θαη ζα 

αληαπνθξίλεηαη θαη ίζσο θαη ζε κηα βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ επηπέδνπ ησλ 

παηδηψλ πνπ πάλε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε γηαηί κπνξεί λα έρνπκε 

απηνηέιεηα, αιιά θαθά ηα ςέκαηα καο ελδηαθέξεη, ηη είδνπο θνηηεηέο ζα είλαη 

εθεί, κε ηη είδνπο εθφδηα θαη γλψζε πεγαίλνπλ ζηα παλεπηζηήκηα. Δπραξηζηψ 

πνιχ. 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Α. ΑΠΠΟΤΝΑ):  Ζ Δπηπρία Βιπζζίδνπ απφ ηελ ΔΛΜΔ Υίνπ. 

 

Δ. ΒΛΤΗΓΟΤ (ΔΛΜΔ ΥΗΟΤ): Θα ήζεια λα ζαο επραξηζηήζσ φινπο, γηα ηνλ 

πινχζην πξνβιεκαηηζκφ θαη ηηο αθεηεξίεο πνπ εγψ πξνζσπηθά πήξα. Θα 

μεθηλήζσ αλάπνδα κε έλα ζέκα πνπ θαηά ηελ άπνςή κνπ αθνχζηεθε σο 

δεπηεξεχνλ απφ πνιινχο ζπλαδέιθνπο γηα ηελ απνθέληξσζε. 

 

  πλάδειθνη εγψ είκαη δηεπζχληξηα ζρνιείνπ θαη ζαο πιεξνθνξψ 

φηη πεξηζζφηεξν απφ πνηέ έρσ ζπλεηδεηνπνηήζεη ηνλ απηαξρηζκφ θαη ηελ 

νκνηνκνξθία πνπ ππάξρεη ζην ζχζηεκα. Ο χιινγνο πξέπεη λα πάξεη 

αξκνδηφηεηεο, έλα απηφ.  
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  Έλα δεχηεξν. Θα ζπκθσλήζνπκε φινη λνκίδσ ζε θάηη. ηη 

ππάξρεη έλαο καζεηήο πνπ κπαίλεη ζην ζρνιεηφ θαη αηζζάλεηαη δπζηπρήο θαη 

ππάξρεη έλαο εθπαηδεπηηθφο πνπ αζθπθηηθφηαηα ειέγρεηαη, αθφκα θαη ζηνλ 

ηξφπν πνπ ζα αλαπλεχζεη κέζα ζηελ ηάμε. 

 

  Ζ ζεσξία φηη φηαλ ν δάζθαινο θιείλεη ηελ πφξηα κέζα ζηελ ηάμε 

θαη είλαη κφλνο κε ηνλ καζεηή, έρεη μεπεξαζηεί απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Καη 

λα κνπ επηηξέςεηε λα ζαο κεηαθέξσ θαη κηα άιιε νδπλεξή εκπεηξία πνπ 

βηψλσ σο επηκνξθψηξηα πξσηνδηφξηζησλ θαζεγεηψλ θαη ζπλαδέιθσλ 

παιηψλ κνπ καζεηψλ, έρνπκε κείλεη πίζσ απφ ηηο εμειίμεηο, εθεί έρσ 

θαηαιήμεη. 

   

  Θα πεξάζσ γξήγνξα ζε πξαθηηθέο παξαηεξήζεηο, φρη 

ζεσξεηηθέο. Γηα λα πξνηείλσ ηελ απηνηέιεηα ηνπ ζρνιείνπ ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, ζεσξψ φηη πξέπεη λα θηλεζψ ζε δπν άμνλεο. Έλαο ζρεδηαζκφο 

χιεο εληαίαο, δηφηη έρνπκε έλα πξφβιεκα λα επαλαιακβάλνληαη ζην ιχθεην 

γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ γπκλαζίνπ, φρη ππνηίκεζε θαη ππνβάζκηζε ηεο 

ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο θαη κφλν έλαο ζπλάδειθνο αλαθέξζεθε ζηελ 

εθπαίδεπζε ηελ επαγγεικαηηθή εδψ θαη λα ππάξρεη ε θαηεχζπλζε, δελ λνκίδσ 

φηη είλαη πξφβιεκα λα βάινπκε ζην δχγη αλζξσπηζηηθφ, ηερλνινγηθφ, 

ηερλνθξαηηθφ, εμαξηάηαη πσο ηδενινγηθά ζα ρξσκαηίζνπκε ηνπο φξνπο θαη 

αλζξσπηζηηθφ θαη ηερλνθξαηηθφ. Γειαδή πνχ είλαη ην πξφβιεκα απηή ηε 

ζηηγκή; 

 

  Μηιάκε γηα πνηνηηθφ κέγεζνο πνπ είλαη ε παηδεία θαη ε νπνία έρεη 

κεηξήζηκε απνηίκεζε ζηελ θνηλσλία. Έηζη είλαη. Βηψλνπκε κηα ηξαγηθή 

αληίθαζε ζ‟ απηή ηε πεξίπησζε. Πξνηείλσ ινηπφλ έλα εληαίν 6εηή ζρεδηαζκφ 

ηεο χιεο γλσζηηθά, ζπκθσλψ κε ηε δπλαηφηεηα λα έρεη ν εθπαηδεπηηθφο ηε 

δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηεί ηελ βηβιηνγξαθία, αιιά ζπλάδειθνη λα γίλνπκε 

εκείο ε δηήζεζε πξνο  ηνλ καζεηή, φρη απηή ε ρξήζε ηεο βηβιηνγξαθίαο λα 

πεξλάεη απφ δίπια καο θαη λα πεγαίλεη θάησ ζην καζεηή, γηαηί ην παηδί ήδε 

παζρίδεη λα επηβηψζεη κέζα ζε έλα θαηαηγηζκφ γλσζηηθψλ πιεξνθνξηψλ. 

 

  Καιψο ή θαθψο ην γπκλάζην ζήκεξα δελ πξνεηνηκάδεη ηνλ 

καζεηή ηνπ ιπθείνπ λα κπνξεί λα θάλεη δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ηεο 



7
ν
 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΟΛΜΔ – ΖΜΔΡΑ 2

ε
 – ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ Γ‟ – 17/12/2004 

 523 

γλσζηηθήο χιεο ζηελ νπνία ζα θιεζεί λα εμεηαζηεί θάησ απφ ζπλζήθεο 

ςπρνινγηθήο θαη πλεπκαηηθήο εμφλησζεο ην θαινθαίξη. 

   

  Δκείο λα είκαζηε ην θίιηξν πνπ ζα δηεζήζνπκε πξνο ηα θάησ. 

Δπνκέλσο ε δηθή κνπ ε ζέζε είλαη φηη ζα κηιήζνπκε γηα δηδαθηή θαη εμεηαζηή 

χιε. Μηα άιιε αληίθαζε πνπ βηψλνπκε κέζα ζην ζχγρξνλν ζρνιείν ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο. 

 

  Ζ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζπλάδειθνη ζρεδηάδεηαη απφ 

εθπαηδεπηηθνχο ηεο ηξηηνβάζκηαο. Γείηε πνηνη δηαρεηξίδνληαη Παηδαγσγηθά 

Ηλζηηηνχηα, δείηε πνηνη γξάθνπλ ηα ζρνιηθά βηβιία. Σα ζρνιηθά βηβιία 

ππάξρνπλ αθαηάιιεια ζρνιηθά βηβιία, δελ είλαη ηα ζρνιηθά βηβιία αθαηάιιεια 

δελ είλαη φια αθαηάιιεια. Κη εδψ εγψ ζα ηνπνζεηεζψ ζπλνιηθά θαη ζηηο δπν 

εηζεγήζεηο θαη ησλ ζπλαδέιθσλ ηεο Α΄ θαη Γ΄ ΔΛΜΔ. 

 

  Σν γεγνλφο φηη ππάξρνπλ ζρνιηθά βηβιία αθαηάιιεια δελ 

ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα επηηξέςνπκε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα λα κπεη ζηελ νπζία 

ηεο δηθήο καο πξάμεο. Ζ πνηφηεηα κπνξεί λα γίλεη θαη λα δηαζθαιηζηεί κε ηελ 

δηθή καο ηε ζπκκεηνρή κέζα απφ έλα θξαηηθφ θνξέα – μαλαέξρνκαη ζην ζέκα 

απνθέληξσζε -  λαη απνθέληξσζε ζηελ εθπαίδεπζε. Να έρεη ν εθπαηδεπηηθφο 

γλψκε, γηαηί ππάξρνπλ εθπαηδεπηηθνί ζήκεξα, πνπ έρνπλ ηελ απαξαίηεηε 

επηζηεκνληθή επάξθεηα θαη αο δηδάζθνπλ ζηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, λα 

εθθέξνπλ άπνςε θαη λα πξνηείλνπλ θαη λα ζπγγξάςνπλ ζρνιηθά βηβιία θαη λα 

έρνπλ θαη ιφγν ζηελ πνηνηηθή απνηίκεζε ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ. 

 

  Πεξλψ γξήγνξα. Ο απηφλνκνο ραξαθηήξαο ηεο εθπαίδεπζεο 

πεξλάεη θαη κέζα απφ ηελ δηαρείξηζε ησλ εμεηάζεσλ. Θα δηαηεξήζεη ην 

ζρνιείν ηεο δεπηεξνβάζκηαο ηελ απηνλνκία ηνπ, αλ θξαηήζεη ηηο εμεηάζεηο, φρη 

απηέο ηηο εμεηάζεηο, άιιεο εμεηάζεηο. Θα κηιήζνπκε γηα άιιεο εμεηάζεηο. Δθεί 

πάλσ δέρνκαη λα ζπδεηήζσ. 

 

  Διεχζεξε πξφζβαζε ζην παλεπηζηήκην, επηηξέςηε κνπ λα είκαη 

σκή, γηαηί εγψ έθπγα απφ ην παλεπηζηήκην γη‟ απηφ ην ιφγν. Διεχζεξε 

πξφζβαζε ζην παλεπηζηήκην ζεκαίλεη, αλ ζήκεξα ε νηθνγέλεηα θαη ν καζεηήο 

δπλαζηεχεηαη νηθνλνκηθά απφ ηελ παξαπαηδεία, ζην παλεπηζηήκην ζα 

εμνλησζεί θαη είκαζηε ππεχζπλνη γη‟ απηφ, γηαηί είλαη δηθά καο παηδηά θαη 
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θεχγνπλ απφ ηα ρέξηα καο. Καη λα ηα ιέκε φκνξθα ηα πξάγκαηα φπσο ιέκε 

εκείο ζηε Υίν, λα ηα ιέκε εκείο μεθάζαξα ζπλάδειθνη. Ζ πιεγή πνλάεη θαη 

είλαη βαζηά. 

 

  Καη δελ ππάξρεη λνκίδσ απφ θαλέλαλ καο ν δηζηαγκφο λα ηα 

πνχκε εθπαίδεπζε είλαη ζπκθέξνλ. ρνιείν είλαη ζεζκφο. Άξα κέζα ζηελ 

θχζε ηνπ ππάξρεη ν ζπληεξεηηζκφο γηα λα επηβηψζεη. ρνιείν ζεκαίλεη 

αλαπαξαγσγή θξαηνχζαο ηδενινγίαο. Πνχ κπνξεί λα επέκβεη ν 

εθπαηδεπηηθφο; ηνλ ζπγρξσηηζκφ ηνπ κε ηνλ καζεηή.  

 

  Αλ εκείο νη ίδηνη δελ ληψζνπκε φηη, φρη φηη έρνπκε ην δηθαίσκα λα 

είκαζηε ειεχζεξνη, φηη είκαζηε ειεχζεξνη δελ πξφθεηηαη πνηέ λα θχγνπκε απ‟ 

απηέο ηηο αγθπιψζεηο. Καη κέζα ζηελ εηζήγεζε θαη ηηο δπν εηζεγήζεηο πνπ εγψ 

άθνπζα θαη ηηο ζπδεηήζεηο πνπ έρσ θάλεη κε ζπλαδέιθνπο, θαλέλαο καο 

αθφκα δελ έρεη θχγεη απ‟ απηέο ηηο αγθπιψζεηο, ηηο έρνπκε κέζα καο 

ζπλάδειθνη. 

 

  Γηα λα πξνηείλσ 13ε ρξνληά ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζα 

πξέπεη ε12ε λα νδεγεί θάπνπ. Ζ ζρνιή ηνπ ΟΑΔΓ κεηά 18 κήλεο πξαθηηθήο 

εμάζθεζεο νδεγεί ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Τπάξρεη αγνξά εξγαζίαο, δελ είλαη 

αθνξηζκφο νχηε δαηκνλνινγία. Τπάξρεη, ζαο είπα, πνηνηηθφ κέγεζνο πνπ 

κεηξηέηαη ζπγθεθξηκέλα. 

 

  Δάλ δελ θαηνρπξσζεί ν απφθνηηνο ηνπ ιπθείνπ γηα λα κπνξεί λα 

κπεη ζηελ αγνξά εξγαζίαο ρσξίο λα είλαη απαξαίηεην λα πεξάζεη απφ ην ΣΔΗ 

θαη ΑΔΗ θαη ε 13ε ρξνληά θαη ε 14ε ζα είλαη αδηέμνδν. αο επραξηζηψ.  

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Α. ΑΠΠΟΤΝΑ): Ο σηήξεο Κψλζηαο έρεη ην ιφγν. 

. ΚΧΝΣΑ (ΔΛΜΔ ΔΛΔΤΗΝΑ): Θα πξνζπαζήζσ ζχληνκα λα κελ ζαο 

βαζαλίζσ πνιχ γηαηί, γηα ηφζα ζέκαηα θαη κέζα ζε πέληε ιεπηά θαη ρσξίο λα 

έρσ θάηη πνιχ ζπγθξνηεκέλν γξαπηφ, είλαη δχζθνιν θαη πεξηζζφηεξν γηα ζαο 

λα ην αθνχζεηε. 

 

  Δγψ ζέισ λα θάλσ ηξεηο παξαηεξήζεηο. ηελ αξρή φινη 

ζπκθσλνχκε θαη πξηλ έξζνπκε εδψ, αιιά θαη ζηελ ζπδήηεζε πνπ κέρξη ηψξα 
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έρεη γίλεη θαη ζηηο παξεκβάζεηο, φηη πίζσ απφ ην ζρνιείν θαη ηα ππνθείκελά 

ηνπ βξίζθεηαη ε θνηλσλία. 

 

  ηαλ εξρφκαζηε φκσο απηφ λα ην θάλνπκε δηα ηαχηα, ην μερλάκε 

θαη αξρίδνπκε θαη αζρνινχκαζηε κε ηηο παξσλπρίδεο. Μηα παξαηήξεζε είλαη 

απηή. Γεχηεξε παξαηήξεζε είλαη φηη, πηζηεχσ φηη κέζα καο έρνπκε παγησκέλα 

πξάγκαηα, πνπ είλαη ε θαζεκεξηλφηεηα ε ζεκεξηλή ηνπ ζρνιείνπ. 

 

  Θέισ λα πσ πφζνη θαη πφζν απφ καο ζηα κπαιά καο, φηαλ 

κηιάκε γηα ζρνιείν, νπνηνδήπνηε άιιν ζρνιείν, έρνπκε μεθχγεη θαη δελ έρνπκε 

ζηελ εηθφλα έζησ απηή ηελ ζνιή πάιη κηα αίζνπζα, πάιη κε καζεηέο απφ 

θάησ, πάιη έλα θηίξην, απφ ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ απφ ηνλ ηξφπν ηεο 

πξνζέιεπζεο ησλ παηδηψλ, κέρξη ηηο δξαζηεξηφηεηεο κέζα. 

 

  Αθφκα πεξηζζφηεξν. Πφζνη απφ καο θαη πφζν πάιη, δελ έρνπκε 

ζην κπαιφ καο φηαλ κηιάκε γηα πξφζβαζε ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε θάηη πνπ 

ζα αθνξά κηα ειηθία ησλ 18, 24 – 25 θαη απφ εθεί ηίπνηα. Γειαδή εγψ ζηα 

40κνπ πνπ κ‟ αξέζεη ε αζηξνλνκία, ηη ζεκαίλεη; 

 

  Καη ε ηξίηε παξαηήξεζε, θνπβαιάκε πάλσ καο ζαλ θνξηίν, ζαλ 

πιεγή, δελ έρνπκε πξνηάζεηο, πξέπεη λα θάλνπκε 

πξνηάζεηο…πξνηάζεηο….πξνηάζεηο. Γειαδή ε πξφηαζε ηφζσλ ρξφλσλ, γηα 

λα κελ πσ αηψλσλ έηζη, εθπαίδεπζεο, γηαηί πεξί απηνχ πξφθεηηαη, πνχ έρεη 

νδεγήζεη, ηη έρεη θηηάμεη; Δλλνψ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ησλ πξνηάζεσλ πνπ ηηο 

πινπνηνχλ απηνί πνπ έρνπλ θαη ην καραίξη θαη ην πεπφλη. 

 

  Γηαηί εκείο δειαδή ζα πξέπεη εδψ λα είκαζηε πάληα θνιιεκέλνη 

ζηνλ ηνίρν θαη λα πξέπεη λα απαληήζνπκε κε έλαλ ηξφπν πνιχ ζπγθεθξηκέλν, 

φηαλ δελ έρνπκε ηίπνηα άιιν, νχηε καραίξη, νχηε πεπφλη γη‟ απηά ηα δεηήκαηα.  

Μ‟ απηή ηελ έλλνηα ζέισ λα πσ φηη, παηψληαο πάλσ ζ‟ απηέο ηηο ηξεηο 

παξαηεξήζεηο ζα πξέπεη λα είλαη θαη ε απάληεζή καο. 

 

  Καη ε απάληεζή καο λνκίδσ φηη είλαη, είηε κεκνλσκέλα ν 

θαζέλαο ζην ρψξν, αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν ζπιινγηθά, φρη απηνηέιεηα ηνπ 

ζρνιείνπ κε ηελ έλλνηα ηνπ λα θηηάμνπκε κηα λεζίδα, δελ μέξσ θαη εγψ πψο, 

αιιά εκπινθή ηνπ ζρνιείνπ κέζα ζηε θνηλσλία. 
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  ηφρνο δελ ζα πξέπεη λα είλαη, ζέισ λα πσ φηη δελ ζα πξέπεη λα 

θηάζνπκε ζην ζεκείν λα θάλνπκε ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα πέξα απφ έλα. Γελ 

είλαη λα αιιάμνπλ ιίγν νη καζεηέο, λα κάζνπλ, λα θάλνπλ. ηφρνο ηνπ 

ζρνιείνπ είλαη, αθνχ αλαιχζνπκε ηελ θνηλσλία, ηελ πξαγκαηηθφηεηα λα ηελ 

αιιάμνπκε θηφιαο. Καη λα έρνπκε έλα ζρνιείν πνπ ζα αιιάδεη πάληα ζε κηα 

θαηεχζπλζε. 

 

  Έρνπκε ηφζεο δηαθεξχμεηο, νηθνπκεληθέο, παλεπξσπατθέο, 

ζπληαγκαηηθέο, ηφζνπο νξγαληζκνχο πνπ θζάλεη κέρξη έλα ζεκείν, έιεγα πξηλ 

ηη ζα δηεθδηθήζνπκε λνκηθά, αθνχ ην ζχληαγκα, ή ν ΟΖΔ, ή ε UNESCO ιέλε 

γηα ην παλαλζξψπηλν αγαζφ ηεο παηδείαο θαη ην απηνλφεην δηθαίσκά ηεο, ζα 

πξέπεη λνκηθά λα πξνζθχγνπκε ζ‟ απηφ; 

 

  Έρνπλ ηφζα πξάγκαηα, απφ ηελ άιιε φκσο έρνπλ ηελ πξαθηηθή. 

Μαο ηξηβειίδνπλ ην θεθάιη θαη έρνπλ ηξηβειίζεη ζ‟ φινπο ην θεθάιη γηα ηα 

απηνλφεηα, πνπ ζηελ νπζία είλαη έλα, ε θνηλσλία ηεο δνχγθιαο, ε θνηλσλία 

ησλ 2/3. 

 

  Δκείο ινηπφλ ζα πξέπεη απηφ πξαγκαηηθά πνπ είρε γξαθηεί, φρη 

κφλν λα αλαιχζνπκε ηελ θνηλσλία, αιιά θαη λα ηελ αιιάμνπκε θαη απηφο ζα 

πξέπεη λα είλαη ν ζηφρνο ηνπ ζρνιείνπ, θάζε θνξά φπνηνο καζεηήο, φπνηα 

βαζκίδα θαη απηά είλαη πάιη απηά ηα παγησκέλα πνπ ιέσ, λα μεπεξάζεη ηνλ 

δάζθαιφ ηνπ. Σα έρνπλ πεη πάξα πνιχ θαηξφ πξηλ, πνιχ πην ηεθκεξησκέλα 

άιινη απφ κέλα. 

 

  Μ‟ απηή ηελ έλλνηα ζέισ λα πσ φηη απέλαληη ζ‟ φιε ηελ 

πξεκνχξα θαη ζηελ πίεζε, εκείο λα πνχκε γηα ηελ πξφζβαζε, εκείο λα πνχκε 

γηα ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ ζρνιείνπ, ζα πξέπεη λα βάινπκε φρη ζε επίπεδν 

νλείξνπ θαη ζεσξίαο, γηαηί αθνχζηεθε θαη εδψ φηη ζηελ ζεσξία ζπκθσλνχκε, 

δελ ζπκθσλνχκε φινη ζηελ ζεσξία ζπλάδειθνη. 

 

  Τπάξρνπλ πνιιέο ζεσξίεο θαη πνιινί ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο 

πξνζεγγίδνπκε ην θαηλφκελν. Πνιινί ηξφπνη πνπ ην ίδην ην θαηλφκελν, ην 

εληάζζνπκε κέζα ζην πεξίγπξφ ηνπ. Μελ ζεσξνχκε νηηδήπνηε γξάθεηαη ζε 

έλα ζεσξεηηθφ θαη δελ αλαθέξεηαη ζην γπκλάζην ην δηθφ κνπ, ζην ιχθεην ηνπ 
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άιινπ, ζην ΑΔΗ ηεο Θεζζαινλίθεο φηη, φηη είλαη ζεσξία είλαη θάηη θνχθην έμσ 

απφ καο θάηη νπδέηεξν. 

 

  Τπάξρνπλ θαη εθεί πνιιέο δηαθνξεηηθέο εθηηκήζεηο θαη 

πξνζεγγίζεηο. Με ηηο δηάθνξεο ζεσξίεο κπνξνχκε λα ηελ κεηαθέξνπκε ζηελ 

πξάμε. Καη ε πξάμε ιέεη γηα κέλα φηη, φηαλ κνπ έρνπλ κηα πξαγκαηηθφηεηα πνπ 

πξνζπαζνχλ λα κε βάινπλ θαη εκέλα κέζα ζ‟ απηήλ γηα έλα καζεηή, πνπ 

φπσο ην μέξνπκε, έρεη απαμηψζεη γηαηί έρεη απαμησζεί ν ίδηνο, έξρεηαη ζε έλα 

ζρνιείν πνπ φηη θαη λα ηνπ δψζνπκε, εγψ λα ζπκθσλήζνπκε ζηα πάληα, 

απέλαληί καο ζα έρνπκε ηελ Καινκνίξα, δελ πξφθεηηαη πνηέ εκείο λα θάλνπκε 

ηίπνηα πνπ λα μεπεξάζεη, δελ κπνξνχκε κε ζηξαηησηάθηα ζε κηα κάρε πνπ 

γίλεηαη, γηαηί πεξί κάρεο πξφθεηηαη ζε κηα θνηλσλία πνπ παιεχεη, κε ηηο ηάμεηο 

θαη ηα ζηξψκαηά ηεο κέζα, λα θάλνπκε επηρεηξήζεηο θαη λα απεηιήζνπκε κε 

ζηξαηησηάθηα, φηαλ νη άιινη έρνπλ βαζηιηάδεο, πχξγνπο θαη βαζίιηζζεο. 

 

  Απέλαληη ζ‟ απηά ινηπφλ μαλαιέσ φηη ζα πξέπεη λα θέξνπκε ην 

ζρνιείν εθεί πνπ είλαη, λα ην μαλαβάινπκε ζηε ζέζε πνπ έρεη, ηνλ ξφιν πνπ 

παίδεη, λα ηα πνχκε απηά θαη φπνηε καο ιέλε πξφηαζε, ε πξφηαζε γηα κέλα 

είλαη, ν καζεηήο πνπ ζα έξζεη κηα κέξα ζην ζρνιείν πνπ δε ζα είλαη έλα 

ζρνιεηφ φπσο ην μέξνπκε, ζα έρεη κάζεη κέζα απφ ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ 

ακπειηνχ ζην ρσξηφ κνπ, ζα κπνξεί θαη λα δηαβάδεη, ζα κπνξεί λα έξζεη λα 

θηηάμνπκε θαη κέζα απφ ην πνδήιαην πνπ ηνπ έρεη ραιάζεη φπσο κνπ ιέλε, λα 

ην αθήζεη δίπια, λα θηηάμνπκε ηελ ξφδα θαη λα κάζνπκε θαη θπζηθή, κε 

δηάθνξνπο ηέηνηνπο ηξφπνπο, αξγφηεξα λα ζπλερίζεη, ρσξίο λα βάδνπκε φξηα 

θιπ, λα είλαη ν πδξαπιηθφο, αιιά ηαπηφρξνλα λα είλαη θαη απηφο πνπ κειεηάεη 

ηα άζηξα. 

 

  Κάπσο έηζη, έζησ θαη αλ απηφ αθνχγεηαη φηη ζα καο θάλεη πέξα, 

λνκίδσ φηη εθεί ζα πξέπεη λα θέξνπκε ηνπο άιινπο ζηε ζπδήηεζε ζ‟ απηφ ην 

ζρνιείν. Καη φηαλ ιέσ ζ‟ απηφ ην ζρνιείν ελλνψ, ζηε θνηλσλία πνπ ζα κπνξεί 

λα έρεη έλα ηέηνην ζρνιείν. Γηαηί νηηδήπνηε άιιν θαη ηειεηψλσ, έρεη λα θάλεη κε 

νπνηαδήπνηε πξφηαζε ζα κπεη θαη ζα αλαθαιχςνπκε πάιη πίζσ, ηα θνλδχιηα, 

ηελ ππνδνκή, ηηο αληηιήςεηο, ηνπο κεραληζκνχο θαη φια απηά. 

 

  Δίλαη κεραληζκφο ή κάιινλ απηφ πνπ ιέκε φρη αλνηρηφ ζρνιείν 

απιά ζηε θνηλσλία, αιιά κέζα ζηε θνηλσλία. Μηα ηάμε πνπ ζα πάεη δίπια ζην 
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εξγνζηάζην πνπ έθιεηζε, ζηελ εκέξα πνπ νη αιβαλνί ζην ρσξηφ κνπ καδεχνπλ 

ζηαθχιηα θαη ππάξρεη δήηεκα.  Καη κ‟ απηά ηειεηψλσ θαη επραξηζηψ. 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Α. ΑΠΠΟΤΝΑ): Θα κηιήζσ φρη σο Πξνεδξείν, σο Αγγέιηθα 

ηέινο πάλησλ, πξηλ ηνλ θίιν κνπ ηνλ Θφδσξν πνπ είλαη ν επφκελνο, γηα λα 

έρεη θαη κηα επθαηξία λα κε ακθηζβεηήζεη ζε νινθιεξσκέλε δηάζηαζε θαη ζα 

πσ θάπνηεο πξνζσπηθέο ζθέςεηο, πνπ δελ είλαη θαη‟ αλάγθε ζε αληίζεζε 

ηεξάζηηα κε ην ζχλνιν ηεο νκάδαο, απιά βάδσ κηα λφηα δηαθνξεηηθή. 

 

  Πξφζβαζε ζηελ ηξηηνβάζκηα – εμεηάζεηο. Δγψ ιέσ ειεχζεξε 

πξφζβαζε ζεκαίλεη φηη φινη νη λένη απφ νπνπδήπνηε θαη αλ πξνέξρνληαη λα 

κπνξνχλ λα πάλε λα ζπνπδάζνπλ φηη ζέινπλ, φπνηε ζέινπλ. Καη αλ ζέιεηε 

κάιηζηα, νχηε θαη‟ αλάγθε ζηα 18 ή ζηα 19, αιιά θαη ζηα 20 θαη ζηα 30 θαη ζηα 

40, ρσξίο πεξηνξηζκφ. 

 

  Θα πξέπεη λα είλαη απφθνηηνη ηνπ ιπθείνπ. Τπάξρεη κηα 

πξνυπφζεζε. Να κπνξνχλ λα ηειεηψλνπλ φινη νη λένη ην 12ρξνλν δεκφζην 

ππνρξεσηηθφ ζρνιείν, ην νπνίν εγψ ην ζθέθηνκαη φηη πξέπεη λα είλαη εληαίν κε 

ηελ εμήο έλλνηα. Μέζα απφ κηα ινγηθή ζεβαζκνχ θαη ηζνηηκίαο απέλαληη ζηε 

πλεπκαηηθή θαη ρεηξνλαθηηθή εξγαζία, λα είλαη έλα ζρνιείν κε πνιιέο επηινγέο 

νη νπνίεο λα είλαη φιεο ηζφηηκεο θαη ηηο νπνίεο λα κπνξνχλ νη λένη λα ηηο 

δηαιέγνπλ θαη λα κελ ιεηηνπξγνχλ πεξηνξηζηηθά πξνο ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ. 

 

  Θα κνπ πείηε γίλεηαη απηφ ην πξάγκα; Δγψ πηζηεχσ φηη είλαη έλα 

ζέκα πξνζαλαηνιηζκνχ. Δίλαη θαη ζέκα πψο δηαηίζεληαη ηα θνλδχιηα θαη πνηεο 

είλαη νη πξνηεξαηφηεηεο ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ ζρνιείνπ θαη θπζηθά είλαη θαη 

απνηέιεζκα κηαο θαηάζηαζεο ηεο θνηλσλίαο θαη ησλ θηλεκάησλ πνπ 

ππάξρνπλ ζ‟ απηή ηε θνηλσλία. 

 

   ε κηα ηέηνηα ινγηθή αληηιακβάλνκαη θαη ηελ απνθέληξσζε λα 

κελ πξνρσξήζσ, αιιά ήζεια λα πσ φηη, κηιψληαο απηή ηε ζηηγκή γηα 

απνθέληξσζε, ζπλαδέιθηζζεο θαη ζπλάδειθνη, εγψ δελ ζέισ λα απνθαζίδεη 

ε ηνπηθή θνηλσλία π.ρ. ηεο Διεπζίλαο πνπ έρεη ηελ ρ ζχλζεζε, ηπραία είλαη 

αιιά απηή ηε ζχλζεζε έρεη, φηη ηα δηθά ηεο ηα παηδηά είλαη θαιχηεξα απφ ηα 

παηδηά ησλ κεηαλαζηψλ ή ησλ ηζηγγάλσλ. 
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  Θέισ λα κπνξεί λα ππάξρεη έλα θεληξηθφ φξγαλν, ζην νπνίν 

δεκνθξαηηθά λα κπνξεί λα ζπκκεηέρεη φιε ε θνηλσλία θαη απηή αθφκα πνπ δελ 

εθθξάδεηαη ζηελ Διεπζίλα θαη κπνξεί λα εθθξάδεηαη πιεηνςεθηθά θάπνπ 

αιινχ, ψζηε λα απνθεπρζνχλ θάπνηα ηέηνηα πξάγκαηα. 

 

  Άξα ινηπφλ είπε ν Ννχηζνο ρζεο φηη ε απνθέληξσζε νξίδεηαη 

ηζηνξηθά. Οξίδεηαη ηζηνξηθά, νξίδεηαη κέζα ζηελ ζεκεξηλή ζπγθπξία, εγψ 

πηζηεχσ φηη ζηε ζεκεξηλή ζπγθπξία ην θαιχηεξν πνπ έρνπκε λα θάλνπκε είλαη 

λα δηεπξχλνπκε ηε δεκνθξαηία ζην ππάξρνλ ζχζηεκα θαη φρη λα δηαιχζνπκε 

ην θξαηηθφ ζρνιείν, εγψ ζέισ θξαηηθφ ζρνιείν απηή ηε ζηηγκή δεκφζην, 

ππνρξεσηηθφ θιπ, φρη ινηπφλ λα δηαιχζνπκε απηφ ην θξαηηθφ ζρνιείν, ή λα 

γίλεη θάηη άιιν, πνπ κπνξεί λα είλαη πνιχ άληζσλ ηαρπηήησλ. 

 

  Πάξα πνιχ ζχληνκα ην ζρνιείν ηη πξέπεη λα θάλεη; Λέσ θαη 

πνιινί ιέλε φηη, ε ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα είλαη κηα πξαγκαηηθφηεηα 

πνιπδηάζηαηε θαη ζπγθξνπζηαθή, ζε αληίζεζε κε ηηο θπξίαξρεο ζήκεξα 

αληηιήςεηο πνπ αλάγνπλ ηα ζπκθέξνληα απηά πνπ ειέγρνπλ ηα κέζα 

παξαγσγήο ζε θπξίαξρε ηδενινγία θαη ζε κνλαδηθή αδηακθηζβήηεηε 

πξαγκαηηθφηεηα. 

 

  Πξνζεγγίδνπκε ινηπφλ ηελ θνηλσληθή θαη εθπαηδεπηηθή 

πξαγκαηηθφηεηα, σο κηα θαηάζηαζε ελ δπλάκεη ή ελ ηνηο πξάγκαζη 

ζπγθξνπζηαθή, απφξξνηα πξαγκαηηθά αληηηηζέκελσλ θνηλσληθψλ δπλάκεσλ 

θαη πνιηηηθντδενινγηθψλ δπλακηθψλ θαη αληηκεησπίδνπκε ηελ αληηπαξάζεζε 

απηή ζε φια ηα επίπεδα, άξα θαη ζην επίπεδν ηεο γλψζεο θαη ηεο ηδενινγηθήο 

δηακφξθσζεο ηεο δνπιεηάο πνπ θάλεη ην ζρνιείν δειαδή κεηαμχ άιισλ, σο 

ηζηνξηθά αλαπφηξεπηε, πνιηηηθά λφκηκε, εζηθά έληηκε θαη θνηλσληθά 

απειεπζεξσηηθή δηαδηθαζία. 

 

  Δγψ ζέισ κέζα απφ ην ζρνιείν νη λένη λα έρνπλ αληίιεςε ηεο 

θαηάζηαζεο απηήο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη λα εθνδηάδνληαη κε εθείλα ηα 

εθφδηα πνπ ζα ηνπο επηηξέπνπλ λα παξέκβνπλ ζ‟ απηήλ κε ην θαιχηεξν 

δπλαηφ ηξφπν θαη φπσο απηνί ζέινπλ. 

 

  Σέινο ζε ζρέζε κε ην ζέκα αλζξσπηζηηθή ηερλνθξαηηθή 

δηάζηαζε θιπ,  κηα ζπλνιηθά δηαθνξεηηθή αληίιεςε ηεο επηζηεκνληθήο 
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γλψζεο, ε νπνία δελ λνείηαη ζήκεξα σο ε γλψζε πνπ παξάγνπλ θάπνηνη 

επθπείο εγθέθαινη κέζα ζηνλ γπάιηλν θψδσλα, αιιά είλαη θαη απηή πξντφλ θαη 

δηαπεξλάηε απφ ηηο ηζηνξηθέο ηεο θνηλσληθέο αληηζέζεηο θαη έηζη 

πξνζεγγίδνληάο ηελ, λνκίδσ φηη κπνξνχκε λα δψζνπκε απαληήζεηο ζηα 

ηδεαιηζηηθά, αλζξσπηζηηθά, ή ζηα ηερλνθξαηηθά θαη ηα επηρεηξεζηαθά. 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Υ. ΡΟΤΜΠΑΝΖ): Τπάξρεη θαη ν ζπλάδειθνο Εήζεο πνπ ζέιεη 

λα δηαβάζεη έλα θείκελν. πλάδειθνη έρνπκε κηζή ψξα πξέπεη λα ηειεηψζνπκε 

ζηηο 2 ε ψξα θαη επεηδή ζα πξέπεη ζην ηέινο λα δψζνπκε ην ιφγν ζην 

Γξεγφξε λα καο δψζεη ηελ αλαηξνθνδφηεζε απφ ηελ πιεπξά ηεο ΟΛΜΔ, 

αιιά θαη εκείο λα θάλνπκε νξηζκέλεο παξαηεξήζεηο, φρη θπζηθά λα θιείζνπκε, 

γηαηί δελ ζα γίλεη απηφ, απφ ηελ ζπδήηεζε ε νπνία έγηλε. 

 

(Γηαινγηθέο πδεηήζεηο) 

 

Θ. ΑΦΑΛΧΝΗΑΣΖ:  Δίρα παξέκβεη ζηελ αξρή ζηελ δηαδηθαζία. Καη ήζεια, 

φπσο θαη ε ηνπνζέηεζή κνπ ζα είλαη ηέηνηα ηη ήζεια λα βάισ, φζνλ αθνξά ηνλ 

ραξαθηήξα ηνπ θεηκέλνπ, λα κελ ην πξνζεγγίζνπκε δνγκαηηθά, δειαδή φηη 

είλαη έλα θείκελν ην νπνίν ζηνρεχεη ληε θαη θαιά λα βγάιεη ζπγθεθξηκέλεο 

πνιηηηθέο ζέζεηο. 

 

  Τπνηίζεηαη κηιάκε γηα εθπαηδεπηηθφ ζπλέδξην θαη ν ραξαθηήξαο 

δελ ήηαλ απνθαζηζηηθφο. Πνηα ήηαλ ε αμία ηνπ; Καη ηνπιάρηζηνλ εγψ πηζηεχσ, 

κπνξνχλ λα ην θαηαζέζνπλ θαη νη ππφινηπνη ζπλάδειθνη πνπ ζπκκεηείραλ, 

είλαη δηαθνξεηηθέο γλψκεο θηφιαο, θάλακε 12, 13 ζπλεδξηάζεηο ην θαινθαίξη 

θαη πνιιά πξάγκαηα εηπψζεθαλ. 

 

  ην εξψηεκα εάλ απηφ ην θείκελν δελ είλαη θιεηζηφ, φηαλ ιέσ 

θιεηζηφ δελ ελλνψ λα κελ κπεη θακία άιιε άπνςε απφ ην παξάζπξν, αιιά 

εάλ βνεζάεη λα αλνίμεη ηα δεηήκαηα, λα αλνηρζνχλ ηα δεηήκαηα θαη κεηαμχ καο 

εδψ θαη θάησ ζην θιάδν θαη εδψ ειέγρεηαη φιε ε ΟΛΜΔ, φιεο νη παξαηάμεηο, 

νη αλεμάξηεηνη γηα λα κελ βγάινπκε θαλέλαλ απέμσ. ζν ζαθήο ήηαλ ε 

δηαδηθαζία ην θαινθαίξη πνπ ήηαλ γλσζηφ απφ ηελ αξρή ηνπ θαινθαηξηνχ ην 

εθπαηδεπηηθφ ζπλέδξην, πφζν κπιέρηεθε ζηνλ πξαγκαηηθφ πξνβιεκαηηζκφ θαη 

λα απνθνξπθσζεί εδψ ρσξίο απφθαζε, ρσξίο πνιηηηθή απφθαζε. 
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  Δδψ ππάξρεη έλα δήηεκα, έλα δεηνχκελν. Απηφ ην θείκελν 

βνεζάεη ζε κηα ηέηνηα θαηεχζπλζε, γηα κεηά ηα Υξηζηνχγελλα π.ρ.; Αλνίγεη 

δξφκν γηα λα αθνπζηνχλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο θαη μαλά επηκέλσ ζ‟ απηφ, δελ 

μέξσ εάλ δψζακε ζεκαζία, φηη κηιάκε πξσηφιεηα ζε κηα λέα θαηάζηαζε θαη 

θάπνηεο παιηφηεξεο γεληέο πνπ είκαζηε εδψ, κε ηηο εκπεηξίεο ηεο 

πξνεγνχκελεο ζηα λέα δεδνκέλα πψο ζα ηνπνζεηεζνχκε; 

 

  Θπκάκαη ρζεο ηελ απνζηξνθή ζην ηέινο, είπε ν ζπλάδειθνο ην 

αίηεκα είλαη δεκφζηα δσξεάλ παηδεία. Δγψ ζα ην θξαηήζσ απηφ, επεηδή θαη 

εγψ εθεί ζα θαηέιεγα, θαη ζα πξνζπαζήζσ λα επηρεηξεκαηνινγήζσ κφλν ζ‟ 

απηφ, κε δπν πξάγκαηα γηα λα αλνηρηεί ην ζέκα πάιη θαη φρη λα θιεηζηεί. 

 

  Καη κέζα απ‟ απηή ηελ δεκφζηα δσξεάλ παηδεία ζα πξέπεη λα 

εμεηάζνπκε θάζε αίηεκά καο, δειαδή πνιηηηθφ αίηεκα, ηψξα πξνο ηελ 

θπβέξλεζε, πξνο ηνλ θιάδν, πξνο κεηαμχ καο, πξνο ηελ θνηλσλία λα 

παιέςνπκε γηα θάηη, ή λα δηαρεηξηζηνχκε θάηη; Απηά εληάμεη είλαη, ζα γηλφηαλ 

ζε ηέηνην επίπεδν ηνπνζέηεζε απφ κέλα ή ζε θνπβέληα, φηαλ βάιαλε φινη 

πνιηηηθέο απνθάζεηο, φηαλ βάδεηο πνιηηηθή απφθαζε γηα λα παιέςεηο ή λα 

δηαρεηξηζηείο. 

 

  Δγψ ιέσ φηη ην ζέκα ην θεληξηθφ απηφ λα ην πνχκε 

πξνζαλαηνιηζκφ νπζηαζηηθά θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θηλήκαηνο, πνπ ην βάδεη 

θαη ε απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΟΛΜΔ απφ ηηο 6.10.2004 πνπ είρε ζπγθεθξηκέλε 

πξφηαζε θαη ν θιάδνο έρεη πξφηαζε, ζα κπνξνχζε λα είρε εηζήγεζε, άιιν εάλ 

ζπκθσλψ ή δηαθσλψ. Δδψ ζα έπξεπε λα απαληήζεη θαη ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην. 

 

  Έρεηο απνθάζεηο γηα θάηη πνπ ην αλνίγεη ν θιάδνο ππνηίζεηαη κε 

ην εθπαηδεπηηθφ ζπλέδξην θαη έξρεζαη απφ ηνλ Οθηψβξε λα πάξεηο απφθαζε. 

Βάδσ ζέκα δειαδή θαη πνηνο είλαη ν πξνζαλαηνιηζκφο καο; Σν θξαηάκε ζηελ 

άθξε θαη βάδσ απηφ ην ζέκα. 

 

  Θα δηαβάζσ ην δηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε, ζην επξσζχληαγκα, 

απηφ πνπ εμεγήζαλε φινη ηψξα εδψ θαη δπν κήλεο, απφ ηνλ Οθηψβξε γηα ην 

επξσζχληαγκα ηη ιέεη γηα ηελ εθπαίδεπζε. Σνλ πξνζαλαηνιηζκφ δειαδή ηνπ 

κέιινληνο. 
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  Καη ιέεη ηψξα ζηα δπν ζεκεία. Κάζε πξφζσπν έρεη δηθαίσκα 

ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ πξφζβαζε ζηελ επαγγεικαηηθή θαη ζπλερή 

θαηάξηηζε. Πάκε ζην άιιν ην θνκβηθφ θη απηφ έρεη ζρέζε κε ην ηη γίλεηαη κε ηα 

ΣΔΔ, κε ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε, γηαηί ην βάδεη μερσξηζηά θαη απφ 

θάησ ιέεη, ην δηθαίσκα απηφ πεξηιακβάλεη ηελ επρέξεηα δσξεάλ 

παξαθνινχζεζεο ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο. 

 

  Πξνζέμηε. ια απηά κφλν γηα ηελ ππνρξεσηηθή. Σν κέιινλ 

Δπξσπατθή Έλσζε θιπ, κηιάεη κφλν γηα ηελ ππνρξεσηηθή. Γηα λα δνχκε ην 

ζχληαγκά καο ην εζληθφ ζχληαγκα ην δηθαίσκα απηφ. Λέεη: ηα έηε 

ππνρξεσηηθήο θνίηεζεο δελ κπνξεί λα είλαη ιηγφηεξα απφ 9. Σν επφκελν 

ζεκείν 4 ιέεη, φινη νη έιιελεο έρνπλ δηθαίσκα δσξεάλ παηδείαο ζε φιεο ηηο 

βαζκίδεο ηεο ζηα θξαηηθά εθπαηδεπηήξηα, ζε φιεο ηηο βαζκίδεο. Σν θξάηνο 

εληζρχεη ηνπο ζπνπδαζηέο πνπ δηαθξίλνληαη θιπ… 

 

  Καη ην πέκπην ζεκείν. Ζ αλψηαηε εθπαίδεπζε παξέρεηαη 

απνθιεηζηηθά απφ ηδξχκαηα πνπ απνηεινχλ λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ 

δηθαίνπ κε πιήξε απηνδηνίθεζε. ‟ απηά βάδεη ζπγθεθξηκέλν πξνζαλαηνιηζκφ. 

Σν πξνεγνχκελν ην ειιεληθφ καο ζχληαγκα, εγψ ζα ήκνπλ εζληθηζηήο αλ είλαη 

λα ππεξαζπίζσ απηφ ην δηθαίσκα ηεο δσξεάλ ζε φιεο ηηο βαζκίδεο θαη ηελ 

ππνρξέσζή καο εκείο ζαλ εθπαηδεπηηθνί, ηα παηδηά ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, ηνπ 

ιανχ, λα ηα ραξαθηεξίδνπκε πεξηζσξηαθνχο θαη φηη επηζεηηθφ πξνζδηνξηζκφ 

βάδεηε, ή ζα μαλακηιήζνπκε ηπρφλ γηα δεκφζηα δσξεάλ εθπαίδεπζε, λα 

αληηπαιέςνπκε ηα θξνληηζηήξηα, ή ηνπο ηδηψηεο, θαη λα ππεξαζπίζνπκε ην 

δηθαίσκα ηεο κφξθσζεο ζηνλ ειιεληθφ ιαφ. 

 

  Ξαλά ινηπφλ απφ ηελ αξρή αιιά κε λένπο φξνπο, ή ζα 

κηιήζνπκε γηα λέα δηαθήξπμε θαη αξρίδεη πηα ην ζέκα ηεο απνζπγθέληξσζεο 

θαη αλνίγεη ην άιιν δήηεκα. Απηφ ηη είλαη; Ο θεληξηθφο πξνζαλαηνιηζκφο καο, 

πψο ζα ηα δνχκε, πψο ζα ηα εξκελεχζνπκε θαη πψο ζα παξάγνπκε πνιηηηθή; 

‟ απηφ είλαη πξφζεζε λα απαληήζνπκε. Γελ πξέπεη λα ην αθήζνπκε λα 

πεξάζεη έηζη. 

 

  Αο βγεη επίζεκα θαη ην ζπλδηθάην θαη λα πεη, είκαη κε ην λέν 

πλεχκα, αο είλαη απηή ε πιεηνςεθία αθνχ πάκε ζπιινγηθά. Απηφ ήζεια λα 
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πσ….αθνχ ππάξρεη απφθαζε γηα ην ζχζηεκα πξφζβαζεο, γηαηί δελ δέρζεθε 

ζαλ εηζήγεζε θαη γηαηί δελ κπήθε ηνλ Οθηψβξε έζησ λα θαηαγγείιεη ε βάζε 

φηη καο θαπειψλεηε, ή νηηδήπνηε; Γηαηί δελ άλνημε λα κπιερηεί νξγαλσκέλα ην 

ζπλδηθάην θαη ν θφζκνο απφ θάησ λα κπεη ζε κηα θαηεχζπλζε; Αθνχ ππήξρε ε 

πιεηνςεθία. Καη εξρφκαζηε εδψ πνπ ήξζακε θαη βιέπεηε φηη βγαίλνπλ 

πξάγκαηα ζαλ ζπλδηθάηα λα πξνρσξήζνπκε, αιιηψο κπαίλνπκε ζην 

επαγγεικαηηθφ ζπλδηθάην θαη πάκε ζε άιια πξάγκαηα. 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Α. ΑΠΠΟΤΝΑ: Ο ηαχξνο Παζραιίδεο έρεη ην ιφγν. 

 

. ΠΑΥΑΛΗΓΖ (Πξ. Παλ. Έλ. Ννκηθώλ & Πνιηηηθώλ Δπηζη.): πλάδειθνη, 

ζα δηαβάζσ έλα θείκελν θαηαξρήλ, φρη ζνχπα βέβαηα, ζα πσ θάηη φηη ζήκεξα 

ε ζεκεξηλή επνρή ραξαθηεξίδεηαη απφ ην εμήο κνξθσηηθφ ζηίγκα, πνιηηηζηηθφ 

ζα έιεγα ζηίγκα, φηη έρνπλ ράζεη νη ιέμεηο ηελ ζεκαζία ηνπο.  

 

  Γειαδή απηφ ην νπνίν ιέκε αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ζήκεξα, 

κπνξεί λα ην βάιεηο ζε κηα αληίξξνπε επζεία απ‟ απηφ πνπ ιέγεηαη θνηλσληθή 

αλάπηπμε θαη θνηλσληθή εμέιημε. Απηφ είλαη θαη ην πλεχκα ηεο εηζήγεζεο. Θα 

αλαθεξζψ θαηαξρήλ ζην θαισζνξίζαηε ζηελ έξεκν ηνπ πξαγκαηηθνχ. Λέεη 

θάηη ραξαθηεξηζηηθά, γηα λα ζαο βάισ ζην πλεχκα ηεο γξαπηήο εηζήγεζεο. 

 

  «Ζ αιήζεηα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο είλαη έλαο δηαρσξηζκφο 

αθφκα πην ζθιεξφο, απ‟ φζν ε δηαίξεζε ησλ παξαδνζηαθψλ ηάμεσλ ηνπ 19νπ 

αηψλα. ε έλα βηβιίν γηα ηνλ Λέληλ, έρσ κηιήζεη γη‟ απηή ηε παγθφζκηα θξίζε 

πνπ βιέπσ λα έξρεηαη, πνπ βιέπσ λα έξρεηαη, έλα απαξηράηλη λένπ ηχπνπ, ή 

κηα θενπδαιηθή αλαζχλζεζε ηνπ θαπηηαιηζκνχ θαηά ην θηλεδηθφ πξφηππν. Ζ 

θαηάζηαζε είλαη εθξεθηηθή θαη ιέγνληαο απηφ δελ θάλσ θαηαζηξνθηζκφ φπσο 

έθαλε ν γεξν – Αληφξλν, θάλσ απιψο κηα δηαπίζησζε.» 

 

  Κάησ απφ  κηα ηέηνηα εθηίκεζε πνηα κπνξεί λα είλαη ε απηνλνκία 

ηνπ ζρνιείνπ θαη ε «θνηλσλία ηεο γλψζεο»; ηηο 24.2.2001 ζην πιαίζην ηνπ 

Δπξσπατθνχ νζηαιηζηηθνχ Κφκκαηνο, βγήθε έλα ζεκαληηθφ ληνθνπκέλην πνπ 

πεξηζζφηεξν κνηάδεη κε απηνθξηηηθή. Δλψ έρνπλ γίλεη ιέεη κεγάιεο αιιαγέο, 

πνπ ηηο δξνκνινγεί ε νηθνλνκία ηεο γλψζεο, ε θνηλσλία ηεο γλψζεο είλαη 

αθφκα καθξηά. 
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  Πξάγκαηη ζήκεξα κφλν ην 20% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο γεο 

απνιακβάλεη ησλ πξνλνκίσλ ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, ζε αληίζεζε κε ην 80% 

πνπ δελ έρεη θακία πξφζβαζε. Ζ αμηνπνίεζε ηεο γλψζεο απφ ηηο πινχζηεο 

ρψξεο, δειαδή ε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ε πξφζβαζε ζην 

INTERNET, δηεπξχλεη παξάιιεια ηηο θνηλσληθέο αληζφηεηεο κεηαμχ ησλ 

ρσξψλ ηνπ βνξά θαη ηνπ λφηνπ. 

 

  Οηθνλνκηθέο αληζφηεηεο ππάξρνπλ φκσο αλάκεζα θαη ζηηο 

πινχζηεο ρψξεο, νη ΖΠΑ θπξηαξρνχλ κέζσ ησλ κεγάισλ πνιπεζληθψλ 

εηαηξεηψλ, παξαδείγκαηνο ράξε ζχκθσλα κε ην επξσπατθφ παξαηεξεηήξην 

πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ, ε θαηά θεθαιήλ δαπάλε ην ‟99 ήηαλ 1630 

δνιάξηα ζηηο ΖΠΑ ελψ ζηελ δπηηθή Δπξψπε ήηαλ κφλν 826. Γειαδή ιίγν πην 

θάησ απφ ην κηζφ. 

 

  Ζ Δπξσπατθή Έλσζε φπσο είλαη θπζηθφ, αληηδξά ζπαζκσδηθά 

απφ ην ‟97 θαη πξνρσξεί ζηελ εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ΔΤΡΤΓΗΚΖ, είλαη 

γλσζηφ ζ‟ φινπο ζαο, πνπ είλαη θαηεπζπληήξην πξφγξακκα, γηα ηα επηκέξνπο 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ησλ θξαηψλ – κειψλ. 

 

  ην Πξφγξακκα ΔΤΡΤΓΗΚΖ βιέπνπκε ηελ πξνζπάζεηα λα  

δηακνξθσζεί ν ηχπνο ηνπ homo economicus ζην ηέιεην πξφηππφ ηνπ. ην 

Πξφγξακκα ΔΤΡΤΓΗΚΖ ππάξρεη κηα νιφπιεπξε ζχγθξηζε ηεο εθπαίδεπζεο κε 

ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο, πνπ πεξηέρεη, φρη θπζηθά κφξθσζε εζσηεξηθή, αιιά 

γλψζεηο ζρεηηθέο κε ηελ ηαμηλφκεζε θαη ηελ νξγάλσζε πιεξνθνξηψλ. 

 

  Ζ νπζία ηεο γλψζεο πνπ είλαη ε αλάιπζε, ε ζχλζεζε, αιιά θαη ε 

δηεπηζηεκνληθφηεηα αληηθαζίζηαηαη απφ ηελ εμεηδίθεπζε.  Παξάιιεια ππάξρεη 

ν θίλδπλνο ε αμία ηεο γλψζεο λα εληαρζεί ζηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο. Ζ παηδεία 

λα απνθηήζεη ρξεζηκνζεξηθφ πεξηερφκελν θαη ε γλψζε λα κεηαζρεκαηηζηεί ζε 

πιεξνθνξία, απνθηψληαο έηζη ρξεζηηθφηεηα γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

αληαγσληζηηθήο θνηλσλίαο. 

 

  Οη θνηλσληθέο ζπλέπεηεο είλαη άκεζεο. Ζ εθπαίδεπζε εμππεξεηεί 

πιένλ ηηο αλάγθεο ηεο ιεγφκελεο επέιηθηεο εξγαζίαο, φπνπ αξρίδνπλ λα 

δηακνξθψλνληαη ηξία επίπεδα εξγαδνκέλσλ κε αλάινγν θνηλσληθφ status ζην 

θαηακεξηζκφ εξγαζίαο.  
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  Έλα επίπεδν αλψηεξνπ εθπαηδεπκέλνπ πξνζσπηθνχ – εδψ 

έρνπκε άκεζε ζρέζε κε ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ηε κφξθσζε – έλα 

δεχηεξν ησλ απαζρνιήζεσλ πνπ δηαξθψο ζα θαηαξηίδνληαη θαη ζα 

επαλαθαηαξηίδνληαη – βιέπε ΣΔΔ – θαη ην ηξίην επίπεδν ησλ 

ππναπαζρνινχκελσλ θαη ησλ αλέξγσλ. 

 

  Δθείλν φκσο πνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθφ κεηαμχ ησλ 3 επηπέδσλ 

είλαη ην γεγνλφο θαη εδψ ππάξρεη κηα ζχγθιηζε κ‟ απηφ πνπ είπε ν Είδεθ 

πξνεγνπκέλσο πνπ δηάβαζα, εθείλν πνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθφ κεηαμχ ησλ 3 

επηπέδσλ είλαη ην γεγνλφο φηη, δελ ζα ππάξρεη θακία θηλεηηθφηεηα κεηαμχ ηνπο 

ηδηαίηεξα αλνδηθή θηλεηηθφηεηα, κε απνηέιεζκα ε θνηλσλία λα απνθηά δηαξθψο  

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζηαο. Ο Πηέξ Καξληέ ζην ζεκείν απηφ γξάθεη ζρεηηθά: 

«Γελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη πνιινί πξνεξρφκελνη απφ ηα ιατθά ζηξψκαηα, 

απνηεινχλ ήδε κηα αλεηδίθεπηε θαη απαμησκέλε εξγαηηθή δχλακε, ιφγσ 

έιιεηςεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο. κσο δελ βξίζθνληαη εθηφο 

νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο, αθξηβψο εδψ είλαη ε θηινζνθία, γηαηί ζηεξνχκεζα 

εηδίθεπζεο ή αθφκα αληαιιάμηκε γηα νπνηαδήπνηε δνπιεηά. 

 

                     ‟ απηνχο ηνπο ζθνπνχο εληάζζεηαη θαη ε ηδησηηθνπνίεζε ηεο 

εθπαίδεπζεο, αθφκα θαη ηεο αλψηαηεο ηα ηειεπηαία ρξφληα, ηδηαίηεξα κεηά ηελ 

Γηαθήξπμε ηεο Μπνιφληα, φπνπ ζηαδηαθά θαηαξγείηαη ην πεξίθεκν 

Παλεπηζηήκην ηνπ Γηαθσηηζκνχ, ην δεκφζην φρη ην θξαηηθφ, ην δεκφζην 

παλεπηζηήκην.  

 

  Δπίινγνο- δηαπηζηψζεηο. 1. Ζ απνζχλδεζε ηεο γλψζεο, ηεο 

κφξθσζεο απφ ην ζχζηεκα ησλ αμηψλ ηεο θνηλσλίαο θαη ε έληαμή ηνπ ζην 

αληαγσληζηηθφ  ζχζηεκα ηεο ειεχζεξεο αγνξάο, νδεγεί ζε κηα αζχλδεηε ξνή 

πιεξνθνξηψλ, ρσξίο επηζηεκνληθή θαη θηινζνθηθή ζχλζεζε, αλαηξέπνληαο ηηο 

βαζηθέο αξρέο ηεο εληαίαο ζεψξεζεο ηεο γλψζεο. 

 

  2. Σν ζρνιείν δελ πξέπεη λα ιεηηνπξγεί κφλν ζην γλσζηηθφ 

επίπεδν, αιιά επεηδή δέρεηαη επηδξάζεηο απφ ηελ θνηλσλία, πξέπεη λα 

ιεηηνπξγεί πάληα ζε έλα πιαίζην αξρψλ, ηδεψλ θαη ζθνπψλ. 
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  Ζ εθπαίδεπζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηζηνξηθήο ηεο εμέιημεο, 

ππήξμε πάληνηε θνξέαο αμηψλ θαη νξακάησλ. Δδψ είλαη ηα αηζηφδνμα ζην 

ηξίην, αλ ππάξρεη θάηη αηζηφδνμν. Ζ επηθνηλσλία ηνπ ζρνιείνπ κε ην θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ, ζπκβάιεη ζηε δηακφξθσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ θνηλσληθψλ 

νκάδσλ θαη επεξεάδεη ηηο δηεθδηθεηηθέο ζρέζεηο. Απηφ ζεκαίλεη φηη δηαξθψο 

ζπλδέεηαη κε νηθνλνκηθά, πνιηηηζκηθά θαη θνηλσληθά νξάκαηα. 

 

  Αο ειπίζνπκε επνκέλσο φηη ζχληνκα ε εθπαίδεπζε θαη ην 

ζρνιείν ζα αληηδξάζνπλ ζην αγνξαίν πλεχκα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, 

δεκηνπξγψληαο θαη πάιη ηηο αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο γηα έλα θαηλνχξγην 

Παλεπηζηήκην ηνπ Γηαθσηηζκνχ, ή λα απνθηήζεη πξαγκαηηθά απηνλνκία ην 

ζρνιείν γηα κηα λέα αλαγέλλεζε ηεο παηδείαο. Δπραξηζηψ.  

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Α. ΑΠΠΟΤΝΑ): Ο Ζξαθιήο Θενδσξίδεο έρεη ην ιφγν. 

 

Ζ. ΘΔΟΓΧΡΗΓΖ (ΔΛΜΔ ΒΑΤΑΡΗΑ):  Γηάβαζα θαη πξν νιίγνπ απηφ ην 

ραξηί, ην ζέκα είλαη φηη εγψ έρσ μαθληαζηεί κ‟ απηή ηελ πξφηαζε γηα ην λέν 

ζρνιείν, ηειεπηαία ην έρνπκε αθνχζεη ζην Μφλαρν ζε θάηη ζεκηλάξηα θαη 

άξρηζα λα θάλσ ζθέςεηο. 

 

  Μέρξη ηψξα νη ζθέςεηο πνπ θηηάρλακε θαη θπζηθά θαη εκείο πνπ 

ιεηηνπξγνχζακε ζαλ ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα ήηαλ, πψο ζα βειηηψζνπκε ην 

ζρνιείν θαη βάδακε πνιιά αηηήκαηα, κηθξφ αξηζκφ αξηζκψλ ζηελ ηάμε, ην λα 

επηκνξθσζνχλ νη ζπλάδειθνη θαη πνιιά άιια γηα λα βειηηψζνπκε ην επίπεδν. 

 

  Σψξα έξρεηαη θάηη ην θαηλνχξγην. Γελ ιέκε επηκέξνπο αηηήκαηα 

πνπ ζα βειηηψζνπκε ην ζρνιείν, αιιά έρνπκε έλα θαηλνχξγην κνληέιν, κηα 

θαηλνχξγηα θηινζνθία, ηδενινγία ιέλε κεξηθνί, πνπ θπζηθά ζχκθσλα κ‟ απηά 

πνπ είπα, πξνδηαζέηεη θαη κηα θαηλνχξγηα θνηλσλία θαη έλα θαηλνχξγην πνιηηηθφ 

ζχζηεκα, δηφηη δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη απηφ ην ζρνιείν, γηαηί λνκίδσ φηη 

ηηλάδεη ηα πάληα ζηνλ αέξα. 

 

  Αο πάξνπκε φκσο κεξηθά ζεκεία. Ζ ζχλδεζε κε ην επίπεδν ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ.  Πψο ζα ιεηηνπξγήζεη απηφ ην ζρνιείν; Καιφ είλαη ν 

θαζεγεηήο  θαη ν καζεηήο λα έξζνπλ ζην ίδην επίπεδν θαη λα ςάμνπλ καδί ηελ 
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γλψζε. Μήπσο φκσο δελ είκαζηε έηνηκνη γη‟ απηφ; Γηα λα γίλεη απηφ πξέπεη ν 

θαζεγεηήο λα είλαη ήδε έλαο παλεπηζηήκνλαο.  

 

  Να ςάρλεη κελ καδί κε ην παηδί, αιιά αλά πάζα ζηηγκή ν 

θαζεγεηήο ζα πξέπεη ακέζσο θάηη λα πξνβάιεη γηα λα κπνξεί λα δψζεη θαη ην 

έλαπζκα ζην παηδί, ή ηε δπλαηφηεηα λα ςάμεη ή λα κνξθσζεί θιπ. Δκείο δελ 

είκαζηε ζ‟ απηφ ην επίπεδν αθφκα, ηνπιάρηζηνλ ε πιεηνςεθία ηνπ θιάδνπ θαη 

ζπκπεξηιακβάλσ θαη ηνλ εαπηφ κνπ κέζα, λα κελ απνδίδνπκε κνκθή κφλν 

ζηνπο άιινπο. 

 

  Απηφ ην πξάγκα πξέπεη λα ιπζεί. Σψξα πψο ζα πείζνπκε 

εμνπζία, θαζεγεηέο, λα ιεηηνπξγήζεη απηφ ην ζχζηεκα. Πξέπεη λα πείζνπκε φηη 

είλαη ιεηηνπξγηθφ. ηη κπνξεί ηα παηδηά λα κάζνπλ θηινζνθία, λα θάλνπλ 

θξηηηθή ζην ζχζηεκα, λα κάζνπλ έλα ζσξφ πξάγκαηα, αιιά πξέπεη κεηά λα 

είλαη θαη ηθαλά λα ηξαβήμνπλ κηα επηζηήκε, λα απνθηήζνπλ κηα ηθαλφηεηα γηα 

λα κπνξέζνπλ λα ιεηηνπξγήζνπλ κέζα ζηε θνηλσλία, γηαηί ε θνηλσλία έρεη ηηο 

απαηηήζεηο. Άζρεηα άκα ιέκε θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη θάλνπκε θξηηηθή θαη 

θαπηηαιηζηηθφ λα κελ ήηαλ ην ζχζηεκα, νη απαηηήζεηο ππάξρνπλ, πξέπεη λα 

ππάξρνπλ απηνί νη εηδήκνλεο, νη εμπέξ. 

 

  Θα δψζεη ιχζε απηφ ην ζρνιείν ζ‟ απηή ηε θαηεχζπλζε; Δίλαη 

πάξα πνιιά ηα εξσηήκαηα πνπ πξέπεη λα απαληεζνχλ. Έλα άιιν ην 

πξαθηηθφ. Θα πείζνπκε ηελ εμνπζία λα επηβάιεη απηφ ην κνληέιν ζρνιείν, λα 

αξρίζεη λα ιεηηνπξγεί, πψο ζα γίλεη απηφ; Ή εκείο ζαλ ΟΛΜΔ ζα πξέπεη κε ηελ 

θηλεηνπνίεζή καο, κε ηελ απαίηεζή καο, λα θάλνπκε θάπνηα ζρνιεία κνληέια, 

πηιφηνπο πνπ ηα ιέκε. Μπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ;  

 

  Καη απφ πξψην ρέξη λα δνχκε ηη γίλεηαη. Γηαηί ηψξα αθνχσ φηη 

θάπνπ εθαξκφζηεθε θάηη ζηε νπεδία. Πψο εθαξκφζηεθε ζε εθείλε ηελ 

θνηλσλία; Απηά ήζεια λα πσ θαη πνιιά άιια θπζηθά πνπ δελ κνπ έξρνληαη 

ηψξα ζην κπαιφ κνπ. 

 

  Απηφ γηα ηελ 13ε ηάμε θαη εγψ ην ζθεθηφκνπλ απφ παιηά, μέξσ 

φηη έρσ κηα 13ε ηάμε εθεί πέξα θαη φρη κφλν ε Γεξκαλία θαη θπζηθά έρνπλ θαη 

αλψηεξν επίπεδν. 

(Γηαινγηθέο πδεηήζεηο) 
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Ζ. ΘΔΟΓΧΡΗΓΖ: Με ζπδεηήζεηο πνπ είρα θάλεη κε παηδηά ηνπ ιπθείνπ 

έβιεπα φηη έρνπλ έλα επίπεδν θαη είλαη κέζα θαη ζε πνιινχο ηνκείο ηεο 

θνηλσλίαο. Παξφια ηαχηα φκσο παιαηφηεξα ζηε Γεξκαλία ππήξρε έλαο φξνο 

πνπ ζήκαηλε φηη έλαο πήγαηλε ζην παλεπηζηήκην θαη επεηδή ήηαλ ηφζν πνιχ 

ζηελ επηζηήκε ηνπ δελ θαηαιαβαίλεη ηη γίλεηαη θαη απηφ είλαη κηα εξψηεζε γη‟ 

απηφ ην κνληέιν, ζα ζπλερίζεη ηξφπνλ ηηλά θαηά ηνλ ίδην ηξφπν λα ιεηηνπξγεί 

θαη ην παλεπηζηήκην, γηα λα ζπλερίζεη απηή ε νινθιήξσζε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ καζεηή; Γηαηί πνιιά πνπ ζα κάζεη ίζσο ζην ιχθεην λα ηα 

μεράζεη, ή πνιιά παηδηά λα κελ ηα έρνπλ εκπεδψζεη, λα κελ ηνπο έρεη γίλεη 

ζπλείδεζε. Γειαδή ζα έρνπκε κηα ζρηδνθξέλεηα ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα; 

 

  Δίλαη πνιιέο νη εξσηήζεηο θαη λνκίδσ φηη θαη κφλν πνπ κπαίλεη ν 

πξνβιεκαηηζκφο κε φια απηά ηα ζέκαηα είλαη πνιχ θαιφ θαη ειπίδσ λα 

πξνθχςεη θάηη πξνο φθεινο φισλ. Δπραξηζηψ. 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Α. ΑΠΠΟΤΝΑ): Δίλαη ν Κσλζηαληίλνο Εήζεο απφ ηελ ΔΛΜΔ 

Δνξδαίαο, λα καο δηαβάζεη ην θείκελφ ηνπ. 

 

Κ. ΕΖΖ (ΔΛΜΔ ΔΟΡΓΑΗΑ): πλάδειθνη πξνβιεκαηίζηεθα απφ ηελ 

παξνπζία κνπ εδψ ζην ζπλέδξην, απφ ηηο ηνπνζεηήζεηο πνπ άθνπζα ρζεο θαη 

μεθηλψληαο απφ ηελ παξαηήξεζε ζην φηη ππάξρεη κηα δπζθνιία ζην λα 

δηαηππψζνπκε πξνηάζεηο θαη φηη ζε πνιιέο αλαιχζεηο απ‟ απηέο πνπ δηάβαζα 

ππάξρνπλ πνιιέο αληηθάζεηο, ζθέθζεθα κήπσο είλαη ιάζνο ν ηξφπνο πνπ 

αλαιχνπκε. 

 

  Γηαπίζησζα δε σο ηξφπν αλάιπζεο πνπ επηθξαηεί ζην 

ζπλέδξην, αλάιπζε καξμηζηηθή – ιεληληζηηθή, βαζηζκέλε ζε εχξεζε ηεο 

θπξίαξρεο αληίζεζεο ζην φλνκα ηνπ επηζηεκνληθνχ ηξφπνπ αλάιπζεο, δειαδή 

ζηελ επηζηεκνληθή γλψζε σο αληηθεηκεληθή γλψζε. 

 

  Σν θείκελν πνπ έρσ γξάςεη έβαια έλα κηθξφ ηίηιν, ην έρσ 

γξάςεη εδψ ζην πφδη βέβαηα, αο αλαιχζνπκε δηαθνξεηηθά.  Ζ αδπλακία λα 

βξεζνχλ ιχζεηο ζηα δηάθνξα πξνβιήκαηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο 

φπσο π.ρ. ζην ζχζηεκα πξφζβαζεο ζηα ΑΔΗ πνπ λα είλαη ελαξκνληζκέλεο θαη 

ζπκβαηέο κε ηελ φιε αλάιπζε γηα ην εληαίν 12ρξνλν ζρνιείν, φπσο θαη θάζε 
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αδπλακία καο λα θάλνκε πξάμεηο ηηο ζεσξεηηθέο καο αλαιχζεηο, πηζηεχσ φηη 

βξίζθεηαη ζην γεγνλφο φηη εδψ θαη πνιιά ρξφληα κεηά ηνλ Μαξμ, θπξηαξρεί ζαλ 

πξννδεπηηθφο ηξφπνο αλάιπζεο, ε εχξεζε αληηζέζεσλ ζε θάζε ζέκα πνπ 

αλάγνληαη πάληνηε ζηελ αληίζεζε εξγαζίαο – θεθαιαίνπ, ή ζηελ αληίζεζε 

ζεσξίαο – πξάμεο, ή ζηελ αληίζεζε πλεπκαηηθή – ρεηξσλαθηηθή εξγαζία θιπ. 

 

  Καη κάιηζηα ζρεδφλ πξνβάιιεηαη ζαλ απφιπην φηη νη αληηζέζεηο 

απηέο είλαη ν θαηεμνρήλ επηζηεκνληθφο ηξφπνο αλάιπζεο. Με άιια ιφγηα, ε 

ίδηα επηζηεκνληθή γλψζε αλαδεηθλχεη παξάδεηγκα, ηνλ πξννδεπηηζκφ, ην 

γξήγνξν δειαδή θαη ηηο αιιαγέο λα θπξηαξρεί ζην ζπληεξεηηζκφ, δειαδή ζην 

αξγφ θαη ζην ζηαζεξφ. 

 

  Αληίζεζε πνπ θαη απηή αλάγεηαη ζηηο ήδε αλαθεξζείζεο 

παξαπάλσ. Δπεηδή ε αλάιπζε εθπαηδεπηηθψλ δεηεκάησλ επνηθνδφκεκα είλαη 

θαη‟ εμνρήλ αλάιπζε ελφο πνιχπιεπξνπ επηζηεκνληθνχ πξνβιήκαηνο θαη 

επεηδή κε βάζε ηηο παξαπάλσ αληηζέζεηο ηνπνζεηνχκαζηε κνλφπιεπξα πάληα 

απφ κηα θαηεχζπλζε, γηα ηνλ ιφγν απηφ ππάξρνπλ δπζθνιίεο, ηφζν ζηελ 

αλάιπζε θαη ηελ θαηαλφεζή ηεο, φζν θαη ζηελ αλάδεημε πξνηάζεσλ. 

 

  Πηζηεχσ ε επηζηεκνληθή γλψζε ελζσκαηψλεη θαη δελ δηαρσξίδεη 

ην πλεπκαηηθφ θαη ην ρεηξσλαθηηθφ, ηελ ζεσξία κε ηελ πξάμε, ηελ ζπληήξεζε 

κε ηελ πξννδεπηηθφηεηα. Καη εγψ ζα πάσ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα 

γηαηί εδψ παξαδείγκαηα απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηά καο κέζα ζηελ ηάμε δελ 

αθνχζηεθαλ θαη δελ μέξσ ν θαζέλαο απφ καο κε πνην ηξφπν θάλεη κάζεκα. 

 

  Αλ δειαδή πάεη θαη αλαιχεη απηά ηα θείκελα ζηνπο καζεηέο, ή 

έρεη θάηη άιιν λα αλαιχζεη. Αο πάξνπκε ινηπφλ ζαλ παξάδεηγκα 

επηζηεκνληθήο γλψζεο ηα ξπζκηζηηθά δηαιείκκαηα, είκαη ρεκηθφο θαη φπνηνο 

είλαη ρεκηθφο ζα θαηαιάβεη πεξηζζφηεξα.  

 

  Γ΄ ηάμε. Πψο ζα δηδάμεη ην κάζεκα ησλ ξπζκηζηηθψλ 

δηαιεηκκάησλ θάπνηνο θαζεγεηήο ζηνπο θαζεγεηέο.  Πξνζέμηε ηα εμήο. Έλαο 

ζπληεξεηηθφο δάζθαινο ζα πξνβάιεη ηελ ηδέα ηεο ζπληήξεζεο ζαλ θπξίαξρν, 

γηαηί ηα δηαιείκκαηα απηά δηαηεξνχλ ζηαζεξφ ην ph ηνπο, ζηηο δηάθνξεο 

επηδξάζεηο νπζηψλ πνπ ζέινπλ λα ην αιιάμνπλ, φπσο ε αξαίσζε θαη ε 

επίδξαζε νμέσλ. 
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  Άξα ην ζπκπέξαζκα φηη ζπληεξνχλ ην ph θαη ε αληίζηαζε ζηελ 

αιιαγή κπνξεί λα γεληθεπηεί ζαλ κνληέιν απαξαίηεην, θαη ζε πνιηηηθά θαη 

θνηλσληθά γεγνλφηα, σο επηθξάηεζε ηεο ζπληήξεζεο. Κάπνηνο πξννδεπηηθφο 

θαζεγεηήο ζα πεη φηη φζν θαη λα αληηζηαζεί ην δηάιεηκκα ζηελ αιιαγή ηνπ ph 

ηνπ, ζα έξζεη ε ζηηγκή πνπ ζα θαηαξξεχζεη ε αληίζηαζή ηνπ, αλ παξάδεηγκα 

αξαηψζνπκε πεξηζζφηεξν, ή πξνζβάινπκε κε κεγαιχηεξε πνζφηεηα νμέσο. 

 

  Άξα ηψξα βγάδνπκε άιιν ζπκπέξαζκα, φηη ηίπνηα ζπληεξεηηθφ 

δελ αληηζηέθεηαη κφληκα, αιιά φια αιιάδνπλ. Χζηφζν φκσο ε ζπληεξεηηθή 

εθδνρή πνπ πξναλέθεξα θαη ε ρξήζε ηνπ ελ ιφγσ δηαιείκκαηνο ζηελ πξάμε 

επηθξαηεί ζαλ πξαθηηθή θαζεκεξηλφηεηαο ζηε βηνκεραλία, άξα ζ‟ απηή ηε 

δηακάρε θεξδίδεη ν ζπληεξεηηζκφο ζηελ πξάμε. 

 

  Έλαο ηξίηνο εθπαηδεπηηθφο πνπ δελ είλαη επεξεαζκέλνο απφ ηελ 

κνλνκέξεηα ηεο απνδνρήο κφλν ηεο καξμηζηηθνιεληληζηηθήο ζθέςεο θαη 

αλάιπζεο, αιιά βιέπεη φηη δελ ππάξρεη θπξίαξρε ηδενινγία κε ηελ έλλνηα ηεο 

κνλνκέξεηαο, αιιά ππάξρνπλ νη παλαλζξψπηλεο αμίεο, ζπληήξεζε θαη 

πξννδεπηηζκφο, ζαλ δπν φςεηο ηνπ ίδηνπ λνκίζκαηνο θαη φρη ληε θαη θαιά ζαλ 

αληηζέζεηο θαη κάιηζηα θπξίαξρεο, ζα πεη ζηνπο καζεηέο ηνπ κε βάζε ηηο 

παξαηεξήζεηο ζην παξαπάλσ δηάιεηκκα, φηη ε δσή, ε θνηλσλία, θηλείηαη 

άιινηε αξγά, ζπληεξεηηθά θαη είλαη ρξήζηκν θαη άιινηε γξήγνξα θαη κε 

αιιαγέο θαη πάιη είλαη ρξήζηκν. 

 

  Αλ ινηπφλ αθήζνπκε ηε ζθέςε καο λα μεπεξάζεη κπξνο θαη 

πίζσ ρξνληθά ηνλ Μαξμ θιπ, ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα θζάζεη θαη ζηελ 

αξραία ειιεληθή ζθέςε θαη θηινζνθία. Καηά ηελ γλψκε κνπ πεξηζζφηεξν 

εκπεξηζηαησκέλεο θαη δνπκεξέο ζηα δεηήκαηα απηά φπσο ηα παξαπάλσ, κε 

ζηφρν πάληνηε ηνλ ζεβαζκφ ηεο ειεπζεξίαο ησλ αλζξψπσλ, αηνκηθήο θαη 

θνηλσληθήο, θαη ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ζε βηνηηθφ επίπεδν θιπ. 

 

  Σέηνηα φκσο αλαθνξά θαη πξαγκαηηθά επηζηεκνληθά 

ζπκπεξάζκαηα δελ είδα ζην ζπλέδξην. Γελ είδα παξάδεηγκα αλαθνξά, ζηελ 

αξραία ειιεληθή ζθέςε. Μάιηζηα είδα απαμίσζε. Θα κπνξνχζα λα αλαθέξσ 

θαη άιια παξαδείγκαηα απφ ηελ θαζεκεξηλή εθπαηδεπηηθή πξάμε φπσο ε 
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απηνθαηάιπζε, εθεί ζα ζαο έιεγα φηη ζα επηθξαηήζεη ζηελ πξάμε ν 

πξννδεπηηζκφο. 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Α. ΑΠΠΟΤΝΑ): Δίλαη αθφκα ν Νίθνο Μεηαιιελφο απφ ηελ 

ΔΛΜΔ Κεξθχξαο. 

 

Ν. ΜΔΣΑΛΛΖΝΟ (ΔΛΜΔ ΚΔΡΚΤΡΑ): Θα πξέπεη λα κε ζπγρσξήζεηε γηα 

ην ελδερφκελν ηεο πξφρεηξεο παξνπζίαζήο κνπ, είκαη απ‟ απηνχο πνπ 

κπήθαλ ζην ηξέλν ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ πλεδξίνπ ηελ ηειεπηαία ζηηγκή δειαδή 

ην απνθάζηζα κφιηο πξνρζέο ην βξάδπ θαη έθαλα ρζεο έλα νινήκεξν ηαμίδη 

γηα λα έξζσ απφ ηελ Κέξθπξα εδψ. 

 

  Παξφια απηά ζεσξψ φηη απηά πνπ ιέγνληαη θαη γξάθνληαη εδψ 

κέζα είλαη εμαηξεηηθά ζνβαξά θαη ζην κέηξν ησλ δπλάκεψλ κνπ θαη ηεο 

ζπγθπξίαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο φζνλ αθνξά εκέλα, ζα πξνζπαζήζσ λα πσ 

δπν θνπβέληεο. Αλ θαηάιαβα θαιά, γηαηί ε αιήζεηα είλαη φηη πξνζπαζνχζα λα 

ζπγθεληξψζσ ηελ ζθέςε κνπ, αλ θαηάιαβα θαιά ηνλ πξνεγνχκελν νκηιεηή 

ζε πνιιά απ‟ απηά πνπ ιέεη ζπκθσλψ καδί ηνπ. 

 

  Ζ αιήζεηα είλαη φηη ε εηζήγεζε δηαθαηέρεηαη απφ έλα ζνιφ 

πλεχκα. Καη ζα ην πσ δηαθνξεηηθά. Θεσξψ φηη αξλείηαη λα θαηαγξαθεί κέζα 

ζηελ εηζήγεζε ε ηαμηθή δηαζηξσκάησζε ηεο θνηλσλίαο κε ηνλ ραξαθηήξα ηεο 

θνηλσλίαο πνπ δνχκε, πνπ είλαη ραξαθηήξαο ηαμηθφο. 

 

  ηη αλαθέξεηαη ζε θνηλσληθέο αληζφηεηεο, αδηθίεο θιπ, απηά δελ 

θζάλνπλ αγαπεηνί ζπλάδειθνη. Αλ θάπνηνο δελ δηαβάζεη ηνλ ηαμηθφ 

ραξαθηήξα θαη ηελ ηαμηθή αληηπαξάζεζε πνπ γίλεηαη ζηελ θνηλσλία καο σο ην 

ηέινο θαη ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο, ηφηε απιψο θάλεη 

αλάιπζε κηζή, ή αξλείηαη λα δηαβάζεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα ζην ηέινο. 

 

  Γηα παξάδεηγκα αλ θαηάιαβα θαη απφ ην θείκελν φπσο ην 

δηάβαζα, νπζηαζηηθά αληηκεησπίδεη ηελ γλψζε ζαλ απηνηειή ππεξηαμηθή αμία. 

Σν ιέεη, φηαλ θαη εθφζνλ νη ηδενινγηθέο επηινγέο ηεο ηειεπηαίαο ηεο εμνπζίαο, 

ζπγθξνχνληαη κε ηηο θνηλά απνδεθηέο επηζηεκνληθέο παξαδνρέο. Ση ζεκαίλεη 

θνηλά απνδεθηέο επηζηεκνληθέο παξαδνρέο; Γελ δηαζρίδεηαη ε επηζηήκε θαη νη 

επηζηεκνληθέο απνθάζεηο δελ δηαζρίδνληαη απφ ηελ ηαμηθή αληηπαξάζεζε; Απφ 
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ηελ αληηπαξάζεζε κεηαμχ εξγαηηθήο ηάμεο θαη θεθαιαίνπ; Γελ πεξλάεη κέζα 

ζηε ινγηθή ηεο επηζηήκεο, ζηελ εξκελεία αθφκα θαη ζηηο πην απζηεξέο 

πιεπξέο, δελ κηιψ θαλ γηα ηηο ζεσξεηηθέο επηζηήκεο πνπ εθεί πέξα είλαη 

απηαπφδεηθην ζα έιεγα, αιιά αθφκα θαη ζηηο πην απζηεξέο πιεπξέο ηεο, 

δειαδή ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο, αθφκα θαη εθεί ην μέξνπκε πνιχ θαιά εκείο 

ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ, δηαζρίδεηαη θαη ππάξρεη ε πξνζέγγηζε ηεο κηαο ηάμεο 

θαη ηεο άιιεο. 

  

  Άξα ινηπφλ γεληθά θαη αφξηζηα πεξί επηζηήκεο απηνηεινχο 

αλεμάξηεηεο απφ ηελ θνηλσληθή θαη ηαμηθή πξαγκαηηθφηεηα, ιέκε φηη είλαη κηα 

αηαμηθή πξνζέγγηζε. 

 

  Καη θπζηθά αθφκα  πην ραξαθηεξηζηηθφ απηήο ηεο άξλεζεο, 

θαηαλφεζεο ή εγγξαθήο κέζα ζην θείκελν ηεο ηαμηθήο αληηπαξάζεζεο, είλαη 

ζα έιεγα ε λενθηιειεχζεξε πξνζέγγηζε ε νπνία είλαη θαη απηή αθειήο θαηά 

ηελ γλψκε κνπ – επηηξέςηε κνπ δελ ζέισ λα πξνζβάισ θαλέλαλ – αλ 

πξνζβάισ ην απνζχξσ ην αθειήο, ην ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα ιέεη κε φξνπο 

καδηθνχ θηλήκαηνο θαη κε δεκνθξαηηθέο αξρέο πνπ ζα δηαζθαιίζνπλ ηελ 

απηνλνκία απφ ηα θφκκαηα θαη ηελ εμνπζία. 

 

  Αιήζεηα ξε παηδηά, πηζηεχνπκε φηη κπνξεί λα απηνλνκεζεί; 

Τπάξρεη νπνηαδήπνηε θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ζα έιεγα απηνλνκεκέλε απφ 

ηα θφκκαηα, ηη είλαη ηα θφκκαηα; Οη κπακπνχιεο κέζα ζηε θνηλσλία, ή είλαη 

ζεζκνί πνπ επηδηψθνπλ λα εθθξάζνπλ ηηο θνηλσληθέο νκάδεο θαη ηηο 

θνηλσληθέο ηάμεηο θαη ηηο θνηλσληθέο επηδηψμεηο; 

 

  Θα κπνχκε ζε κηα ινγηθή ηφηε λα θαηαξγήζνπκε ηα θφκκαηα. 

Θέινπκε δελ ζέινπκε απηφ γίλεηαη ηψξα. Σψξα θνηηάμηε λα δείηε αγαπεηνί 

ζπλάδειθνη, κηα άιιε πιεπξά ιέεη ε εηζήγεζε. Πνπ πξνζπαζεί λα εμεγήζεη 

γηα ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε πψο εξκελεχεη ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε ζην 

ρψξν ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

 

  Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη ζην ιχθεην έρνπλ έλα εηδηθφ 

ραξαθηήξα πνπ ηηο ζπλδέεη κε ηηο εμεηάζεηο γηα ηελ είζνδν ζηα παλεπηζηήκηα 

θαη θαηαιήγεη, έηζη ε παηδεία κεηαβάιιεηαη ζε εκπφξεπκα θαη ε κάζεζε γίλεηαη 

έλα αγαζφ πνπ πσιείηαη θαη αγνξάδεηαη ζε κηα αγνξά απφ γνλείο θιπ. θιπ. 
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  Γελ είλαη πνιχ ξερή απηή ε πξνζέγγηζε αγαπεηνί ζπλάδειθνη; 

Να ζεσξνχκε δειαδή φηη ε γελεζηνπξγφο αηηία ηεο κεηαηξνπήο ηεο παηδείαο 

ζε εκπφξεπκα είλαη απηφ πνπ ιέλε ε ζχλδεζε, γηαηί νπζηαζηηθά πεξί απηνχ 

πξφθεηηαη, ε ζχλδεζε ηνπ ζρνιείνπ κε ην επφκελν ζηάδην ηνπ ιπθείνπ κε ην 

παλεπηζηήκην; Απηφ είλαη ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ; 

 

  Σν εκπφξεπκα, ε εκπνξεπκαηνπνίεζε θάζε πιεπξάο ηεο 

θνηλσληθήο δσήο, αθφκα θαη ηεο ηδησηηθήο καο δσήο, δελ έρεη λα θάλεη κε ην 

ραξαθηήξα ηνπ θνηλσληθνχ  ζπζηήκαηνο πνπ δνχκε θαηαξρήλ; Κάζε πιεπξά. 

Κάζε πιεπξά ηεο θνηλσληθήο, αθφκα θαη ηεο ηδησηηθήο καο δσήο 

εκπνξεπκαηνπνηείηαη. Απηή είλαη ε ιεηηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο πνπ έρεη 

εληέιεη ζαλ ζθνπφ ην θέξδνο. 

 

  Καη απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα αθφκα θαη ηηο κχρηεο, ηηο πην 

ηδησηηθέο ζηηγκέο καο λα ηηο εκπνξεπκαηνπνηεί, ή φρη; Γελ είλαη έηζη; Απηφ είλαη 

κηα εληειψο ξερή πξνζέγγηζε. Καη φηαλ ιέσ φηη ηειηθά ην δεηνχκελν, θνηηάμηε 

ζα πξέπεη λα είκαζηε εηιηθξηλείο ζην ηέινο, φηαλ ιεο φηη βάδεη γηα ζηφρν, εγψ 

δελ ιέσ φηη είλαη θαθφ λα ην βάδεηο ζαλ ζηφρν, αιιά ζα πξέπεη λα μέξεηο ηα 

φξηά ηνπ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 

 

  ηαλ ιεο φηη ηειηθά ην δεηνχκελν είλαη φζνλ αθνξά ηελ 

εθπαίδεπζε, ε απεκπινθή ηνπ ιπθείνπ απ‟ απηνχ ηνπ ηχπνπ ηηο δηαδηθαζίεο 

θαη ιεο θαη ε ζπκκφξθσζε γηα φινπο, απηφ δελ είλαη ην δεηνχκελν;  

 

  Ζ δεκηνπξγία ινηπφλ ηνπ ζρνιείνπ ζα ιεηηνπξγεί κε θεληξηθφ 

ζηφρν ηελ παξνρή ηνπ κνξθσηηθνχ …ζε φινπο ηνπο λένπο ρσξίο ηαμηθέο, 

θνηλσληθέο θαη φπνηεο άιιεο δηαθξίζεηο θιπ… απηφ είλαη θαθφ λα ην ιεο; Γελ 

είλαη θαθφ λα ην ιεο. Αιιά λα μέξεηο φηη δελ είλαη ηίπνηα άιιν παξά έλα 

δεκνθξαηηθνχ ραξαθηήξα αίηεκα ή κεηαξξπζκηζηηθνχ ραξαθηήξα αίηεκα, πνπ 

δελ απεηιεί θαλέλαλ, λα ην μεθαζαξίζνπκε απηφ. 

 

  Σν ξηδνζπαζηηθφ αίηεκα είλαη λα κπνξέζεηο λα ρηππήζεηο ηε 

θαξδηά ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζρεκαηηζκνχ ζην θνηλσληθφ καο 

ζχζηεκα. Καη ε θαξδηά ηνπ πνηα είλαη; ηη απηφο ν ζρεκαηηζκφο ε εθπαίδεπζε 

ζην θνηλσληθφ καο ζχζηεκα θαη ζα θάζε θνηλσληθφ ζχζηεκα ζα έιεγα θπζηθά, 
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έρεη έλαλ απφ ηνπο θχξηνπο ζηφρνπο ηεο, ή έλαο απφ ηνπο δπν ζηφρνπο ηεο 

είλαη λα αλαπαξάγεη ηνλ θνηλσληθφ θαηακεξηζκφ. 

 

  Καη φηαλ έρεηο έλαλ ηεξαξρηθά δνκεκέλν θνηλσληθφ θαηακεξηζκφ 

ζηε θνηλσλία πνπ δνχκε απηφ είλαη ην δεηνχκελν ηεο εθπαίδεπζεο. Να 

δηακνξθψζεη, λα πξνεηνηκάζεη, ηνπο κειινληηθνχο δηεπζπληέο θαη ηνπο 

κειινληηθνχο εμνπζηαζηέο θαη εμνπζηαδφκελνπο. 

 

  Άξα ινηπφλ ην λα ιεο ίζε γλψζε γηα φινπο, απηφ ζα κπνξνχζε 

λα ην απνδερζεί ε παξνχζα εμνπζία.  Σν ξηδνζπαζηηθφ αίηεκα γηα λα θιείζσ, 

ην πξαγκαηηθά ξηδνζπαζηηθφ αίηεκα είλαη φρη ίζεο επθαηξίεο εθπαηδεπηηθέο γηα 

φινπο, αιιά ίδηα απνηειέζκαηα ηζφηεηα γηα φινπο ζ‟ απηνχο πνπ ηειεηψλνπλ 

ηνλ εθπαηδεπηηθφ κεραληζκφ, εθεί ζπαο ηε ινγηθή ηνπ ζπζηήκαηνο ζηε ξίδα ηεο 

ζα έιεγα, ηειείσζα θαη κε ζπγρσξείηε γηα ηελ παξέκβαζε ηνπ ρξφλνπ. 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Α. ΑΠΠΟΤΝΑ): Ζ Υξπζνχια Φηκνχιε έρεη ην ιφγν. 

 

Υ. ΦΗΜΟΤΛΖ: ην ζέκα πνπ έβαιε ν πξνεγνχκελνο ζπλάδειθνο γηα ηνλ 

ραξαθηήξα ηεο γλψζεο αλ είλαη ηαμηθφο ή αηαμηθφο, ή αλ φλησο ε γλψζε 

δηράδεηαη, φλησο απαζρφιεζε ηελ νκάδα ζηελ νπνία ζπκκεηείρα θαη εγψ. Καη 

βέβαηα εθεί ππάξρεη κηα δηαθσλία θαη απφ κέλα, φηη θπξίσο κε ηελ ηξαγηθή 

εκπεηξία πνπ έδεζε ε αλζξσπφηεηα κε ηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν γηα 

παξάδεηγκα ν Megele ηη ήηαλ, δελ ήηαλ επηζηήκνλαο; Πνην έξγν επηηέιεζε 

κέζα ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ηζηνξηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο ζπλζήθεο; 

 

  Γηα παξάδεηγκα, θαη απηφ πνπ κηιάκε ηψξα ζαλ ηελ ηξίηε 

βηνκεραληθή επαλάζηαζε ε θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο, δελ πξνήιζε ην 

μέξνπκε φινη πνιχ θαιά ε θπβεξλεηηθή θαη ε πιεξνθνξηθή, δελ πξνήιζε κέζα 

απφ ην ζηξαηφ κεηά ηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν; Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Β΄ 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ; 

 

  Γπν ηξία πξάγκαηα πνπ ζέισ λα πσ. Να ζπκπιεξψζσ απηά 

πνπ είπε ν Θνδσξήο γηα ην Δπξσπατθφ χληαγκα, φηη βεβαίσο ππάξρεη απηφ 

πνπ αλαθέξεηαη ζην Δζληθφ χληαγκα, φκσο ην Δπξσπατθφ χληαγκα έρεη 

πξνβιέςεη λα εμνκαιχλεη απηή ηελ  «αλσκαιία» θαζφηη πξνβιέπεη φηη ην 

Δπξσπατθφ χληαγκα ππεξέρεη ησλ νπνηνλδήπνηε εζληθψλ ζπληαγκάησλ θαη 
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φηη κάιηζηα απφ ηελ ζηηγκή πνπ ην ππνγξάθεη  ε Δπξσπατθή Έλσζε ηζρχεη 

άκεζα γηα θάζε κέινο θαη κάιηζηα ηα εζληθά ζπληάγκαηα δελ έρνπλ νχηε 

δηθαίσκα  αθχξσζεο, νχηε δηθαίσκα ηξνπνπνίεζεο. 

 

  Έλα πξάγκα γηα ηελ απνθέληξσζε. Δπεηδή ρζεο αθνχζηεθε αλ 

ζπκάκαη θαιά απφ ηνλ θ. Ννχηζν γηα παξάδεηγκα φηη ζηελ Αγγιία ε 

απνθέληξσζε θαηαξγήζεθε κε ην παλεζληθφ απνιπηήξην, ζα ήζεια λα πσ 

δπν ηξεηο θνπβέληεο. 

 

  ηαλ κηιάκε γηα απνθέληξσζε θπζηθά δελ ελλννχκε ηελ ινγηθή 

ηεο απνθέληξσζεο, ή φηη ππάξρεη έλα θεληξηθφ επηηειείν πνπ ζρεδηάδεη, παξά 

θαη ην ηειηθφ πιαίζην θαη απφ εθεί θαη κπξνο, ην θφζηνο, ε επζχλε θαη ηα βάξε 

ρξεζηκνπνίεζεο απηνχ ηνπ ηειηθνχ πιαηζίνπ, κεηαθηλνχληαη ζηε πεξηθέξεηα. 

Απηφο είλαη ν ζθιεξφο ππξήλαο ηεο απνθέληξσζεο. 

 

  Ση ζεκαίλεη απηφ ην πξάγκα; Γηαηί ζηελ Διιάδα πνιχ ζπρλά θαη 

κάιηζηα έρνπκε πηθξή πείξα απφ ηελ κεηαξξχζκηζε ηνπ 2640, φηη δελ ζα γίλεη 

απηφ, δελ ππάξρνπλ ζηελ Διιάδα νη αλάινγεο ζπλζήθεο θαη επεηδή αξθεηά 

ζπρλά κηιάκε γηα ηελ απνθέληξσζε εδψ φηη δελ πξφθεηηαη λα εθαξκνζηεί δηφηη 

ηη κεηαθχιηζε λα γίλεη ε ηνπηθή θνηλσλία, αθνχ δελ ππάξρεη βηνκεραλία γηα λα 

ππάξρεη απηή ε ζχλδεζε θιπ; 

 

  Σν ζέκα φκσο είλαη θαη ε ινγηθή είλαη ηη; Να κεηαθηλεζεί ην 

θφζηνο ή λα μαλαεπηβιεζνχλ νη δεκνηηθνί θφξνη. Καη βέβαηα ζε θεληξηθφ 

επίπεδν ε θεληξηθή θνξνινγία ζα γίλεηαη θαηά θχξην ιφγν γηα ηνπο 

ζηξαηησηηθνχο εμνπιηζκνχο.  

 

  Έλα απηφ ην δήηεκα. Γεχηεξν δήηεκα ήζεια λα πσ γηα ηελ 

απηνηέιεηα ηνπ ζρνιείνπ. Σνλ Μάξηε ζα γίλεη  κηα άηππε χλνδνο Κνξπθήο 

ησλ Τπνπξγψλ Παηδείαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζην Βεξνιίλν. Καη εθεί ην 

θχξην ζέκα πνπ ζα ζπδεηεζεί ζα είλαη ε απηνηέιεηα ησλ παλεπηζηεκίσλ, είλαη 

πάξα πνιχ ζεκαληηθφ ζέκα δηφηη, ην πψο ζα γίλεη θαη ζα απνθαζηζηεί λα είλαη 

ην παλεπηζηήκην, ζα θαζνξίζεη θαη φιν ην ππφινηπν ζχζηεκα ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ηελ πξφζβαζε. 
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  Καη εδψ ζέισ λα ζέζσ δπν εξσηήκαηα. Γηαηί ζεσξνχκε ζψλεη 

θαη θαιά φηη ην λα κελ ππάξρνπλ εμεηάζεηο απηφκαηα ε απνζχλδεζε απφ ηηο 

εμεηάζεηο πξνο ην παλεπηζηήκην απηφκαηα ιχλεη ην πξφβιεκα ηεο 

εθπαίδεπζεο φζνλ αθνξά ηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε;  

 

  Δξψηεκα. Αο πνχκε φηη δελ ππάξρεη ηαχηηζε πξναγσγηθψλ 

εμεηάζεσλ κε ηηο εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο. Αο δνχκε φκσο γηαηί ε δεπηεξνβάζκηα 

βαζκίδα λα κελ πξνεηνηκάζεη, λα κελ έρεη έλαλ πξνζαλαηνιηζκφ πξνο ην 

παλεπηζηήκην; Γηαηί λα κελ πξνεηνηκάδεη ηα παηδηά;  

 

  Απηφ είλαη ην εξψηεκα. Σν δεχηεξν εξψηεκα, γηαηί ζψλεη θαη 

θαιά ζεσξείηε φηη ν λένο ή ε λέα ησλ 18 ρξνλψλ, ηφηε σξηκάδεη, κε πνηα 

θξηηήξηα; Βηνινγηθά θαζαξά; Γειαδή ν λένο θαη ε λέα ησλ 16 θαη 17 ρξνλψλ 

δελ είλαη ψξηκνο; Βάδσ έλα εξψηεκα. 

 

  Καη ηειεηψλσ κε ην εμήο. Αθνχγεηαη πάξα πνιχ ζπρλά φηη ε 

απηνηέιεηα ηνπ ζρνιείνπ παηδαγσγηθή, δηνηθεηηθή, πεξηζζφηεξεο επζχλεο ζην 

ζχλνιν ησλ θαζεγεηψλ. Καη φκσο απηφ ην είρα πεη θαη πξηλ δπν ρξφληα 

ζπκάκαη, ην θαζεθνληνιφγην ην θαηλνχξγην έρεη πξνζζέζεη ππεπζπλφηεηεο, 

έρεη κεηαθπιήζεη πνιιέο αξκνδηφηεηεο ζην ζχιινγν ησλ θαζεγεηψλ. 

Πξνβιέπεηαη κάιηζηα φηη αθφκα θαη ν χιινγνο έρεη επζχλεο θαη γηα ηελ 

θηηξηαθή θαηάζηαζε ησλ ζρνιείσλ. 

 

  Κιείλνληαο λα πσ κηα θνπβέληα κφλν, φηη απφ ην 1998 πνπ ηφηε 

ε λενιαία βγήθε βαζηθά ζηνπο δξφκνπο, ελάληηα ζηελ αλαδηάξζξσζε ζηελ 

εθπαίδεπζε κε αίηεκα, «φρη ζηελ απφγλσζε, λαη ζηελ γλψζε, γπξίδσ ηελ 

πιάηε κνπ ζην κέιινλ», ζα πξέπεη πνιχ ζνβαξά λα ζθεθζνχκε, πνπ 

δπζηπρψο δελ έρεη γίλεη θαλέλαο απνινγηζκφο απφ εθείλε ηελ πεξίνδν, ζα 

πξέπεη λα ζθεθζνχκε θαη λα πξνβιεκαηηζηνχκε πάλσ ζην εμήο, φηη ην 

δηθαίσκα ζηε κφξθσζε πιένλ ζα είλαη ιεηςφ, αλ δελ ζπκπιεξψλεηαη θαη 

ζπλδέεηαη άκεζα κε ην δηθαίσκα ζηελ εξγαζία.  

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Υ. ΡΟΤΜΠΑΝΖ): Να δψζνπκε ην ιφγν ζην Γξεγφξε 

Καινκνίξε λα καο θάλεη κηα αλαηξνθνδφηεζε.  
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Γ. ΚΑΛΟΜΟΗΡΖ:  Θα είκαη ζχληνκνο ζπλάδειθνη θαη ζπλαδέιθηζζεο. Έρσ 

ηελ γλψκε φηη έγηλε κηα πνιχ ζεκαληηθή πξνζπάζεηα απφ ηελ νκάδα 

εξγαζίαο. Έγηλαλ παξαηεξήζεηο πνπ θαηά ηελ γλψκε κνπ αξθεηέο απ‟ απηέο 

έρνπλ βάζε θαη βειηηψλνπλ, ζπκπιεξψλνπλ ή ελ πάζε πεξηπηψζεη 

ζπκπιεξψλνπλ ζε νξηζκέλα ζεκεία θαη ην θείκελν απηφ, αιιά απηφ ε ίδηα ε 

νκάδα ζα ην αληηκεησπίζεη θαη ζην ζπλέδξην ζηε ζπλέρεηα. 

 

  Έρσ ηελ γλψκε, αο κνπ επηηξαπεί κηα παξαηήξεζε, φηη ζα 

κπνξνχζε ε νκάδα εξγαζίαο λα ζπκπεξηιάβεη ζην θείκελφ ηεο, ζηελ εηζήγεζή 

ηεο θαη ην δήηεκα ηεο πξφζβαζεο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, θάλεη βέβαηα 

ηελ ζρεηηθή αλαθνξά πεξηνξηζκέλε, γηα ηελ ειεχζεξε πξφζβαζε ζηελ 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, θαηά ηελ γλψκε κνπ ην θείκελν πνπ κνηξάζηεθε 

ίζσο θάπνηνη πξφιαβαλ λα ην δνπλ, ζ‟ απηή ηε ινγηθή θηλείηαη, ελλνψ ελφο 

κέινπο ηεο νκάδαο εξγαζίαο, ηνπ Θαλάζε Βιάρνπ, δελ μέξσ εάλ 

ππνζηεξίρηεθε απφ άιινπο. 

 

  Ο Θαλάζεο Βιάρνο ην ππνγξάθεη, θηλείηαη ζ‟ απηή ηε ινγηθή θαη 

έρσ ηελ γλψκε φηη ηεθκεξηψλεη φηη ζηεξίδεη κε αξθεηά ζπγθεθξηκέλα 

επηρεηξήκαηα θαη κέζα απφ ηελ εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ηελ εκπεηξία 

πνπ έρνπκε φινη σο θιάδνο, ηελ ζπιινγηθή εκπεηξία θαη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ 

εδψ θαη πνιιά ρξφληα, ζηεξίδεη απηή ηε ινγηθή. 

 

  Να ζπκίζσ ζπλάδειθνη θαη ζπλαδέιθηζζεο φηη, απφ ην 1997 ην 

ηειεπηαίν πλέδξην πνπ πήξακε απνθάζεηο ζην ηειεπηαίν δπζηπρψο πλέδξην 

ηαθηηθφ ελλνψ πνπ θαηαιήμακε ζε νξηζκέλεο απνθάζεηο, βέβαηα θαη ζην 

πξφζθαην ηνπ 2003, ππήξμαλ απνθάζεηο, αιιά ζε ιίγα ζέκαηα, ζηα ζέκαηα 

ησλ νηθνλνκηθψλ δηεθδηθήζεσλ θπξίσο. 

 

  ‟ απηφ ινηπφλ ην πλέδξην πνπ αζρνιήζεθε κε ηα θεληξηθά 

δεηήκαηα θαη ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ αηηεκάησλ πνπ απαζρνινχλ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ θαη ην δεκφζην ζρνιείν, είρακε θαηαιήμεη ηφηε ην 1997, ζην φηη 

ζα πξέπεη λα απμεζεί νπζηαζηηθά ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε ζηε ρψξα καο θαη λα ακβιπλζεί ε αλαληηζηνηρία πξνζθνξάο θαη 

δήηεζεο. 
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  Τπνζηεξίδακε ηφηε ηελ αλάγθε λα απνδεζκεπζεί ην ιχθεην απφ 

ηε δηαδηθαζία εηζαγσγήο ζηε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη λα θαηνρπξσζεί κ‟ 

απηφ ηνλ ηξφπν ν κνξθσηηθφο ηνπ ξφινο. 

 

  ηα ρξφληα πνπ πέξαζαλ φινη είκαζηε κέζα ζην ζπλδηθαιηζηηθφ 

θίλεκα, αλαπηχρζεθαλ ζθιεξνί αγψλεο απφ φιε ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα 

θαη ζ‟ απηνχο ηνπο αγψλεο ε ΟΛΜΔ είρε κηα ζεκαληηθή ζπκβνιή, θπξίσο ζηελ 

ηεθκεξίσζε ησλ αηηεκάησλ απφ ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη κέζα απφ 

ηελ επζχλε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη κέζα απφ ηελ εκπεηξία θαη ηελ γλψζε ησλ 

πξνβιεκάησλ ηνπ ζρνιείνπ, απηφ πνπ θάπνηνο αλέθεξε ρζεο ζηε ζπδήηεζε 

ην απφγεπκα, φηη απνδείρζεθαλ εθείλεο νη ζέζεηο πνπ πξνβάιακε ην 1997, 

απφιπηα ζσζηέο απφ ηα ρξφληα πνπ πέξαζαλ, επηβεβαηψζεθαλ θαη απφ ηηο 

εμειίμεηο, δπζηπρψο κε δξακαηηθφ ηξφπν. 

 

  Αλαπηχρζεθε ινηπφλ ν αγψλαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζ‟ 

απηφ ην ζχζηεκα ην εμεηαζηηθφ, ζ‟ απηή ηε κεηαξξχζκηζε ηελ θαη‟ επθεκηζκφ 

κεηαξξχζκηζε, κε φιεο ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο πνπ έρνπκε αλαδείμεη, έρνπκε 

κειεηήζεη, έρνπκε πξνβάιεη θαη κε κειέηεο πνπ έθαλε ε ΟΛΜΔ φια απηά ηα 

ρξφληα. 

 

  Κπξίσο ζηαζήθακε ζην γηαηί πξέπεη λα θαηαξγεζεί απηφ ην 

ζχζηεκα ησλ παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ ηεο Β΄ θαη Γ΄ Λπθείνπ θαη ηελ 

επηρεηξεκαηνινγήζακε αλαδεηθλχνληαο ην ζνβαξφ πξφβιεκα ηεο δηεχξπλζεο 

ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ κέζα απφ ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο, 

αιιά αλαδεηθλχνληαο θαη ην ζνβαξφ πξφβιεκα, ηελ θαηάξγεζε ηνπ 

κνξθσηηθνχ ξφινπ, ηεο κνξθσηηθήο απηνλνκίαο ηνπ ιπθείνπ, ηελ αθχξσζε 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζην ιχθεην, ιφγσ ησλ επηπηψζεσλ θαη ηνπ 

πξνζαλαηνιηζκνχ πνπ είρε θαη έρεη ζε έλα βαζκφ αθφκα, φιν απηφ ην 

εμεηαζηηθφ ζχζηεκα. 

 

  Δδψ κίιεζαλ θαη πνιινί ζπλάδειθνη γηα ηα κε παλειιαδηθψο 

εμεηαδφκελα καζήκαηα, γηα ηα επηιεγφκελα, γηα φιεο απηέο ηηο ζηξεβιψζεηο 

πνπ ηδηαίηεξα νη θαζεγεηέο πνπ δηδάζθνπλ ζην ιχθεην ηηο έδεζαλ θαη ηηο δνπλ 

θαη κέρξη ζήκεξα. 
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  Έληνλα έκπαηλε φια απηά ηα ρξφληα ην εξψηεκα, θαιά εζείο ιέηε 

λα θαηαξγεζεί απηφ πνπ ππάξρεη, ηη πξνηείλεηε; Με επηκνλή νξηζκέλσλ κειψλ 

ηνπ πκβνπιίνπ πνπ βξίζθνληαη θαη εδψ αλάκεζά καο, θέξακε γηα ζπδήηεζε 

ζην πκβνχιην απφ ηνλ Ηνχλην έγηλε απηφο ν πξνγξακκαηηζκφο, ηειηθά ηνλ 

Οθηψβξην νινθιεξψζεθε, ην δήηεκα απηφ πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ δνκή θαη ην 

πεξηερφκελν ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ην ζχζηεκα πξφζβαζεο. 

 

  Καηαιήμακε ζ‟ απηφ ην ζέκα θαη ελ πάζε πεξηπηψζεη είλαη θαη 

κηα ζεηηθή ζα έιεγα εμέιημε φηη κπφξεζε ην πκβνχιην ηεο ΟΛΜΔ θαη κε κηα 

επξχηεξε ζπκθσλία λα θαηαιήμεη ζε νξηζκέλα πξάγκαηα. Θα κπνξνχζε απηφ 

φπσο είπε θαη ν Θφδσξνο, λα είλαη αληηθείκελν θαη ζα έπξεπε λα είλαη, 

ζπδήηεζεο ζηηο γεληθέο ζπλειεχζεηο ησλ ΔΛΜΔ. 

 

  Καη ηπραίλεη φζνη είλαη παξφληεο εδψ απφ ηα κέιε ηνπ 

πκβνπιίνπ επηκείλακε θαη νη ηξεηο ελλνψ θαη θάπνηνο άιινο πνπ δελ είλαη 

εδψ, λα γίλνπλ νη γεληθέο ζπλειεχζεηο ησλ ΔΛΜΔ γηα λα ζπδεηεζεί απηφ ην 

ζέκα θαη φρη κφλν απηφ βέβαηα. 

 

  Τπήξραλ θαη ππάξρνπλ θαη νη άιιεο εμειίμεηο, ηα εξγαζηαθά 

δεηήκαηα, ηα νηθνλνκηθά επξχηεξα. Αιιά αθφκα θαη γη‟ απηφ κφλν ζα 

κπνξνχζαλ λα γίλνπλ εηδηθέο γεληθέο ζπλειεχζεηο, πλεπκαηηθέο, γηα λα 

κπνξνχκε κε άλεζε λα ζπδεηήζνπκε θαη φιε απηή ε δηαδηθαζία λα 

λνκηκνπνηεζεί κε ηελ άπνςε, κε ηελ βνχιεζε ηνπ θιάδνπ νιφθιεξνπ ηεο 

βάζεο ηνπ θιάδνπ καο. 

 

  Γπζηπρψο δελ έγηλαλ, ζα παιέςνπκε γηα λα γίλεη έζησ απφ ηνλ 

Γελάξε. Βεβαίσο ε ζπδήηεζε εδψ ζην πλέδξην ζα αμηνπνηεζεί θαη γηα ηελ 

δηακφξθσζε εηζήγεζεο ην Γελάξε, αιιά θαη γηα ηελ δηακφξθσζε εηζεγήζεσλ 

απφ ην πκβνχιην ηεο ΟΛΜΔ ηνλ Ηνχλην ζην ηαθηηθφ εθινγναπνινγηζηηθφ 

ζπλέδξην.  

 

  Δδψ ινηπφλ ζ‟ απηφ ην δειηίν πνπ είπα θαη ζηελ αξρή γηα ηελ 

πξφζβαζε έρεη κπεη ζην δειηίν πνπ θπθινθφξεζε πξφζθαηα απφ ηελ ΟΛΜΔ  

ε απφθαζε απηή ηεο 6εο Οθησβξίνπ 2004, ιέλε γηα ηελ πξφηαζή καο γηα ηελ 

πξφζβαζε, φηη πάληα πξνβάιακε ην αίηεκα – ζαο είπα θαη πξηλ – ηεο 

δηεχξπλζεο ηεο πξφζβαζεο ζηε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ηεο ειεχζεξεο 
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πξφζβαζεο, ζηελ πξννπηηθή ηεο ειεχζεξεο πξφζβαζεο θαη κεηαβαηηθά θαη 

ζηελ πνξεία απηή, δειαδή επηκέλνπκε ζπλάδειθνη θαη ζπλαδέιθηζζεο φηη ην 

δηθαίσκα ζηε κφξθσζε ζε φια ηα επίπεδά ηεο είλαη απηνλφεην, είλαη ππφζεζε 

γηα ηελ νπνία νθείινπκε λα αγσληδφκαζηε σο εθπαηδεπηηθνί. 

 

  Δίκαζηε αληίζεηνη ζε ινγηθέο πνπ ζέινπλ λα κεηψζνπλ, αθφκα 

θαη πξνβάιινληαη, ηηο αθνχκε ηειεπηαία κε δηάθνξα επηρεηξήκαηα, 

πξνζρήκαηα, λα κεηψζνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ εηζαγνκέλσλ, εκείο ιέκε φηη φζα 

παηδηά, φζνη λένη δελ ην ζέινπλ φινη, αιιά φζνη ην ζέινπλ, ην 70% ηνπ 

καζεηηθνχ δπλακηθνχ πνπ ζα πξέπεη λα νινθιεξψλεη ηηο ζπνπδέο ηνπ ζηελ 

12ρξνλε εθπαίδεπζε, ην 75%; ζνη ινηπφλ ζέινπλ λα πξνρσξήζνπλ ζηελ 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ην θάλνπλ. 

 

  Απηφ ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη λα αλνίμνπλ νη πχιεο ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ αθφκα πεξηζζφηεξν, ζα πξέπεη λα εληζρπζνχλ ηα 

παλεπηζηήκηα κε εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, γηαηί έλα 40% ησλ δηδαζθφλησλ 

ζηα παλεπηζηήκηα είλαη ζπκβαζηνχρνη θαη κάιηζηα θφβνληαη ηα θνλδχιηα, αιιά 

ρξεηάδνληαη θαη πνιινί πεξηζζφηεξνη θαη κάιηζηα ε ζηειέρσζε ησλ 

παλεπηζηεκίσλ κε λέν εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ζα αλαβαζκίζεη θαη ηα 

παλεπηζηήκηα ηα ίδηα, ζα εκπινπηίζεη θαη ζα αλαδσνγνλήζεη ηελ 

παλεπηζηεκηαθή θνηλφηεηα θαη πξαγκαηηθφηεηα, κε ζηήξημε νηθνλνκηθή ησλ 

παλεπηζηεκίσλ, κε ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή ηελ αλαγθαία θαη βεβαίσο, δελ 

ζεκαίλεη φηη φζνη κπαίλνπλ ζηα παλεπηζηήκηα ζα ηα ηειεηψλνπλ θηφιαο, 

απηνλφεην είλαη, θάπνηνη ζηελ πνξεία ζα θάλνπλ άιιεο επηινγέο, ή δελ ζα 

κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ θνίηεζε. Σν δηθαίσκα φκσο λα μεθηλήζνπλ 

απηή ηε πξνζπάζεηα λα ζπλερίζνπλ θαη ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, πξέπεη 

λα ην θαηνρπξψζνπκε θαη λα ην ππεξαζπίζνπκε. Απηή είλαη ε ινγηθή ηεο 

Οκνζπνλδίαο. 

 

  Απφ εθεί θαη πέξα γηα ην ζχζηεκα πξφζβαζεο εκείο ιέκε κεηά 

ηελ απνθνίηεζε απφ ην ιχθεην, φζν ρξεηάδεηαη λα ππάξρεη έλα κεηαβαηηθά, 

φπσο ην αλαθέξνπκε θηφιαο έλα ζχζηεκα επηινγήο, ιφγσ ηνπ φηη ππάξρνπλ 

νη πεξηδήηεηεο ζρνιέο πνπ εθεί ππάξρεη ε κεγαιχηεξε φπσο μέξνπκε φινη, ηα 

δνχκε φια απηά ηα ηειεπηαία ρξφληα κεγαιχηεξνο αληαγσληζκφο, λα γίλνληαη νη 

εμεηάζεηο κεηά ηελ απνθνίηεζε απφ ην ιχθεην, δελ κπνξεί δειαδή ζπλάδειθνη 

λα δερφκαζηε εκείο, δηαδηθαζίεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πξναγσγή απφ ηελ 
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κηα ηάμε ζηελ άιιε, κέρξη πέξζη, πξφπεξζη, κε ηελ πξναγσγή απφ ηελ κηα 

ηάμε ζηελ άιιε, ή δηαδηθαζίεο πνπ ζπλδένληαη πνπ είλαη γηα ηελ απφιπζε, γηα 

λα πάξεη ην απνιπηήξην, ην κνξθσηηθφ ηίηιν απφ ην ιχθεην, απηέο νη 

δηαδηθαζίεο λα είλαη ηαπηφρξνλα ίδηεο δηαδηθαζίεο θαη λα εμππεξεηνχλ έλαλ 

άιιν ζηφρν. 

 

  Σνλ ζηφρν επηινγήο απηψλ πνπ ζα κπνχλε ζηηο ηαηξηθέο ζρνιέο 

ή ζηα πνιπηερληθά ηκήκαηα θιπ θαη ησλ άιισλ πνπ ζα κπνπλ ζε θάπνηα άιια 

ηκήκαηα, ή πνπ ζα απνθιεηζηνχλ ηειείσο απφ ηελ πξφζβαζε ζηε 

ηξηηνβάζκηα. 

 

  Δίλαη δπν δηαθνξεηηθά πξάγκαηα θαη ε ζχλδεζε απηψλ ησλ 

πξαγκάησλ είλαη πνπ νδεγεί ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο κνξθσηηθήο απηνηέιεηαο 

ηνπ ζρνιείνπ. Λέκε ινηπφλ ε πξφζβαζε λα γίλεηαη κεηά ηελ απνθνίηεζε απφ 

ην ιχθεην, κε παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ καζεκάησλ, κε 

δηαθνξεηηθφ ζπληειεζηή βαξχηεηαο γηα νξηζκέλα απ‟ απηά.  

 

  Δπίζεο νη εμεηάζεηο απηέο λα δηεμάγνληαη κε ηελ επζχλε ηνπ 

κεραληζκνχ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ηνπ δπλακηθνχ ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, γηα φινπο απηνχο ηνπο ιφγνπο πνπ θαη εδψ 

αθνχζηεθαλ, ε εμεηαζηέα χιε λα θαζνξίδεηαη θεληξηθά απφ ην Τπνπξγείν 

Παηδείαο θαη λα αληηζηνηρεί ζηελ δηδαθηέα θαη λα πξαγκαηνπνηνχληαη απηέο νη 

εμεηάζεηο, κε αλάινγν ζχζηεκα γηα ηνπο απνθνίηνπο ησλ δπν ηχπσλ ιπθείνπ 

φζν ππάξρνπλ δπν δηαθνξεηηθνί ηχπνη ιπθείνπ, δεδνκέλνπ φηη ε ΟΛΜΔ θαη κε 

ηελ απφθαζε απηή ηελ νπνία ζαο αλέθεξα πξηλ, κηιάεη γηα ηελ αλάγθε 

θαζηέξσζεο ελφο θαη κφλν εληαίνπ πξαγκαηηθά ιπθείνπ κε πεξηερφκελν πνπ 

πνιιέο θνξέο έρεη ηεζεί, δελ είλαη ηεο ψξαο λ‟ αλαθεξζνχκε ζ‟ απηφ. 

 

  Απηή είλαη ε ινγηθή ηεο Οκνζπνλδίαο θαη θάηη αθφκα. ηη πξέπεη 

λα πξνβιέπνληαη, λα δηαζθαιίδνληαη απεξηφξηζηεο δπλαηφηεηεο θαη ζε 

νπνηαδήπνηε θάζε πξφζβαζεο φισλ ησλ λέσλ, φισλ ησλ πνιηηψλ, ζηελ 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Γελ κπνξεί απηφ ην δηθαίσκα λα ην ζηεξείηαη ν 

νπνηνζδήπνηε πνιίηεο απεξηφξηζηεο επθαηξίεο. 

 

  Απηά ιέεη ζε γεληθέο γξακκέο ε Οκνζπνλδία. Δγψ ηειεηψλσ κε 

ην εμήο, δελ ζεκαίλεη φηη απηά πνπ θαηαιήγνπκε εδψ ζήκεξα, απηά πνπ ζα 
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ζπδεηήζνπκε θαη ζηελ Οινκέιεηα δελ ζα θαηαιήμνπκε εμάιινπ, θαηαηέζεθαλ 

φιεο νη πξνηάζεηο. Να δηεπθξηλίζσ φηη ζα πάκε ζε δηακφξθσζε εηζεγήζεσλ 

ελφςεη ηνπ Ηνπλίνπ θαη βεβαίσο είλαη αλαγθαίν θαη επεηδή βξίζθνληαη εδψ θαη 

πνιιά κέιε Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ Πξφεδξνη ΔΛΜΔ, απφ ηνλ Γελάξε θαη 

κέρξη ηνλ Μάην λα ζπλερηζηεί απηή ε ζπδήηεζε κε νξγαλσκέλν ηξφπν κέζα 

ζην θιάδν, γη‟ απηά ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηάκε εδψ, αιιά θαη γηα ηα άιια πνπ 

ζπδεηάκε ζε άιιεο νκάδεο. 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Υ. ΡΟΤΜΠΑΝΖ): Δπραξηζηνχκε. Ο ζπλάδειθνο απφ ηελ Α-Γ 

πνπ έθαλε ηελ εηζήγεζε γηα ηξία ιεπηά ζέιεη λα δψζεη θάπνηεο δηεπθξηλίζεηο 

ζηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηελ δηθή ηνπ εηζήγεζε. Καη κεηά ζα πνχκε θαη 

εκείο νξηζκέλεο ηέηνηεο δηεπθξηλίζεηο πάιη ζ‟ απηφ ην επίπεδν απζηεξά 

δηεπθξηληζηηθέο γηα λα ηειεηψζνπκε. 

 

Ν. ΚΟΜΠΟΣΖ : πλάδειθνη  εκείο ηελ ζπκκεηνρή καο ζ‟ απηή ηελ νκάδα ηελ 

βιέπακε σο εμήο. Να γίλεη κηα δηαπίζησζε πξψηνλ ηεο θαηάζηαζεο θαη ζην 

ηέινο λα θαηαιήμνπκε ζε πξνηάζεηο, νη νπνίεο λα γίλνπλ εξγαιείν ζην Γ.. 

ηεο ΟΛΜΔ, λα ηηο θαηεβάζεη ζηε θνηλσλία θαη φρη κφλν ζηνπο θαζεγεηέο θαη 

ζην βαζκφ πνπ κπνξέζακε λα πεξάζνπκε απηέο ηηο πξνηάζεηο ζηε θνηλσλία, 

ζα κπνξνχζακε πιένλ λα ηηο θαζηεξψζνπκε. 

 

  Δγψ απ‟ απηή ηε ζπδήηεζε είκαη εηιηθξηλά απνγνεηεπκέλνο γηα 

ηνλ εμήο ιφγν. Σν ζέκα καο ήηαλ ε απηνλνκία ηνπ ζρνιείνπ. ε πνην 

ζπκπέξαζκα θαηαιήμακε; ηη δελ κπνξεί λα ππάξμεη απηνλνκία ηνπ ζρνιείνπ, 

δηφηη δπζηπρψο μεράζακε φηη ε θνηλσλία είλαη ηαμηθή, απηφ ην μεράζακε. Μφλν 

ν Μεηαιιελφο ην έβαιε ηειεπηαία απηφ ην πξάγκα θαη ην μεθαζάξηζε θαη φιε 

απηή ε θηινινγία γηλφηαλ ζε κηα ζθαίξα ηνπ ηδεαηνχ, ζε κηα ζθαίξα ησλ 

επηδηψμεψλ καο κέρξη ην απψηεξν. 

 

  Απφ ηελ ζηηγκή πνπ δελ ππάξρεη αηαμηθή θνηλσλία ζπλάδειθνη 

πξέπεη λα κηιάκε γηα ζπληαγκαηηθφηεηα. Έπξεπε ινηπφλ λα θαηαιήμνπκε ζε 

ηέηνηεο πξνηάζεηο, έζησ θαη αληηθξνπφκελεο θαη ζα απνθάζηδε ν θιάδνο απφ 

θάησ πνηεο ζα πηνζεηήζεη ή φρη. Γελ θαηαιήμακε φκσο. 
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  ην δεχηεξν ζέκα πξφζβαζεο ζην ιχθεην, επεηδή ε Δπηηξνπή 

δελ αζρνιήζεθε θαζφινπ δελ αζρνιεζήθακε θαη εκείο. Δπνκέλσο ην ζέκα 

ηειείσζε, πήγε ζηνλ αέξα.  

 

  πλάδειθνη δελ θαηαιαβαίλσ γηαηί πξέπεη λα εθρσξνχκε ηα 

δηθαηψκαηά καο θαη ηηο ππνρξεψζεηο καο ζρεηηθά κε ηελ δηακφξθσζε ησλ 

αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην γηα ην νπνίν μέξνπκε 

πψο δνκείηαη θαη πψο ζηειερψλεηαη, απηφ δελ έρσ θαηαιάβεη θαη δελ 

κπνξνχκε λα παξέκβνπκε. 

 

  Γεχηεξνλ, δελ έρσ θαηαιάβεη γηαηί δελ έγηλε ζπδήηεζε πάλσ ζ‟ 

απηή ηε πξφηαζε ηεο θαηάξγεζεο ηνπ Οξγαληζκνχ Δθδφζεσο ρνιηθψλ 

Βηβιίσλ.  

 

  Να ζαο πσ θάηη ηειεπηαίν, εγψ δελ είκαη κέινο θακηάο 

παξάηαμεο, δελ αλήθσ ζε θακηά νκάδα ζθέςεο, απιψο κηιάσ κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο κνπ, πηζηεχσ φηη δελ είκαη εθδνξέαο, γηαηί θάπνηνη ην 

παξεμήγεζαλ απηφ εθδνξέαο νχηε ζθαγέαο, είκαη απιψο θηελνηξφθνο. Δίρα 

δεηήζεη απφ ηνλ επηέκβξην λα ζπκκεηέρσ ζηελ νκάδα κε fax ζηελ ΟΛΜΔ θαη 

κε εηδνπνίεζαλ ην ηειεπηαίν δεθαήκεξν ηνπ Ννεκβξίνπ, κηα Γεπηέξα 

κεζεκέξη, φηη γίλεηαη ε ηειεπηαία ζπλεδξίαζε ηεο νκάδνο ην βξάδπ ζηηο 7 ε 

ψξα γηα λα ζπκκεηέρσ θη εγψ. Καη φηαλ ξψηεζα έρεη ηειεηψζεη ε εηζήγεζε, 

κνπ ιέλε έρεη ηειεηψζεη. Ση λα θάλσ ηφηε ζπλαδέιθηζζα λα έξζσ; 

 

  Έηζη είλαη. Γειαδή ππάξρνπλ γθέην ηδενινγηθά εδψ πέξα, 

παξαηαμηαθά, ε δηακφξθσζε πνπ έθαλε ν Καινκνίξεο εδψ πέξα ηεο 

κφξθσζεο είλαη παξαηαμηαθφ ηεο ΓΑΚΔ, ηεο ΓΔΔ θαη ηεο ΠΑΠ θαη εκείο απφ 

θάησ νη ζπλάδειθνη νη καρφκελνη δελ έρνπκε ιφγν ζπλάδειθνη θαη κε 

ζπγρσξείηε πνπ γίλνκαη πξνβνθάηνξαο. 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Α. ΑΠΠΟΤΝΑ): Οθείισ λα δηεπθξηλίζσ ζην ζεκείν απηφ φηη,  

ε αίηεζε ηνπ ζπλαδέιθνπ δελ μέξσ γηα πνην ιφγν, έθζαζε πξάγκαηη πάξα 

πνιχ αξγά ζηνπο ζπληνληζηέο ηεο νκάδαο, αιιά ελ πάζε πεξηπηψζεη ζε καο 

δελ έθζαζε ζηηο 15 επηεκβξίνπ έθζαζε ζηα ηέιε Ννεκβξίνπ. Έλα είλαη απηφ 

ην δήηεκα θαη έλα δεχηεξν είλαη φηη βέβαηα, ρσξίο λα παξαβιέπσ ην γεγνλφο 

απηήο ηεο θαζπζηέξεζεο, είλαη γεγνλφο φηη εάλ ν ζπλάδειθνο πξάγκαηη ην 
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έςαρλε κπνξνχζε θαη κέζα απφ ην δηαδίθηπν λα δεη αθφκα θαη ηηο εκεξνκελίεο 

ζηηο νπνίεο γηλφληνπζαλ θαη ηα καδέκαηα ηεο ζπλάληεζεο θαη ππήξραλ θαη ηα 

ηειέθσλα ησλ ζπληνληζηψλ. Γελ γίλεηαη θαλέλαο απνθιεηζκφο θαη λα κελ ιέκε 

ηέηνηα πξάγκαηα εδψ κέζα. 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Υ. ΡΟΤΜΠΑΝΖ): πσο ζπλάδειθνη ζαο είπα, νη ζέζεηο θαη νη 

απφςεηο νη νπνίεο θαηαηέζεθαλ, δελ πξφθεηηαη εκείο εδψ λα επηρεηξήζνπκε λα 

ηηο ζρνιηάζνπκε.  

 

  Θα ππάξμνπλ ζηα πξαθηηθά, ζέινπκε κφλν λα πνχκε φηη, επεηδή 

ζηελ Οινκέιεηα ζα πξέπεη κε βάζε ηηο ζεκεηψζεηο πνπ εκείο θξαηήζακε, λα 

κεηαθέξνπκε θάπνηεο απφςεηο, αλ θάπνηνο ζπλάδειθνο ζέιεη λα κεηαθεξζνχλ 

θαιχηεξα νη απφςεηο ηνπ αιιά ζχληνκα ζην ρξφλν πνπ ζα καο δψζνπλ, λα 

καο θέξεη γξαπηψο έλα θείκελν, ψζηε κέζα ζην ρξφλν απηφ λα ην 

παξνπζηάζνπκε ζηελ Οινκέιεηα ζαλ κηα δηαθνξεηηθή άπνςε. 

 

  Δκείο, φπσο είπα, έρνπκε θαηαγξάςεη ηηο απφςεηο, σζηφζν ζα 

πξνζπαζήζνκε κε ηνλ ηξφπν πνπ ηηο θαηαγξάςακε λα ηηο πεξάζνπκε. Γελ 

κπνξνχκε λα εγγπεζνχκε φηη ζα ην θάλνπκε κε άξηζην ηξφπν, φπνπ θζάλεη ην 

ρέξη καο. Καη γη‟ απηφ ιέσ, αλ θάπνηνο ζπλάδειθνο ζέιεη απζεληηθά λα καο 

δψζεη θάπνην θείκελν κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ ρξφλνπ πνπ ζα έρνπκε λα ην 

δηαβάζνπκε, λα ην θάλεη. 

 

  Απφ εθεί θαη πέξα θάπνηεο παξαηεξήζεηο πάλσ ζηελ εηζήγεζε, 

είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα θάλνπκε θαη λα δψζνπκε θαη θάπνηεο δηεπθξηλίζεηο. 

Παξαηεξήζεηο πάλσ ζηελ εηζήγεζε, ηίπνηα άιιν. Σν πξψην δήηεκα αθνξά ην 

δήηεκα ηεο πξφζβαζεο. 

   

  Ζ επηινγή ηεο νκάδαο ήηαλ λα κελ πξνρσξήζεη ζε αλαιπηηθφ 

ηξφπν πξφζβαζεο. Ζ έλλνηα ηεο ειεχζεξεο πξφζβαζεο έγηλε απνδεθηή. Καη 

κάιηζηα έγηλε απνδεθηή κε ηελ δηεπθξίληζε φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο ζρνιέο, 

πξάγκαηη δελ ππάξρεη πξφβιεκα αλάκεζα ζηελ πξνζθνξά θαη ζηελ δήηεζε 

θαη επνκέλσο εθεί πινπνηείηαη. 

 

  Δθεί πνπ δελ κπνξεί λα πινπνηεζεί άκεζα, δηφηη δελ ππάξρεη 

ηζνδχγην αλάκεζα ζηελ πξνζθνξά θαη ζηελ δήηεζε, ππήξρε φλησο ε άπνςε 
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γηα δηάθνξνπο ηξφπνπο κεηαβαηηθά ζηάδηα, αιιά θαη έκπαηλε θαη ην δήηεκα 

πνηνο ζα θάλεη ηηο εμεηάζεηο, πνηνο ζα ηηο θάλεη, ζα ηηο θξαηήζνπκε εκείο, ζα 

ηηο δψζνπκε ζην παλεπηζηήκην; 

 

  Τπήξραλ δηαθνξέο απφςεσλ θαη πάλσ ζην θείκελν, θαη 

πξνθξίλακε εκείο λα ην αθήζνπκε αλνηρηφ Γξεγφξε, λα έξζεη εδψ Θαλάζε λα 

ην ππνζηεξίμεη, ηνπ έηπρε θάηη θαη δελ ήξζε θαη ην ζεψξεζε θαη ν ίδηνο 

θαιχηεξν λα ην θάλεη θαη γη‟ απηφ ην ιφγν εκείο κείλακε ζηε γεληθή ζέζε απηή 

γηα ηελ ειεχζεξε πξφζβαζε, γηαηί πηζηεχακε φηη ζα αθνπζηνχλ θαη άιιεο 

απφςεηο, φπσο αθνχζηεθαλ εδψ πέξα, γηα 11ν ρξφλν, γηα 13ν ρξφλν θαη γηα 

δηάθνξα άιια πξάγκαηα ηα νπνία έρνπλ θαηαγξαθεί θαη ηα νπνία θπζηθά δελ 

ζα ηα παξνπζηάζνπκε ζηελ Οινκέιεηα, αιιά ζα ππάξρνπλ ζηα πξαθηηθά, γηαηί 

δελ ζα ππάξρεη ρξφλνο. 

 

  Σν δεχηεξν δήηεκα κεγάιν, είλαη ην δήηεκα ηεο απνθέληξσζεο, 

ην νπνίν καο απαζρφιεζε πάξα πνιχ. Με ηελ έλλνηα πνπ ην είπε 

πξνεγνπκέλσο θαη ε Αγγέιηθα, φιε ε νκάδα είπακε φηη απνθέληξσζε κε ηελ 

έλλνηα ηνπ λα πάξνπκε έλα πξφγξακκα θαη λα ην θάλνπκε θέηεο γηα θάζε 

πεξηνρή, είκαζηε αληίζεηνη, γηα ηνπο ιφγνπο ηνπο νπνίνπο ιέεη θαη ε εηζήγεζε 

αιιά ηνπο είπε θαη ε Αγγέιηθα ζαλ πξνζσπηθή άπνςε πξνεγνπκέλσο. 

 

  Καη γη‟ απηφ ην ιφγν είκαζηε αληίζεηνη κ‟ απηή ηελ έλλνηα. Σελ 

είπε απνζπγθέληξσζε ν ρεηάθεο δελ είλαη εδψ ηψξα γηα λα ην αθνχζεη, 

φπσο θαη λα ην πεη θαλείο είλαη ζέκα νπζίαο, ηη λφεκα δίλεη θαλείο, ζην 

πεξηερφκελν απνθέληξσζε ή κε απνθέληξσζε. 

 

  Απφ ηελ άιιε πιεπξά εκείο πξνθξίλνπκε ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

πξνβιεκάησλ ηεο θαζεκεξηλήο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο, κ‟ απηή ηελ έλλνηα 

ζέινπκε ην χιινγν ησλ Καζεγεηψλ θπξίαξρν φξγαλν, δελ πηζηεχνπκε θαη 

εθεί ππήξμαλ θαη άιιεο απφςεηο, αιιά δηαθσλήζακε θαη κε ηελ Υξπζνχια ε 

νπνία ην ζέηεη θαη εδψ ην ζέκα, φηη ην θαζεθνληνιφγην πξνρσξάεη πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε αξκνδηνηήησλ φπσο εκείο ηηο ελλννχκε, κε ζπιινγηθφ ηξφπν αο 

πνχκε αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ. 

 

  Γελ έρεη ην θαζεθνληνιφγην απηή ηελ ηδενινγία ηεο ζπιινγηθήο 

αληηκεηψπηζεο θαη εκείο θαηαζέηνπκε απηή ηελ άπνςε εδψ,  φηη πξάγκαηη 
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πξέπεη λα πξνρσξήζνπκε πξνο απηή ηε θαηεχζπλζε. Δάλ απηφ κπνξεί θαλείο 

λα ην πεη απνθέληξσζε, δειαδή ην λα είλαη φπσο ην είπε ν ρεηάθεο πην 

θνληά ζηα θέληξα ιήςεο ησλ απνθάζεσλ, λα ην δερζνχκε. 

 

  Να ην δερζνχκε αιιά λα κελ παξεμεγεζνχκε θηφιαο, δηφηη 

ππάξρνπλ πάξα πνιχ εχθνια θάπνηνη, πνπ κπνξεί λα δηαζηξεβιψζνπλ ηα 

ιφγηα καο. Σψξα ζην δήηεκα ηεο επηζηεκνληθφηεηαο, ην έζημε θαη ε Υξπζνχια, 

ην είπε θαη ν ζπλάδειθνο πνπ δελ ζπκάκαη εδψ ην φλνκά ηνπ ηξίηνο πξηλ απφ 

ην ηέινο, εκείο ην ζπδεηήζακε απηφ φλησο.  

 

  Καη πξάγκαηη θαηαιήμακε φηη δελ ππάξρεη ηδενινγηθά νπδέηεξε 

επηζηήκε θαη απηφ θαίλεηαη θαη απφ ην θείκελν θαη ζα ζαο δηαβάζσ θαη ηελ 

δηαηχπσζε θαη κνπ θάλεη θαη εληχπσζε πνπ δηαβάδεηε κνλφπιεπξα ην θείκελν 

θαη κάιηζηα ε Υξπζνχια ην μέξεη απηφ θαη κάιηζηα ην ζπδεηήζακε θαη 

πξνζζέζακε νξηζκέλα πξάγκαηα γηα λα είκαζηε θαζαξνί. Σν δηαβάδσ 

ππνρξεσηηθά, γηαηί είλαη έλα δήηεκα πνπ πξέπεη λα ην μεθαζαξίζνπκε. 

 

  Ση ιέκε, ηη ελλννχκε; Λέκε φηη, ηη δεηάλε; Ζ αλζξσπηζηηθή 

δηάζηαζε ηεο εθπαίδεπζεο πνπ βαζίδεηαη ζηελ ηζηνξία ηεο θηινζνθίαο ησλ 

ηδεψλ, ηελ ηζηνξία ηνπ πνιηηηζκνχ, θαζψο θαη ηελ ηζηνξία ησλ επηζηεκψλ θαη 

ηεο ηερλνινγίαο, κπνξεί λα απειεπζεξψζεη ηελ ζθέςε θαη ηελ δξάζε γηαηί, 

ζηα πιαίζηα ηεο ηζηνξηθφηεηαο απηήο, νη καζεηέο ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

επεμεξγάδνληαη ηελ πνξεία ηεο αλζξψπηλεο ζθέςεο, ηηο αληίζεηεο εξκελείεο ζ‟ 

φηη αθνξά ηελ πνιηηηθή θαη θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη λα κεηέρνπλ ζηηο 

ηδενινγηθέο αληηπαξαζέζεηο, ψζηε λα θαηαλννχλ ηα φξηα κηαο απφιπηεο ηδέαο, 

θαζψο θαη ηελ ππέξβαζή ηεο. 

 

  Καη ζην ζεκείν απηφ πνπ ζαο είπα λα απνθεληξσζεί ην δήηεκα, 

γηαηί αθξηβψο αθνξνχζε απηέο ηηο ζπδεηήζεηο, ε θπξίαξρε αληίζεζε ζήκεξα 

εληνπίδεηαη ζηνλ αλζξσπηζηηθφ ραξαθηήξα θαη φρη ζηνλ ηερλνθξαηηθφ 

ραξαθηήξα θαη κ‟ απηή ηελ έλλνηα έδσζα πξνεγνπκέλσο θαη ηελ δηεπθξίληζε 

φηη θάησ απ‟ απηφ ην πλεχκα δελ ελλννχζακε ηδεαιηζηηθφ ηξφπν πξνζέγγηζεο 

ηεο έλλνηαο, αλζξσπηζηηθφο ραξαθηήξαο ηεο γλψζεο. 

 

  Απηφ είλαη. Απφ εθεί θαη πέξα βεβαίσο ζπκθσλήζακε, φηη δελ 

ππάξρεη επηζηήκε αληηθεηκεληθή θαη νπδέηεξε ζ‟ φηη αθνξά ην ηδενινγηθφ 
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πεδίν. Απηφ αλ πξέπεη αθφκα πεξηζζφηεξν λα εληζρπζεί δελ έρνπκε θακία 

αληίξξεζε γηαηί είλαη έμσ απφ ηηο πξνζέζεηο καο. 

 

  Σψξα ηα άιια ζέκαηα πνπ επίζεο πξέπεη λα πνχκε, είλαη ιέεη ν 

ζπλάδειθνο Θενδσξίδεο απφ ηελ Βαπαξία, φηη ην ζρνιείν πξνηείλεη 

εηζήγεζε, ηη ζα γίλεη κε ην παλεπηζηήκην; Γειαδή εζείο ηη ζέιεηε, απηφ ην 

ζρνιείν ιέεη κπνξεί λα ππάξμεη κ‟ απηφ ην ζχζηεκα; 

 

  Δκείο μεθαζαξίζακε ην εμήο θαη έγηλαλ θαη εξσηήζεηο. Γελ 

δερφκαζηε έλα ζρνιείν ππνηαγκέλν ζηελ αγνξά. Γελ δερφκαζηε έλα ζρνιείν 

πνπ κ‟ απηή ηελ έλλνηα νδεγείηαη ζηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε θαη ην ιέκε απηφ 

θαη απ‟ απηή ηελ άπνςε δελ είλαη θαζφινπ θησρή ε αλάιπζή καο. 

 

  Μηιάκε γηα ην εμεηαζηηθφ θαη ζπγρξφλσο κηιάκε γηα ηελ 

εκπνξεπκαηνπνίεζε. Δθεί καο βνήζεζε θαη ν Θφδσξνο Παπαδφπνπινο κ‟ 

απηά πνπ είπε ζηελ παξέκβαζή ηνπ. 

 

  Άξα ινηπφλ εδψ φηαλ ιεο φηη δελ ζέισ έλα ζρνιείν ην νπνίν λα 

είλαη ππνηαγκέλν ζηνπο λφκνπο ηεο αγνξάο, απηφ πξνζπαζήζακε λα 

θάλνπκε. Καη κ‟ απηή ηελ έλλνηα ελλννχκε θαη ηελ απηνηέιεηα θαη ηελ 

απηνλνκία. 

 

  Βεβαίσο εθφζνλ ην δηεθδηθνχκε απηφ ην ραξαθηήξα γηα ηελ 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, πνιχ πεξηζζφηεξν ζέινπκε λα πηζηεχνπκε φηη 

θάηη ηέηνην πξέπεη λα επηθξαηήζεη θαη ζηελ ηξηηνβάζκηα, είλαη απηνλφεην. 

 

  Δθεί πηζηεχσ εγψ αλ ζέιεηε φηη, ππάξρεη ζε έλα κεγαιχηεξν 

βαζκφ, απ‟ φηη ππάξρεη ζηελ δεπηεξνβάζκηα, φπνπ ηα πξάγκαηα είλαη πνιχ 

πεξηζζφηεξν αζθπθηηθά. Σψξα ζέκαηα ηα νπνία εηέζεζαλ, είπα φηη δελ 

πξφθεηηαη λα ηα ζίμσ, γηαηί ν θαζέλαο έρεη ηηο απφςεηο ηνπ, νχηε λα 

ζρνιηάζνπκε απφςεηο απηή ηε ζηηγκή έρνπκε δηθαίσκα, γηαηί θάπνηνη 

θνβήζεθαλ φηη ζα ην θάλνπκε απηφ. ια ηα πξάγκαηα εκπινπηίδνπλ θαη 

θπξίσο νη αληίζεηεο απφςεηο εκπινπηίδνπλ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ καο.  

 

ΤΝΔΓΡΟ: Δπεηδή ζεσξψ φηη είλαη άδηθε ε θξηηηθή ηνπ ζπλαδέιθνπ 

Κνκπφηε, ζα ηνπ ην πσ θαη επζέσο φηαλ βγνχκε έμσ βεβαίσο, ην ιέσ φκσο 
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εδψ, απφ ηηο 15 επηέκβξε ζηα ζρνιεηά ζαο είρε θζάζεη απηφ ην δειηίν. 

Καινχζακε θαη κάιηζηα απεγλσζκέλα δεηνχζακε κε αιιεπάιιειεο 

ππνκλήζεηο θιπ, λα δειψζνπλ ζπκκεηνρή νη ελδηαθεξφκελνη. Έζηεηιε έλα fax, 

ζχκθσλνη δελ αληηιέγσ, έζησ φηη παξάπεζε, φηη ε γξακκαηέαο δελ ην έδσζε 

εθεί πνπ έπξεπε. Τπήξραλ ηα νλφκαηα ησλ ζπλαδέιθσλ εδψ, αππνπλά θαη 

Ρνπκπάλεο. Σν δηθφ κνπ ηειέθσλν πνπ είλαη αλνηρηφ νπνηαδήπνηε ζηηγκή, γηα 

νπνηνδήπνηε ζπλάδειθν. Γελ κπνξνχζε ν Κνκπφηεο λα πεη, βξε παηδηά 

δήισζα ζπκκεηνρή, πφηε μεθηλάκε, πφηε είλαη ε ζπλεδξίαζε;  

 

  Γειαδή δελ είλαη ζσζηφ. Γηαηί δελ ππήξρε θακηά δηάζεζε 

απνθιεηζκνχ, αληίζεηα ζέιακε φζν γίλεηαη πιαηχηεξε θαη ζπιινγηθφηεξε 

έθθξαζε θαη ζπκκεηνρή. 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Α. ΑΠΠΟΤΝΑ): Να δηεπθξηλίζσ θάηη πνπ είπε ηψξα ε 

ζπλαδέιθηζζα, πξάγκαηη έρνπκε ηνλ θαηάινγν ησλ νκηιεηψλ φζσλ έθαλαλ 

παξέκβαζε θαη ζεκεηψλνπκε δίπια απφ πνηα ΔΛΜΔ πξνέξρνληαη. Απηφ ζε 

θακία πεξίπησζε δελ ζεκαίλεη φηη νη ζπλάδειθνη απηνί εθθξάδνπλ ηελ ΔΛΜΔ, 

απιψο πξνέξρνληαη. Δίλαη ιεθηηθφ φηη αλήθνπλ ζ‟ απηή ηελ ΔΛΜΔ. 

 

ΛΖΞΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ Γ’ 



 

Β’ ΤΝΔΓΡΗΑ – Β’ ΔΝΟΣΖΣΑ 
 

 

 «ΟΙ ΕΡΓΑΙΑΚΕ ΥΕΕΙ ΣΟ ΔΗΜΟΙΟ ΥΟΛΕΙΟ  

ΚΑΙ Ο ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ» 
 

ΟΛΟΜΔΛΔΗΑ  
 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:   Γ. ΓΚΗΝΖ 

Β. ΛΟΤΕΗΧΣΖ 

Κ. ΓΗΑΚΟΤΜΑΚΖ 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Γ. ΓΚΗΝΖ): πλαδέιθηζζεο θαη ζπλάδειθνη, κε θαζπζηέξεζε 

κηζήο ψξαο ζα μεθηλήζεη ε Β‟ πλεδξία, ε Β‟ Δλφηεηα «Οη εξγαζηαθέο ζρέζεηο 

ζην Γεκφζην ρνιείν θαη ν Δθπαηδεπηηθφο». Οη νκηιεηέο ζα έρνπλ ζηε δηάζεζή 

ηνπο 10 ιεπηά αθξηβψο, κε κία κηθξή αλνρή πνπ δελ ζα μεπεξλά ηα δχν 

ιεπηά.  

  Παξαθαιψ, ε θα Αζελά πχξνπ, Μαζεκαηηθφο, Δθπξφζσπνο 

ηεο ΠΑΟΚ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ζα καο κηιήζεη κε ζέκα «Ο 

Δθπαηδεπηηθφο ζηελ εξγαζία θαη ζηε Γηνίθεζε ηεο Δθπαίδεπζεο». 

Α. ΠΤΡΟΤ: Καιεζπέξα ζαο. Καισζήξζαηε ζηε Θεζζαινλίθε ζπλάδειθνη 

θαη ζπλαδέιθηζζεο. Μεηά απφ ηφζα ρξφληα βξηζθφκαζηε ζε έλα λέν 

Δθπαηδεπηηθφ πλέδξην. Σν ζέκα καο είλαη ελδηαθέξνλ, κε πνιιά ζηίγκαηα θαη 

δεηήκαηα.  

  Με ηελ είζνδν ζηνλ 21ν αηψλα ε αλζξσπφηεηα νδεχεη πξνο κία 

θνηλσλία φπνπ ε γλψζε ζα απνηειεί ζεκειηψδε παξάγνληα νηθνλνκηθήο, 

θνηλσληθήο θαη αηνκηθήο αλάπηπμεο. Ζ πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε 

κφξθσζε πξέπεη λα είλαη αλνηρηή ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο θαζ‟ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο, ψζηε φινη λα αμηνπνηνχλ ηηο επθαηξίεο θαη ηηο 

δπλαηφηεηεο γηα πξνζσπηθή εμέιημε ζηελ θνηλσλία ησλ πιεξνθνξηψλ.  

  Θα πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί γηα φινπο πςεινχ επηπέδνπ 

πξφζβαζε ζηηο λέεο ηερλνινγίεο. Ζ απνηειεζκαηηθφηεξε ζχλδεζε ζρνιείνπ-

θνηλσλίαο θαη ε πνηνηηθή βειηίσζε ηνπ παξερφκελνπ έξγνπ, πξνυπνζέηνπλ ζε 
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ζεκαληηθφ βαζκφ ηε δηάζεζε γηα πξσηνβνπιίεο θαη ηελ αλάιεςή ηνπο απφ 

ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κέζσ ελφο επέιηθηνπ ζπζηήκαηνο νξγάλσζεο 

θαηλνηφκσλ δξάζεσλ πνπ αθνξνχλ γεληθφηεξα ζηε ζπκκεηνρή ηνπ καζεηηθνχ 

δπλακηθνχ θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζε κία δηαδηθαζία δηα βίνπ 

θνηλσληθνπνίεζεο, δηα βίνπ κάζεζεο.  

  Βαζηθφ θνκκάηη ηεο εθπαίδεπζεο είλαη ε ηερληθή επαγγεικαηηθή 

εθπαίδεπζε. Θεκειηψδεο ζηφρνο ηεο ηερληθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο 

είλαη ε δηακφξθσζε νινθιεξσκέλσλ αηφκσλ κε άξηηα γεληθή κφξθσζε, κε 

θξηηηθή ζθέςε, κε βαζηθέο επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο.  

  Σα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηεο ΣΔΔ νθείινπλ λα έρνπλ σο 

ζηφρν ηε ζχδεπμε θαη ην ζπλδπαζκφ ηεο γεληθήο παηδείαο θαη ηεο 

επαγγεικαηηθήο πξνεηνηκαζίαο ησλ λέσλ. Ζ εθπαίδεπζε σο θνηλσληθή 

νξγάλσζε απνθηά ην ζπγθξηηηθφ ηεο πιενλέθηεκα φηαλ αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο.  

  Οη απαηηήζεηο απηέο γίλνληαη αθφκα πην έληνλεο θαζψο νη 

εθπαηδεπηηθέο νκάδεο επεξεάδνληαη απφ ηε γξήγνξε αιιαγή ησλ 

θνηλσληθννηθνλνκηθψλ πξνηχπσλ θαη δελ είλαη δπλαηφλ νη εθπαηδεπηηθνί 

ζηφρνη θαη ζθνπνί λα κελ ιακβάλνπλ ππφςε ηηο ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο θαη 

θνηλσληθέο αιιαγέο θαη ε ηζνξξνπία κεηαμχ εθπαίδεπζεο θαη θνηλσλίαο λα κελ 

είλαη ζπλερήο θαη ζπλεπήο ζην θνηλσληθφ γίγλεζζαη.  

  Παξάιιεια ε ηερλνινγηθή εμέιημε, παξ‟ φιε ηε ζεηηθή ηεο 

απνηίκεζε, καο έρεη δεκηνπξγήζεη κηα ζεηξά πξνβιεκάησλ, κφιπλζε 

πεξηβάιινληνο, κεηαιιαγκέλα ηξφθηκα, ζρέζεηο εθκεηάιιεπζεο θαη απηφ 

θαζίζηαηαη πεξηζζφηεξν αλαγθαίν ζήκεξα γηα κία γεληθή παηδεία κε 

αλζξσπηζηηθφ ραξαθηήξα.  

  Έηζη πξνεηνηκάδνληαο ηνλ πνιίηε ηνπ αχξην, πξέπεη λα δνζεί 

βάξνο ζε εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο θαη ζεζκνχο πνπ πξνάγνπλ ην δηάινγν, ηελ 

ηζφηηκε ζπλεξγαζία, πνπ θαιιηεξγνχλ ην πλεχκα ηεο δεκνθξαηίαο, ηεο 

αιιειεγγχεο, ηεο εηξήλεο θαη πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ηνπ 

αηφκνπ.  
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  Σα ζέκαηα ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο, ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο 

αλεξγίαο, ησλ ίζσλ επθαηξηψλ κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, θαζψο θαη ηεο 

θαηαπνιέκεζεο ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ηεο μελνθνβίαο ζηελ θαηεχζπλζε κηαο 

πνιππνιηηηζκηθήο θνηλσλίαο κε αξκνληθέο ηηο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο ζρέζεηο, 

είλαη κεξηθά κφλν απφ ηα ζέκαηα ζηα νπνία ε εθπαίδεπζε θαιείηαη λα παίμεη 

δσηηθφ ξφιν.  

  Ζ εληζρπηηθή δηδαζθαιία θαη ε πξφζζεηε δηδαθηηθή ζηήξημε σο 

αληηζηαζκηζηηθή εθπαίδεπζε είλαη ζπζηαηηθφ θαη αλαπφζπαζην νξγαληθφ 

ζηνηρείν ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο θαη απφ ηνπο βαζηθνχο ζπληειεζηέο 

γηα ηελ άκβιπλζε ησλ αληζνηήησλ ζηε κφξθσζε.  

  Ζ εθπαίδεπζε είλαη δεκφζην αγαζφ, δσξεάλ παξερφκελν, πνπ 

πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκν ζε φινπο. Ο εθπαηδεπηηθφο ζηελ εξγαζία. Ζ 

εθπαίδεπζε είλαη έλα ζπιινγηθφ θεθάιαην πνπ δελ επηηξέπεηαη λα θπξηαξρείηαη 

απφ ηηο δπλάκεηο ηεο αγνξάο. Σψξα είλαη ε ψξα κηαο βαζηάο κεηαξξχζκηζεο 

ζηελ κηθξνθιίκαθα ηνπ ζρνιείνπ, ζηα πιαίζηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη κηαο 

ελεξγεηηθήο πνιηηηθήο ε νπνία λα ζηεξίδεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ην έξγν ηνπ.  

  Κακία πνιηηηθή δελ πεηπραίλεη αλ δελ ζηξέςεη ηελ πξνζνρή ηεο 

ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ζην ζχλνιν ησλ 

ζπληειεζηψλ ηνπ. Ζ ηζρπξή θνηλσλία ρηίδεηαη ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο. 

Θέινπκε πνιίηεο κε επξεία κφξθσζε, κε εθφδηα ζηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο, 

κε θξηηηθή άπνςε.  

  Κεληξηθφο ζηφρνο είλαη ε έκθαζε ζηελ πνηφηεηα ηεο 

εθπαίδεπζεο ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Δλ ηάρε 

ζαο δηαβάδσ ηηο πξνηάζεηο καο.  

  Να ζεζκνζεηεζεί ε 12ρξνλε ππνρξεσηηθή παηδεία. Να 

αλακνξθσζνχλ ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα Γπκλαζίνπ, Δληαίνπ Λπθείνπ κε 

κηθξφ φγθν θαη πςειή πνηφηεηα χιεο. Να εθζπγρξνληζηνχλ ηα ζρνιηθά βηβιία 

πνπ ζα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηηο παξαθάησ αξρέο: λα είλαη ζπκβαηά κε ηελ 

ππάξρνπζα ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα, λα κελ πεξηέρνπλ εθηεηακέλε χιε, λα 

είλαη ηδηαίηεξα αλαιπηηθά, λα είλαη πξνζηηά ζηνπο καζεηέο.  
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  Να ιεηηνπξγεί δηαξθήο επηκφξθσζε, ε νπνία σο παηδαγσγηθή 

δηαδηθαζία πξέπεη λα ζηεξίδεηαη κεηαμχ άιισλ ζηηο αξρέο ηεο παηδαγσγηθήο 

ειεπζεξίαο θαη ηεο απηνλνκίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ.  

  Ζ αμηνιφγεζε ηνπ παξαγφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη φισλ ησλ ζπληειεζηψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη 

αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηελ πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο. Δίλαη δπλακηθή 

δηαδηθαζία ζπλερνχο απνηίκεζεο ηνπ έξγνπ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.  

  Βέβαηα ην φξακα ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ πνπ 

θαιείηαη λα κνξθψζεη θαη λα εθπαηδεχζεη πλεπκαηηθά ηηο λέεο γεληέο, ηηο γεληέο 

ηεο λέαο ρηιηεηίαο δελ ζηακαηά εδψ. Αγσλίδεηαη θαη παιεχεη γηα ηελ αλάπηπμε 

ηνπ δηαπνιηηηζκηθνχ ραξαθηήξα θαη ηεο επξσπατθήο δηάζηαζεο ηεο 

εθπαίδεπζεο, ηελ πξσηλή ιεηηνπξγία φισλ ησλ ζρνιείσλ, ηελ εθαξκνγή ηνπ 

ζεζκνχ ηνπ νινήκεξνπ ζρνιείνπ θαη ζην Γπκλάζην, ηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ, αγσλίδεηαη θαη παιεχεη γηα ηελ 

εθπαίδεπζε ηνπ αχξην.  

  Ο εθπαηδεπηηθφο είλαη αλάγθε λα έρεη νιφπιεπξε ζηήξημε ζην 

έξγν ηνπ γηαηί είλαη βαζηθφο κνριφο ηεο εθπαίδεπζεο. Χζηφζν ε πνιηηεία 

αξλείηαη κέρξη ζήκεξα λα αλαγλσξίζεη απηέο ηηο αλάγθεο, φπσο επηκφξθσζε, 

νηθνλνκηθή αλαβάζκηζε θαη νη απνδνρέο ηνπ Έιιελα εθπαηδεπηηθνχ είλαη πνιχ 

θαηψηεξεο κ‟ απηέο ησλ Δπξσπαίσλ ζπλαδέιθσλ ηνπ.  

  Έηζη έλα ζπγθξηηηθφο πίλαθαο ηεο EUROSTAT πνπ έρσ 

κπξνζηά κνπ, ε εηζήγεζε ζα είλαη έηνηκε θαη έμσ λα ηελ πάξεηε, καο δείρλεη 

ελδεηθηηθά ηηο απνδνρέο ησλ Δπξσπαίσλ ζπλαδέιθσλ καο. Δίλαη κία δνπιεηά 

πνπ έρεη θάλεη ν ζπλάδειθνο Κνηζηθάθεο.  

  ηελ Διιάδα εηζαγσγηθφο κηζζφο 12.556 €. Σα ζηνηρεία είλαη 

απφ ην 2001. Αληίζηνηρα ζαο δηαβάδσ ελδεηθηηθά εδψ, ζηε Γεξκαλία 37.350 €, 

ζην Λνπμεκβνχξγν 48.948 €, ζηελ Οιιαλδία 24.000 €. Γηαβάδσ 2-3 ζηνλ 

θαηαιεθηηθφ κηζζφ. ηελ Διιάδα θαηαιεθηηθφο κηζζφο 18.429 €. ηε Γαλία 
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41.593 €, ζηε Γεξκαλία 45.345 € θιπ. Σα ζηνηρεία είλαη θαη ζην site ηεο ΟΛΜΔ 

θαη ζηελ εηζήγεζε πνπ ζα ηελ πάξνπκε απ‟ έμσ.  

  Πξέπεη φκσο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε ηδηαίηεξε νηθνλνκηθή 

αληηκεηψπηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γηαηί ε ηδηαηηεξφηεηά ηνπ είλαη ζηελά 

ζπλδεδεκέλε κε ηελ ηδηαίηεξε αληηκεηψπηζε ηεο παηδείαο σο θνηλσληθφ αγαζφ, 

κε ηελ πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο, κε ηελ επέλδπζε ζην 

αλζξψπηλν θεθάιαην, πνπ απνηειεί αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηεο ρψξαο 

θαη επηθέξεη πνιιαπιαζηαζηηθά ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ θνηλσλία.  

  Καηά ηελ άπνςή καο πξέπεη λα ζεσξείηαη απφ ην πλδηθαιηζηηθφ 

Κίλεκα εμεηαζηέν, άξα αλνηρηφ ην δήηεκα λα ιακβάλεηαη ππφςε ε ηάζε 

δηαθνξνπνίεζεο ηεο ακνηβήο αλάινγα κε ηε γλψζε, ηηο απμεκέλεο επζχλεο, 

ηελ αλάγθε γηα ζπλερή επηκφξθσζε, ηνλ πξφζζεην θφξην εξγαζίαο πνπ 

απνξξέεη απφ ηηο λέεο εθπαηδεπηηθέο κεζνδνινγίεο θαη θαηλνηνκίεο.  

  Απαηηείηαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηηο 

ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο. Οη δαπάλεο γηα ηελ παηδεία λα ππεξβνχλ ην 

5% ηνπ ΑΔΠ. Δθαξκνγή λένπ κηζζνινγίνπ ζχκθσλα κε ηηο αξρέο πνπ 

πξνηείλεη ε ΑΓΔΓΤ. Αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ εηδηθψλ 

ινγαξηαζκψλ πνπ αθνξνχλ ηε κηζζνινγηθή πνιηηηθή ζην δεκφζην. 

Γηπιαζηαζκφο ηνπ επηδφκαηνο «εμνπζηνδνηηθήο» απαζρφιεζεο θαη έλα ζσξφ 

άιισλ αηηεκάησλ, ζέζεηο ηεο Παξάηαμεο. 

  Παξάιιεια ζηε θνξνινγηθή πνιηηηθή πξέπεη λα γίλεηαη δίθαηε 

θαηαλνκή ηνπ θνξνινγηθνχ βάξνπο αλάινγα κε ηε θνξνδνηηθή ηθαλφηεηα ηνπ 

θαζέλα. Γεληθφηεξα ε θνξνινγηθή πνιηηηθή πξέπεη λα ζηνρεχεη ζηελ 

νπζηαζηηθή κεηαθνξά ησλ θνξνινγηθψλ βαξψλ απφ ηα ρακειά θαη κεζαία 

εηζνδεκαηηθά ζηξψκαηα πξνο ηα αλψηεξα.  

  Ο εθπαηδεπηηθφο ζηε δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο. Οη απαηηήζεηο 

πνπ εκθαλίζηεθαλ ζηελ επνρή καο γηα κηα απνδεδεηγκέλε 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη πνηφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ε 

απαίηεζε γηα δηαθάλεηα ζηε ιεηηνπξγία ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ θαη 

κνλάδσλ έξρεηαη σο απνηέιεζκα ησλ παξαθάησ θπξίσο θνηλσληθψλ 
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αληηιήςεσλ. Σσλ λέσλ εμειίμεσλ θαη ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ ζηελ 

παηδαγσγηθή, ζηελ ςπρνινγία θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή ηερλνινγία θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ 21νπ αηψλα. Σεο απαίηεζεο απφ κέξνπο ησλ καζεηψλ, ησλ 

γνληψλ θαη ηεο επξχηεξεο θνηλσλίαο γηα βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο 

παξερφκελεο εθπαίδεπζεο. 

  Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο 

βαζηδφκελεο ζηελ παξαδνρή φηη ε πνηφηεηα έξρεηαη σο απνηέιεζκα ηεο 

ζπλερνχο βειηίσζεο ηεο δηαδηθαζίαο ζε φια ηα επίπεδα ηεο ηεξαξρίαο ηεο 

δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο, κπνξεί λα επηθεληξσζεί θπξίσο ζηα εμήο ζεκεία. 

  Χο έλαο ηξφπνο ζθέςεο θαη εξγαζίαο γηα λα πεηχρνπκε ηε 

ζπλερή βειηίσζε ζε νιφθιεξε ηελ εθπαίδεπζε. Οη λέεο ηδέεο θαη νη 

θαηλνηνκίεο ζεσξνχληαη απαξαίηεηεο αλ ζέινπκε λα παξέρνπκε πςειήο 

πνηφηεηαο ππεξεζίεο, σο έλα ζχζηεκα πνπ βαζίδεηαη ζε κηα πνιχ 

αλζξσπνθεληξηθή θηινζνθία, ε νπνία πηζηεχεη φηη νη άλζξσπνη κπνξνχλ θαη 

ζέινπλ λα πξνζθέξνπλ πνηνηηθή εξγαζία θαη είλαη άμηνη ζεβαζκνχ.  

  Σα ζεκεξηλά ζηειέρε εθπαίδεπζεο, ζρνιηθνί ζχκβνπινη, 

πξντζηάκελνη δηεπζχλζεσλ, γξαθείσλ, δηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ πέξα 

απφ ηηο πξνζσπηθέο επαγγεικαηηθέο εκπεηξίεο θαη ηελ εμεηδηθεπκέλε γλψζε 

ηνπο ε νπνία θαηαθηήζεθε κε ηξφπν ζπρλά επθαηξηαθφ θαη απνζπαζκαηηθφ, 

είλαη αλάγθε λα εμνηθεησζνχλ κε βαζηθέο αξρέο θαη πξαθηηθέο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηεχζπλζεο, ηεο δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ, ηεο δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ.  

  Με ηνλ ηξφπν απηφλ είλαη δπλαηφ ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο 

πξψηεο γξακκήο, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, λα παξέρεηαη άξηηα εμππεξέηεζε 

ψζηε λα κπνξνχλ θη απηνί κε ηε ζεηξά ηνπο λα πξνζθέξνπλ πνηνηηθά αλψηεξε 

θαη απνηειεζκαηηθφηεξε εθπαίδεπζε.  

  Οη ζχγρξνλεο κνξθέο δηνίθεζεο ζηελ πξνζπάζεηα αλαβάζκηζεο 

ηεο πνηφηεηαο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πξέπεη θαηαξρήλ λα θαζνξίδνπλ 

ηελ νξγαλσηηθή δνκή ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ ζηφρσλ πνπ ζέηνληαη 

κέζα απφ κηα δεκνθξαηηθή δηαδηθαζία κε ζπκκεηνρή ηνπ πλδηθάηνπ θαη ηνπ 
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πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ θαη φρη απφ ηε δηνηθεηηθή δχλακε, ηελ εμνπζία ή ηελ 

αλάγθε ζπκκφξθσζεο.  

  Να επηιχνπλ ηα πξνβιήκαηα θαη λα ιακβάλνπλ ηηο απνθάζεηο ζε 

πλεχκα ζπλεξγαζίαο, ζηεξηδφκελνη θπξίσο ζηελ αλάγθε θαη ηελ νξζή 

πξνζέγγηζε ηεο πιεξνθφξεζεο ηνπ θνηλνχ ζπκθέξνληνο. Να δηαρεηξίδνληαη ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ κε ζεβαζκφ θαη αλαγλψξηζε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ, ηνπ 

θχξνπο θαη ηεο εξγαζηαθήο πξνζθνξάο, ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ φζν ην 

δπλαηφλ θαιχηεξε νξγάλσζε θαη δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ηνπ θαη ζηελ 

αληηθεηκεληθφηεξε αμηνιφγεζε.  

  Να αληηιακβάλνληαη ηελ αλαγθαηφηεηα γηα έληαμε ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο ζηελ θνηλσλία εληνπίδνληαο ηηο απαηηήζεηο ηεο πνπ δηαξθψο 

αιιάδνπλ θαη ελαξκνλίδνληαο ηελ αληίζηνηρε αληαπφθξηζε ζαλ ην ζρνιείν λα 

έρεη ηα κάηηα θαη ηα απηηά αλνηρηά θαη λα δηαηζζάλεηαη ηη ζπκβαίλεη ζηελ 

θνηλσλία.  

  Δπηβάιιεηαη ινηπφλ ε ίδξπζε θαη ιεηηνπξγίαο ζρνιήο 

επηκφξθσζεο ζηειερψλ εθπαίδεπζεο απφ ηνπο απφθνηηνπο ηεο νπνίαο ζα 

επηιέγνληαη ζην κέιινλ φια ηα ζηειέρε. Άκεζε ζεζκνζέηεζε ελφο αδηάβιεηνπ 

θαη αμηνθξαηηθνχ ζπζηήκαηνο επηινγήο εθπαίδεπζεο.  

  Να γίλεηαη δηάθξηζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ θαη ησλ επηπιένλ 

πηπρίσλ ζε θείλα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε ζέζε πνπ δηεθδηθεί ν ππνςήθηνο θαη 

ζε θείλα πνπ δελ έρνπλ. Γηα ηα πξψηα λα πξνβιέπεηαη ηθαλφο αξηζκφο 

αμηνινγηθψλ κνλάδσλ, ελψ ηα άιια λα βαζκνινγνχληαη ζπκβνιηθά.  

  Ζ δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο λα είλαη αμηφπηζηε θαη νπζηαζηηθή. 

Ζ ζεηεία φισλ ησλ ζηειερψλ ηεο δηνίθεζεο λα ιήγεη ηαπηφρξνλα ζην ηέινο ηεο 

ηεηξαεηίαο. Να ηνπνζεηνχληαη ππνδηεπζπληέο ζε φιεο ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο 

αλεμαξηήησο αξηζκνχ ηκεκάησλ.  

  Οη θαηξνί αιιάδνπλ θαη ε πνηνηηθή δηνίθεζε απαηηεί ζηειέρε πνπ 

λα δηαζέηνπλ ραξαθηεξηζηηθά θαινχ δηεπζπληή θαη εθπαηδεπηή, κε ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζηε ζπλέπεηα, ηελ ππεπζπλφηεηα θαη ηε δηαιιαθηηθφηεηα. Απαηηεί 
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επαγγεικαηηθά ζηειέρε πνπ λα δηαζέηνπλ φξακα θαη λα επηρεηξνχλ θαηλνηφκεο 

πξνζεγγίζεηο ησλ ζεκάησλ, νπιηζκέλα κε πνιχ ππνκνλή θαη ζέιεζε.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Δπραξηζηνχκε ηε ζπλάδειθν θαη γηα ηε ρξνληθή ζπλέπεηα ηελ 

νπνία είρε. Ζ ζπλάδειθνο Υαξαθιηά Παξαζθεπή Δχε, Μαζεκαηηθφο, 

εθπξφζσπνο ΓΑΚΔ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζα καο κηιήζεη «Ο 

ζχγρξνλνο εθπαηδεπηηθφο θαη ε Γηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο». 

  Αγαπεηέο θαη αγαπεηνί χλεδξνη, νη δηεπθξηλίζεηο θαη νη 

εξσηήζεηο επί ησλ ηνπνζεηήζεσλ ζα θαηαηεζνχλ φιεο καδί ζην Πξνεδξείν 

θαηά ηε ιήμε ησλ ηνπνζεηήζεσλ θαη ζα απαληεζνχλ ακέζσο κεηά ζην 

δηάζηεκα πνπ έρνπκε γηα ζπδήηεζε.  

Π. ΥΑΡΑΚΛΗΑ: Κχξηνη θαη θπξίεο ζπλάδειθνη, λα ζαο θαισζνξίζσ θη εγψ κε 

ηε ζεηξά κνπ ζηελ πφιε καο. Μαο ζπγθεληξψλεη ζην ρψξν απηφ φινπο εκάο 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ε αγάπε καο γηα ηελ 

παηδεία θαη ε ιαρηάξα καο λα κπνξεί ην ζρνιείν λα ππεξεηεί ηηο βαζχηεξεο 

παηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ λέσλ καο, αιιά θαη ηηο αμίεο θαη ηηο αλάγθεο ηεο 

ζχγρξνλεο ειιεληθήο θνηλσλίαο.  

  Οη ζχγρξνλεο θνηλσλίεο είλαη πινπξαιηζηηθέο θαη 

πνιππνιηηηζκηθέο. Απαηηείηαη κεγάιε επαηζζεζία θαη πξνζνρή ζην 

δηακεζνιαβεηηθφ ξφιν ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. ηνρεχνπκε λα 

αλαπηχμνπκε ηελ ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο ηνπ δηαθνξεηηθνχ ή ηνπ μέλνπ θαη λα 

θαιιηεξγήζνπκε ηελ αλνρή γηα ζπλαλζξψπνπο κε δηαθνξεηηθέο πεπνηζήζεηο, 

ζξήζθεπκα, θπιεηηθφ πξνζδηνξηζκφ θαη άιια, γηα λα δψζνπκε ζηε λέα γεληά 

θξηηήξηα επηινγήο κε ζεκείν αλαθνξάο, βαζηθά ζηνηρεία εζληθήο θαη 

πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο. Εεηήκαηα, θαηά ηε γλψκε κνπ, πνπ ζα επεξεάζνπλ 

άκεζα ηελ πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο παηδείαο, αιιά θαη πνπ ζα θαζνξίζνπλ 

ην κέιινλ ηεο εθπαίδεπζεο. 

  Δίλαη γεγνλφο αλακθηζβήηεην φηη ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ  

ζηηο κέξεο καο είλαη πνιπδηάζηαηνο θαη φηη ε πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο πνπ 

παξέρεηαη ζηνπο λένπο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

Γη‟ απηφ επηβάιιεηαη ζηηο ζχγρξνλεο ζπλζήθεο ν εθπαηδεπηηθφο λα έρεη άξηηα 
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εθπαίδεπζε, πνιχ θαιή επηζηεκνληθή θαηάξηηζε ζην αληηθείκελν πνπ δηδάζθεη, 

αιιά θαη επξχηεξε ελεκέξσζε γηα ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηελ θνηλσλία καο.  

  Απαιιαγκέλνο απφ ηα ζπκπιέγκαηα ηνπ ρζεο, φπσο ε απζεληία 

ηνπ δαζθάινπ, λα κεηαδίδεη ηηο γλψζεηο κε απιφηεηα θαη ζαθήλεηα, λα 

δηακνξθψλεη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ παηδηνχ κε θαηάιιειεο παηδαγσγηθέο 

κεζφδνπο θαη λα κπεί ηνπο λένπο ζηνλ επηζηεκνληθφ ηξφπν ζθέςεο θαη 

έξεπλαο ψζηε λα κπνξνχλ, φηαλ ρξεηάδεηαη, λα θηάλνπλ κφλνη ηνπο ζηε 

γλψζε.  

  Χο εθ ηνχηνπ ν ζχγρξνλνο εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα είλαη 

γλψζηεο λέσλ ηερλνινγηψλ, λα δηαζέηεη ηερλνγλσζία, αιιά θαη γισζζηθή 

θαηάξηηζε ψζηε ε δηδαζθαιία λα έρεη πνηφηεηα θαη ελδηαθέξνλ θαη ην κάζεκα 

λα γίλεηαη φζν κπνξεί πην ειθπζηηθφ.  

  Βέβαηα βαζηθά εθπαηδεπηηθά πξνζφληα είλαη ε ζνβαξφηεηα θαη ε 

πξνζνρή κε ηελ νπνία αληηκεησπίδνληαη ηα παηδηά. Υξένο ελφο θαινχ θαη 

απνηειεζκαηηθνχ, γηαηί απηά ηα δχν πξέπεη λα πεγαίλνπλ πάληνηε καδί, 

δαζθάινπ είλαη λα ζπκκεξίδεηαη ηηο αλεζπρίεο θαη ηνπο θφβνπο ησλ λέσλ, λα 

θαηαλνεί ηελ ακθηζβήηεζή ηνπο γηα λα επηθνηλσλεί καδί ηνπο θαη λα θεξδίδεη 

ηελ εθηίκεζε θαη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο, κε δπν ιφγηα λα αγαπάεη ηα παηδηά.  

  Ο ζχγρξνλνο εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα επηθνηλσλεί κε ηνπο 

καζεηέο, ηνπο γνλείο ησλ παηδηψλ, ηνπο άιινπο ζπλαδέιθνπο, ηε δηεχζπλζε 

ηνπ ζρνιείνπ, ηε δηνίθεζε. Ζ ζπλεξγαζία κε φινπο ηνπο θνξείο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζα πξνσζήζεη ηελ εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα ζηελ 

εμέιημε θαη ζα επηιχζεη πξνβιήκαηα πνπ ρξνλίδνπλ.  

  Ζ ζρέζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε παξάγνληεο ηεο δηνίθεζεο δελ 

πξέπεη λα είλαη ζρέζε ππαιιειηθή φπσο ζε άιιεο δεκφζηεο ππεξεζίεο. Γελ 

κπνξεί ν εθπαηδεπηηθφο λα αηζζάλεηαη ζαλ έλα γξαλάδη κηαο απξφζσπεο 

δηνηθεηηθήο κεραλήο, αιιά λα αηζζάλεηαη σο έλαο άλζξσπνο πνπ είλαη 

ππνθείκελν ηεο παηδείαο θαη ε ζρέζε ηνπ κε ηε δηνηθεηηθή ηεξαξρία είλαη 

αλζξψπηλε, ζρέζε πνιηηηζκνχ, ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο θαη αγάπεο.  
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  Γηαηί ην ζρνιείν είλαη δσή θαη ε δσή ππεξεηείηαη κε αλζξψπηλεο 

ζρέζεηο θαη φρη κε απξφζσπα δηαηάγκαηα. Ο εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα 

βξίζθεηαη ζε ζπλερή επηθνηλσλία κε ηνπο παξάγνληεο ηεο δηνίθεζεο, φρη κφλν 

γηα ζέκαηα δηνηθεηηθά, απνζπάζεηο, κεηαζέζεηο, ζεκηλάξηα, πξνγξάκκαηα, 

αιιά θπξίσο εθπαηδεπηηθά δηφηη ν παξεκβαηηθφο ηνπ ιφγνο κέζα ζηα πιαίζηα 

ηνπ ζεβαζκνχ θαη ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηα πξντζηάκελα φξγαλα, κε ηελ 

επηζήκαλζε δπζθνιηψλ ζηνλ ηνκέα καο, αιιά θαη ηε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ επίιπζε δεηεκάησλ ή ζηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ 

ζηφρσλ θαη πξνηεξαηνηήησλ.  

  Αθφκα ν εθπαηδεπηηθφο πνπ ζέιεη λα ζπκκεηέρεη ζε κηα θνηλή 

πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καο ζπζηήκαηνο θαη δηακφξθσζεο 

πξνζσπηθνηήησλ ζχκθσλα κε ηηο αμίεο θαη ηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο καο, 

νθείιεη λα πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζε φξγαλα ηεο δηνίθεζεο, λα ζπλεξγάδεηαη 

δείρλνληαο έκπξαθηα φηη είλαη έλα νξγαληθφ κέινο απηνχ ηνπ ζπλφινπ.  

  Ο ζχγρξνλνο εθπαηδεπηηθφο αηζζάλεηαη ζηξαηεπκέλνο ζε κία 

νπζηψδε πξνζπάζεηα ηεο παηδείαο. Ζ ζηξάηεπζή ηνπ απηή πξέπεη λα θαίλεηαη 

κε πξάμεηο ζε φινπο ηνπο παξάγνληεο ηεο δηνίθεζεο ηνπ ζρνιείνπ. Με άιια 

ιφγηα ε ζηξάηεπζε λα είλαη αληηιεπηή φρη κφλν κέζα ζηελ ηάμε, αιιά θη έμσ 

απ‟ απηήλ, κε πνιιέο παηδαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπληεινχλ ηδίσο 

ζηελ θαιιηέξγεηα θξηηηθήο ζηάζεο, αλζξσπνινγηθνχ πξνβιεκαηηζκνχ θαη 

νηθνινγηθήο ζπλείδεζεο.  

  Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, ηα φζα πξναλέθεξα δελ είλαη 

απφςεηο απφ θαζέδξαο, αιιά είλαη κία θαηάζεζε ςπρήο, κηα θαηάζεζε γηα 

πξνβιεκαηηζκφ θαη δηάινγν. Μαο ελψλεη εδψ κέζα φινπο, πέξα απφ ηε 

ζπλδηθαιηζηηθή παξάηαμε ζηελ νπνία αλήθνπκε, ην δσεξφ καο ελδηαθέξνλ γηα 

ην κέιινλ ηεο παηδείαο καο πνπ είλαη θαη ην κέιινλ, πηζηεχνπκε φινη, απηνχ 

ηνπ ηφπνπ.  

  ‟ απηφ ην φξακα είκαζηε φινη νη χλεδξνη ηαγκέλνη θαη ζα ην 

ππεξεηήζνπκε θαη ζ‟ απηφ ην πλέδξην. Αθήλσ απηφ ην βήκα κε ηελ ίδηα 

αγσλία κνπ κε δηαθαηείρε φηαλ γηα πξψηε θνξά αζρνιήζεθα κέζσ ηνπ 

ζπλδηθαιηζκνχ κε ηα ζέκαηα παηδείαο, αιιά ηψξα κε πεξηζζφηεξε ειπίδα. 

Καιή δνπιεηά ζε φινπο καο.  
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ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Οη θπξίεο ζπλαδέιθηζζεο νη νπνίεο κίιεζαλ πξνεγνπκέλσο, 

καο δίδαμαλ θαη ηε ζπλέπεηα ζην ρξφλν. Διπίδσ θαη νη θχξηνη πνπ ζα 

αθνινπζήζνπλ λα έρνπλ αληίζηνηρε αληηκεηψπηζε.  

  Ο ζπλάδειθνο Κνηζηθάθεο Θέκεο, Δηδηθφο Γξακκαηέαο θαη 

Σακίαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΟΛΜΔ ζα καο κηιήζεη «ρέζεηο θαη 

ζπλζήθεο εξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Δπηπηψζεηο ζην εθπαηδεπηηθφ έξγν».  

Θ. ΚΟΣΗΦΑΚΖ: πλάδειθνη, ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο απνδίδεηαη ηδηαίηεξε 

ζεκαζία ζηελ επηζηήκε θαη ζηελ ηερλνινγία σο παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ 

ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ζεκειηψλνπλ ηελ επεκεξία ησλ κειψλ ηνπο. 

Καζψο νη θνηλσλίεο απηέο ζπλππάξρνπλ ζε έλα άθξσο αληαγσληζηηθφ πιαίζην 

πνπ πξνσζεί ν θαπηηαιηζηηθφο ηξφπνο παξαγσγήο, ν ξφινο ηεο εθπαίδεπζεο 

αλαδεηθλχεηαη θαζνξηζηηθφο γηα ηε δπλαηφηεηα ησλ θνηλσληψλ λα 

αληεπεμέξρνληαη ζηηο απαηηήζεηο απηνχ ηνπ ρσξίο φξηα αληαγσληζκνχ.  

  Οπζηαζηηθά ν ζχγρξνλνο εξγαδφκελνο ππνρξεψλεηαη λα 

εληαρζεί ζε κία δηαδηθαζία ζπλερνχο αλαζπγθξφηεζεο ψζηε λα 

αληαπνθξίλεηαη ζε δηαξθψο κεηαβαιιφκελα εξγαζηαθά πιαίζηα θαη λα 

εμαζθαιίδεη απαζρφιεζε.  

  ‟ απηέο ηηο ζπλζήθεο ε θεληξηθή ζεκαζία ηεο θαηαξηηζηκφηεηαο 

σο ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ αηφκνπ λα θηλείηαη απνηειεζκαηηθά ζ‟ απηήλ ηελ 

παηδαγσγηθή ξεπζηφηεηα θαη λα αλαπηχζζεη πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηηο 

κεηαβαιιφκελεο εμειίμεηο.  

  Φπζηθά πίζσ απ‟ απηέο ηηο εμειίμεηο κπνξεί λα δηαθξίλεη θαλείο 

ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ηνπο βάζε. ην πιαίζην ηνπ ζχγρξνλνπ 

θαπηηαιηζκνχ ε ηαρεία παξαγσγή, ε δηάδνζε θαη ε αμηνπνίεζε ηεο γλψζεο 

είλαη εθ ησλ νπθ άλεπ παξάγνληαο γηα ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο 

ηνπ θεθαιαίνπ.  

  Παξά ην γεγνλφο φηη ελδέρεηαη λα απαμηψλεηαη θαη λα 

αρξεζηεχεηαη γξήγνξα, δελ παχεη ζηελ θάζε θνξά ζπγθεθξηκέλε πεξίζηαζε ε 

λέα γλψζε λα αλαδεηθλχεηαη ζε θαζνξηζηηθφ παξάγνληα επηθξάηεζεο ζην 
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αληαγσληζηηθφ νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. Μηα αγνξά πνπ θαηεπζχλεηαη απφ 

λενθηιειεχζεξεο αληηιήςεηο είλαη εθείλε πνπ θαζνξίδεη πνηα γλψζε θαη ζε 

πνηεο ζπλζήθεο είλαη αμηφινγε θαη απηέο νη ηεξαξρήζεηο κεηαθέξνληαη, αλ θαη 

ζπλήζσο κε κηθξή ή κε κεγάιε θαζπζηέξεζε θαη ζηελ «εθπαηδεπηηθή αγνξά» 

θαη ηελ απνηθίδνπλ.  

  Ζ εθπαίδεπζε κεηαηξέπεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζε 

θαηάξηηζε, ελψ νη ιεγφκελεο επέιηθηεο εξγαζηαθέο ζρέζεηο παίξλνπλ πνηθίιεο 

απεηιεηηθέο κνξθέο θαη ηείλνπλ λα θπξηαξρήζνπλ ζην ρψξν ηεο δεκφζηαο 

παηδείαο, δηαξξεγλχνληαο ηαπηφρξνλα ηνπο δεζκνχο αιιειεγγχεο πνπ 

παξαδνζηαθά ζπλδένπλ ηνπο εξγαδφκελνπο.  

  Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ ζηελ πεξίπησζε ησλ Καζεγεηψλ ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο φηη ην 16% ησλ Καζεγεηψλ είλαη αλαπιεξσηέο θαη 

σξνκίζζηνη. Αο κελ καο δηαθεχγεη φηη απηέο νη εμειίμεηο ζπληεινχληαη ζε έλα 

πιαίζην πνπ δηεπξχλεη ηηο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο αληζφηεηεο θαη νδεγεί 

κεγάια ηκήκαηα ηνπ πιεζπζκνχ ζηε θηψρηα, ηελ πεξηζσξηνπνίεζε θαη ζηνλ 

θνηλσληθφ απνθιεηζκφ.    

  Βαζηθή δηάζηαζε ηνπ φινπ πξνβιεκαηηζκνχ ζρεηηθά κε ην ξφιν 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο 

ζχγρξνλεο θνηλσλίεο ζπληζηά ε εκπινθή ηνπο ζηηο δηαδηθαζίεο αλαπαξαγσγήο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ αληζνηήησλ. Αθξηβψο φπσο νη αληζφηεηεο ζηνλ νηθνλνκηθφ 

ηνκέα θαη ζηνλ ηνκέα ηνπ ειέγρνπ ησλ πνιηηηζηηθψλ αιιαγψλ εληζρχνληαη, 

αληίζηνηρα θαίλεηαη πσο δηεπξχλνληαη νη αληζφηεηεο πνπ παξάγνπλ ηα 

ζχγρξνλα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ζηηο πξνεγκέλεο θνηλσλίεο.   

  Ζ απνδπλάκσζε ησλ πνιηηηθψλ ηνπ «θξάηνπο-πξφλνηαο» (ζε 

εηζαγσγηθά) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ελίζρπζε ηεο αλεξγίαο θαη ησλ πνηθίισλ 

κνξθψλ ππναπαζρφιεζεο θαη εξγαζηαθήο πεξηπιάλεζεο δεκηνπξγεί έλα 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ πνπ επλνεί ηελ απνρή απφ ηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία, ηηο πνηθίιεο κνξθέο ζρνιηθήο απνηπρίαο θαη ππνεπίδνζεο θαη ηελ 

θαζήισζε ησλ παηδηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα πην ππνβαζκηζκέλα 

θνηλσληθά ζηξψκαηα ζε ρακεινχ επηπέδνπ εθπαηδεπηηθά εθφδηα θαη 

πηζηνπνηήζεηο πνπ δελ πξνζθέξνπλ αμηφινγεο επαγγεικαηηθέο εγγπήζεηο γηα 

ηελ αγνξά εξγαζίαο.  
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  Οη ζπλζήθεο απηέο επεξεάδνπλ θαζνξηζηηθά ην έξγν κηαο 

κεγάιεο κεξίδαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δεκηνπξγψληαο δηζεπίιπηα πξνβιήκαηα 

ζηελ άζθεζή ηνπ. Έλα ζεκαληηθφ δήηεκα αθνξά ην εχξνο θαη ην βάζνο ηεο 

γλψζεο θαη εκπεηξίαο πνπ θαινχληαη νη εθπαηδεπηηθνί λα δηαπξαγκαηεπζνχλ 

ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο.  

  Ζ αλάγθε ηεο νηθνλνκηθήο νιηγαξρίαο λα πξνσζεί ηελ 

ηερλνινγηθή αλάπηπμε ζε έλα αληαγσληζηηθφ πιαίζην ρσξίο ηαπηφρξνλα λα 

ακθηζβεηείηαη ε νηθνλνκηθή θαη ε ηδενινγηθή ηεο θπξηαξρία, νδεγεί ζε 

αληηθαηηθέο επηδηψμεηο.  

  Έηζη πξνβάιιεηαη κελ θαη πξνσζείηαη ε θαιιηέξγεηα ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο, ηεο απνθιίλνπζαο ζθέςεο θαη ηεο θαληαζίαο, αιιά 

απνθεχγεηαη ν ηζηνξηθφο θαη θνηλσληνινγηθφο πξνβιεκαηηζκφο πνπ ελδέρεηαη 

λα νδεγήζεη ζε αλαηξεπηηθά σο πξνο ηηο επηδηψμεηο ηεο θνηλσληθά νξάκαηα.  

  Ζ ίδηα αληίθαζε εθθξάδεηαη επίζεο ζην επίπεδν ηεο νξγάλσζεο 

ηνπ πεξηερνκέλνπ ζπνπδψλ θαη ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κε ηε δηαξθή 

ηαιάληεπζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο αλάκεζα ζηελ παξαδνζηαθή 

νξγάλσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο κάζεζεο θαη ζηε δηαζεκαηηθή επέιηθηε 

πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο αθελφο θαη αθεηέξνπ αλάκεζα ζηηο απηαξρηθέο θαη 

ζπγθεληξσηηθέο κεζφδνπο νξγάλσζεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη ηηο 

ζπκκεηνρηθέο κνξθέο.  

  Σέινο ηδηαίηεξε ζπδήηεζε απαηηεί ε αλάιπζε ησλ πξνβιεκάησλ 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ελίζρπζε ησλ πξνηχπσλ βίαο θαη αληαγσληζκνχ ζε 

πνηθίιεο εθθξάζεηο ηεο θνηλσληθήο δσήο, φπνπ ζεκαληηθφ ξφιν 

δηαδξακαηίδνπλ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο.  

  Σν ζρνιείν γίλεηαη ζπρλά πεδία έθθξαζεο βίαησλ 

ζπκπεξηθνξψλ θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε άζθεζε ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ 

κεηαηξέπεηαη ζε εμαηξεηηθά επηθίλδπλε ππφζεζε.  

  Θα ήηαλ εχινγν λα ππνζέζεη θαλείο φηη ε απμεκέλε ζεκαζία ηεο 

εθπαίδεπζεο ζήκεξα επεξεάδεη ζεηηθά ηε ζέζε θαη ην θχξνο ησλ 
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εθπαηδεπηηθψλ σο ηεο επαγγεικαηηθήο νκάδαο πνπ δηαδξακαηίδεη ην βαζηθφ 

ξφιν ζηε δηαδηθαζία αλαπαξαγσγήο ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 

πνπ απαηηεί ν ζχγρξνλνο θαπηηαιηζκφο.  

  Σν ελδηαθέξνλ σζηφζν είλαη φηη ελψ νη εθπαηδεπηηθνί ζεζκνί 

δηεπξχλνληαη θαη ν ξφινο ηνπ αλαβαζκίδεηαη, ην ίδην ην εθπαηδεπηηθφ 

επάγγεικα ππνβαζκίδεηαη ζπλερψο ζε φηη αθνξά ηε ζέζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζηε ζχγρξνλε θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε θαη ζε φηη αθνξά ην θχξνο θαη ηελ 

θνηλνηηθή ηνπο θαηαμίσζε.  

  Γηα ηελ εξκελεία δηαθφξσλ επηκέξνπο ζπλζεθψλ ηνπ 

θαηλνκέλνπ έρνπλ πξνηαζεί δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο. Έρεη ππνζηεξηρζεί 

παξαδείγκαηνο ράξε φηη ε επίζεκε πνιηηηθή ηνπ θξάηνπο γηα ηα ηαρείεο 

δηαδηθαζίεο πξνζαξκνγήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηηο απαηηήζεηο ηεο 

θαζνιηθά παηδαγσγεκέλεο θνηλσλίαο, κεηαθέξεηαη ζην επίπεδν ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο σο κία πξαθηηθή ζπλερψο πηέζεσλ θαη αμηνινγήζεσλ κε ζηφρν ηελ 

επίηεπμε ηεο επίζεκεο λφξκαο.  

  ‟ απηέο ηηο ζπλζήθεο είλαη εχθνιν θαη αλέμνδν γηα ηνπο 

θξαηηθνχο παξάγνληεο λα πξνβάιιεηαη ν εθπαηδεπηηθφο σο ν ππεχζπλνο γηα 

ηελ αδπλακία πξνζαξκνγήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηηο δηάθνξεο 

εμειίμεηο. Ζ κείσζε ηνπ θχξνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηειηθά ίζσο λα απνηειεί 

επηπιένλ έλα αλέμνδν άιινζη γηα ηελ θξαηηθή πνιηηηθή ψζηε λα αξλείηαη ηελ 

νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ηνπο αλαβάζκηζε.  

  Έηζη δελ είλαη ηπραίν γεγνλφο φηη θαη ζηε ρψξα καο 

επαλεηιεκκέλα νη εθπαηδεπηηθνί έγηλαλ ζηφρνο επηζέζεσλ κέζα θη έμσ απφ ηε 

Βνπιή κε ζηφρν ηελ εζηθή ηνπο κείσζε θαη ηελ ππνβάζκηζε ηνπο θχξνπο ηνπο.  

  ην ίδην πιαίζην εληάζζεηαη θαη ε ηάζε πνπ παξαηεξείηαη 

ηειεπηαία γηα ηελ ελίζρπζε ησλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ θαη ρεηξαγψγεζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ εθθξάδεηαη κε ην ππάξρνλ ζεζκηθφ πιαίζην αμηνιφγεζεο 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ηδηαίηεξα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.  
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  Ζ ηάζε ελίζρπζεο ζηελ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κπνξεί 

λα απνδνζεί ηνπιάρηζηνλ ζε δχν ιφγνπο. Απφ ηε κία πιεπξά γηαηί ε εμνπζία 

ζέιεη λα αζθήζεη πίεζε ζην εθπαηδεπηηθφ ζψκα λα πηνζεηήζεη ην λέν πιαίζην 

αληηιήςεσλ θαη πξαθηηθψλ πνπ ππνηίζεηαη φηη ζηνηρεί πξνο ηηο 

ηερληθννηθνλνκηθέο εμειίμεηο ή αθξηβέζηεξα λα πηνζεηήζεη κία πξαθηηθή 

ζπλερψο αλαπξνζαξκνγψλ κε βάζε ηηο θεληξηθά πξνζδηνξηδφκελεο 

πξνηεξαηφηεηεο.  

  Απφ ηελ άιιε γηαηί πξέπεη λα κεηψζεη ηε δπλαηφηεηα 

ακθηζβήηεζεο ησλ αμηψλ ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ε ζχγρξνλε θαπηηαιηζηηθή 

αλάπηπμε, φπσο είλαη ε αληαγσληζηηθφηεηα, ε νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε, ε 

«αμηνθξαηία» (ζε εηζαγσγηθά) θιπ.  

  Έθθξαζε απηψλ ησλ ηάζεσλ ζηνλ ειιεληθφ ρψξν κπνξνχλ λα 

ζεσξεζνχλ νη λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ, 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζπλνιηθά, θαζψο θαη νη 

πξνζπάζεηεο πνπ αλαιακβάλνληαη απφ ηα πάλσ θαη απφ ηα έμσ γηα 

θαηαγξαθή δεηθηψλ απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. 

  ‟ απηή ηε δηαδηθαζία ελίζρπζεο ηνπ αλαπαξαγσγηθνχ ξφινπ 

ηνπ ζρνιείνπ έρνπλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ε λενθηιειεχζεξεο έκπλεπζεο 

εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο πνπ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν εμαπιψλνληαη ζηνλ 

δπηηθφ θφζκν κε ηζρπξή ηνπιάρηζηνλ επίδξαζε ζε φηη αθνξά ηα θξάηε ηεο 

Δπξψπεο, παξαδείγκαηνο ράξε Βξεηαλία. 

  ε φηη αθνξά ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ε πνιηηηθή απηή 

φμπλε ηελ αληηπαξάζεζή ηνπο κε ηνπο γνλείο θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία, αχμεζε 

ην άγρνο θαη ηελ απνγνήηεπζή ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

έξγνπ ηνπο, επέηεηλε ηελ εμάξηεζε απφ ηζρπξνχο παξάγνληεο ηεο νηθνλνκίαο, 

ελίζρπζε ην γξαθεηνθξαηηθφ ραξαθηήξα θαη ηηο ηεξαξρηθέο δνκέο ηεο δεκφζηαο 

εθπαίδεπζεο, επηδείλσζε ηηο ελδνθιαδηθέο αληηπαξαζέζεηο. 

  Ηδηαίηεξα πλεπκαηηθέο απφ ηελ ίδηα άπνςε αλαδεηθλχνληαη θαη νη 

λενθηιειεχζεξεο έκπλεπζεο πνιηηηθέο πνπ αθνινπζνχληαη ζηε Βξεηαλία ζηνλ 

ηνκέα ηεο ιεγφκελεο αληηζηαζκηζηηθήο εθπαίδεπζεο. Ζ θαζηέξσζε ηνπ 
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δηαγσληζκνχ ηνπ ΑΔΠ ζηε ζέζε ηεο παξαδνζηαθήο επεηεξίδαο κε βάζε ηελ 

αξραηφηεηα απνηέιεζε κηα αθφκα έθθξαζε πεξηθξφλεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

  Ζ πξνεγνχκελε Κπβέξλεζε αθνινπζψληαο ζηαζεξά ην δξφκν 

ηνπ απηαξρηζκνχ θαη ηεο άξλεζεο δηαιφγνπ, επέβαιε έλα ζχζηεκα 

δηαγσληζκνχ πνπ βαζίδεηαη ζε δχν αλνξζνινγηθά ζηνηρεία. Σν πξψην είλαη φηη 

ππνβάιινπλ ηνπο ππνςήθηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε έλα εμεπηειηζηηθφ έιεγρν 

ησλ επηζηεκνληθψλ ηνπο γλψζεσλ πνπ απέθηεζαλ ζε κία πνξεία πνιιψλ 

εηψλ παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο κέζα ζε ιίγεο ψξεο.  

  Σν δεχηεξν φηη επηρεηξεί λα ειέγμεη ηελ παηδαγσγηθή θαη 

δηδαθηηθή ηνπο ηθαλφηεηα ζε κία νιηγφσξε γξαπηή εμέηαζε ζε ζεσξεηηθά 

δεηήκαηα, ελψ ηαπηφρξνλα πνιινί ππνςήθηνη θαινχληαη γηα δηνξηζκφ ζηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ρσξίο πνηέ λα έρνπλ ηελ επθαηξία λα 

παξαθνινπζήζνπλ αληίζηνηρα καζήκαηα ζηηο πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο ηνπο κε 

θχξηα επζχλε ηεο πνιηηείαο.  

  Ζ ηξαγειαθηθή θαηάζηαζε απηή ζπκπιεξψλεηαη κε ηελ 

θαζηέξσζε ησλ εξσηήζεσλ πνιιαπιήο επηινγήο φπνπ νη ππνςήθηνη 

θαινχληαη λα καπξίζνπλ θνπηάθηα πνπ ζεκαηνδνηνχλ ηε κφλε ζσζηή 

απάληεζε γηα ηελ επίιπζε πεξίπινθσλ επηζηεκνληθψλ θαη παηδαγσγηθψλ 

δεηεκάησλ.  

  Ση ζα κπνξνχζε λα γίλεη; Οπζηαζηηθή αχμεζε ησλ δηνξηζκψλ ζηε 

κεγάιε πξνζθνξά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Να αμηνπνηεζεί γηα ηελ πνηνηηθή 

βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζεο κε παξάιιειε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ καζεηψλ, 

ε θαζηέξσζε θαη ε εηδίθεπζε ζηα ςπρνπαηδαγσγηθά ζε φια ηα παλεπηζηεκηαθά 

ηκήκαηα απφ ηα νπνία απνθνηηνχλ νη ππνςήθηνη εθπαηδεπηηθνί ψζηε λα είλαη 

θαηαξηηζκέλνη φρη κφλν πξνο ην αληηθείκελν ηεο δηδαζθαιίαο, αιιά θαη ζηηο 

κεζφδνπο θαη ηηο πξαθηηθέο ηεο. Απηή ε εηδίθεπζε λα είλαη πξνυπφζεζε 

δηνξηζκνχ.    

  Ζ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ εθθξάδεηαη κε ηνπο κηζζνχο θαη 

ηεο θάζε θνξά πιηθέο απνιαβέο απνηειεί θεληξηθήο ζεκαζίαο ζέκα ζπδήηεζεο 

γηα ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Δίλαη ζαθέο φηη ην ζπλνιηθφ 
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εηζφδεκα απνηειεί θχξην θξηηήξην γηα ηελ ηνπνζέηεζε κηαο επαγγεικαηηθήο 

νκάδαο ζε έλα ζχζηεκα θνηλσληθήο δηαζηξσκάησζεο.  

  Παξάιιεια ην εηζφδεκα ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο θάζε είδνπο άιιεο 

απνιαβέο θάλεη έλα επάγγεικα πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν ειθπζηηθφ γηα ηα κέιε 

ηεο θνηλσλίαο. Καζψο πξνζθέξεηαη σο κέζν ζχγθξηζεο κε άιια 

επαγγέικαηα, απνηειεί έλα ζεκαληηθφ δείθηε ηεο αμίαο πνπ απνδίδεηαη ζην 

ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα. 

  Αληίζηνηρα απνηειεί θαη ελδνθιαδηθφ κέηξν ζχγθξηζεο ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ εζσηεξηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζην πιαίζην ηνπ 

επαγγέικαηνο φπσο ζπκβαίλεη ζε πνιιέο ρψξεο ηεο Δπξψπεο ή φπσο 

ζρεδηάδεηαη θαη γηα ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο. 

  Σα ζηνηρεία ηεο EUROSTAT είλαη ραξαθηεξηζηηθά, δελ ηα 

αλαθέξσ, γη‟ απηήλ ηελ θαηάζηαζε. Κάησ απ‟ απηέο ηηο ζπλζήθεο ην αίηεκα 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα δνχκε κε αμηνπξέπεηα κε ην κηζζφ καο, εθθξάδεη ηελ 

απαίηεζε γηα κία δίθαηε νηθνλνκηθή αληηκεηψπηζε απφ ηελ πνιηηεία πνπ 

ζπλδέεηαη ζηε ζπλείδεζε ηνπ θιάδνπ κε ηελ αμηνπξέπεηα θαη ην θχξνο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ επαγγέικαηνο. 

  Δθείλν πνπ πξέπεη λα ζρνιηάζεη θαλείο εδψ είλαη φηη νη 

πεξηνξηζκέλεο δαπάλεο γηα ηελ εθπαίδεπζε έρνπλ άκεζεο επηπηψζεηο ζε κηα 

ζεηξά απφ παξακέηξνπο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο φπσο είλαη ε πιηθνηερληθή 

ππνδνκή, εμνπιηζκφο ζρνιείσλ, δηάξθεηα θαη πνηφηεηα ηεο επηκφξθσζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη γεληθφηεξα νη ζπλζήθεο άζθεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. 

  πλεπψο νη παξάκεηξνη απηνί ζπκβάιινπλ ζηελ επηδείλσζε ησλ 

φξσλ άζθεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ζηε δηακφξθσζε κηαο αξλεηηθήο εηθφλαο 

γηα ην εθπαηδεπηηθφ επάγγεικα. Δθπαηδεπηηθφο, επίκνλν θαη ςπρνθζφξν 

επάγγεικα. Μηα ζεηξά απφ παξάγνληεο, πέξα απφ ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, 

επεξεάδνπλ ηνπο φξνπο θαη ηηο ζπλζήθεο άζθεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ 

θαη ζπληζηνχλ δπλάκεη λνζνγφλνπο παξάγνληεο πνπ απεηινχλ ηε ζσκαηηθή, 

δηαλνεηηθή θαη ςπρηθή καο πγεία.  
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  Αλάκεζα ζ‟ απηνχο πην εχθνια κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ 

φζνη αλαθέξνληαη ζηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή θαη ζηνλ εμνπιηζκφ ησλ 

ζρνιείσλ, αιιά θαη κία δεχηεξε ζεηξά παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ 

ηξφπν θαη ηνπο φξνπο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ, ν αξηζκφο 

καζεηψλ ζηηο ηάμεηο, πνπ είλαη απφ ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο απηήο ηεο 

θαηεγνξίαο. Μεγάιεο ηάμεηο, ηδίσο φηαλ ζπλδπάδνληαη κε απμεκέλεο 

πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο δηακνξθψλνπλ αζθπθηηθφ πεξηβάιινλ γηα ην 

δηδαθηηθφ έξγν.  

  Παξάιιεια ν ηξφπνο νξγάλσζεο, δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ 

ζρνιείσλ ραξαθηεξίδεηαη απφ αχμνπζα έληαζε ησλ ηερλνγξαθεηνθξαηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ. Δληζρχεηαη ε δηαδηθαζία απνηθηζκνχ ησλ ζρνιηθψλ ηδξπκάησλ 

απφ αληηιήςεηο θαη πξαθηηθέο ηεο βηνκεραλίαο, πνπ βαζίδνληαη θαηά θχξην 

ιφγν ζηνλ αληαγσληζκφ, ζηελ άκεζε ρξεζηκνζεξία, ζηελ αμηνιφγεζε, ηππηθή 

νξγάλσζε ηνπ εξγάζηκνπ ρξφλνπ.  

  Έηζη απνπξνζσπνπνηνχληαη νη δηαζεκαηηθέο θαη 

δαζθαινκαζεηηθέο ζρέζεηο θαη επηηείλεηαη ε απνμέλσζε θαη κέζα ζηελ ηάμε. 

Αθφκε πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαη ν αληηθαηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ έξγνπ 

πνπ θαινχληαη λα επηηειέζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί.  

  Πνιιέο κειέηεο έρνπλ δείμεη κε επάξθεηα ην πιήζνο θαη ηελ 

πνιππινθφηεηα ησλ ζπγθξνχζεσλ πνπ ζπλπθαίλνληαη κε ην δηδαθηηθφ 

επάγγεικα, ζε κία πεξίνδν κάιηζηα πνπ νη φξνη άζθεζή ηνπο ραξαθηεξίδνληαη 

απφ αζάθεηα θαη ξεπζηφηεηα.  

  Τπ‟ απηνχο ηνπο φξνπο δελ θαζφινπ δπζεμήγεηεο νη ζπρλέο 

αλαθνξέο ησλ εηδηθψλ εξεπλεηψλ ζε θαηαζηάζεηο ζηξεο, άγρνπο θαη 

επαγγεικαηηθήο εμάληιεζεο. Σν ζχλδξνκν ηεο επαγγεικαηηθήο εμάληιεζεο 

ζπλαληάηαη ζπρλφηεξα ζε νξηζκέλα επαγγέικαηα φπσο είλαη νη εθπαηδεπηηθνί 

πνπ βξίζθνληαη ζ‟ απηνχο ηνπο επαγγεικαηίεο πνπ έρνπλ κεγάιν θίλδπλν ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ ζπλδξφκνπ.  

  Αλάκεζα ζηνπο παξάγνληεο πνπ ελνρνπνηνχληαη γηα 

θαηαζηάζεηο επαγγεικαηηθήο εμάληιεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθέξνληαη απφ 
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ηηο θάησ απφ ηε γεληθή έλλνηα αληίμνεο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ππεξβνιηθφο 

θφξηνο εξγαζίαο, εμαληιεηηθφ σξάξην, αζάθεηα, άθακπηε απηαξρηθή δηνίθεζε, 

έιιεηςε ςπρνινγηθήο ζηήξημεο, απμεκέλεο απαηηήζεηο απφ κέξνπο ησλ 

καζεηψλ ή ησλ γνληψλ θαη κηα ζεηξά άιινη παξάγνληεο. Καη γεληθφηεξα ζα 

έιεγα απφ ηηο ζπλζήθεο άζθεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, απφ ηηο 

εξγαζηαθέο ζρέζεηο θιπ.  

  Ο ξφινο ν δηθφο καο, ηνπ πλδηθαιηζηηθνχ Κηλήκαηνο. Οη 

εμειίμεηο ζηελ παγθφζκηα θιίκαθα φπσο ήδε θάλεθε, έρνπλ βαξπζήκαληεο 

επηπηψζεηο θαη ζην εζληθφ επίπεδν, νη νπνίεο ζπρλά παξαβιέπνληαη θαη γη‟ 

απηφ αμίδεη λα γίλνπλ θάπνηεο ζρεηηθέο θαηαιεθηηθέο επηζεκάλζεηο.  

  Ζ ζπκθσλία GATT φρη κφλν νξίδεη ην λέν πιαίζην παξνρήο 

εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ, ηηο νπνίεο νπζηαζηηθά κεηαηξέπεη ζε εκπφξεπκα, 

αιιά επεξεάδεη θαζνξηζηηθά θαη ζηελ νπζία ακθηζβεηεί ηε ζρέζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κε ην θξάηνο πνπ είλαη ν θχξηνο εξγνδφηεο.  

  Γη‟ απηφ θαη ε παξαδνζηαθή ηάζε λα αλαιχνληαη ηα εθπαηδεπηηθά 

θαηλφκελα απνθιεηζηηθά ζην εζληθφ πιαίζην, νδεγεί ζε αλεπαξθείο 

επεμεξγαζίεο πνπ αδπλαηνχλ λα ζπιιάβνπλ ηε ζεκαζία πνπ έρνπλ νη 

κεηαβνιέο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παγθνζκηνπνίεζε θαη θπξίσο ην 

κεηαβαιιφκελν ξφιν θαη πεδίν δξάζεο ηφζν ηεο εθπαίδεπζεο, φζν θαη ηεο 

εξγαζίαο καο σο εθπαηδεπηηθψλ. 

  Γη‟ απηφλ αθξηβψο ην ιφγν είλαη άκεζε ε αλάγθε λα νξγαλσζνχλ 

νη δπλάκεηο ηεο εξγαζίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ζε ηνπηθή θαη ζε δηεζλή 

θιίκαηα, ακθηζβεηψληαο θαη αθπξψλνληαο ηνπο ζρεδηαζκνχο πνπ ζηξέθνληαη 

ελάληηα ζηνπο ιανχο ηνπ θφζκνπ. Γη‟ απηφλ ηνλ ίδην ιφγν ηνλίδνπκε ηε ζεκαζία 

πνπ έρνπλ νη θνηλνί αγψλεο φισλ ησλ δπλάκεσλ πνπ αληηπαξαηάζζνπλ 

ζήκεξα έλα άιιν φξακα απέλαληη ζηε ιαίιαπα ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ γηα ην 

κέιινλ ηεο αλζξσπφηεηαο ηνπ πιαλήηε καο.  

  Καη γηα λα ζπκεζνχκε ην ιφγν ηνπ κεγάινπ καο δάζθαινπ ηνπ 

Γεκήηξε Ληλνχ «ε ζνβαξφηεξε ειπίδα βξίζθεηαη ζηε ζπλείδεζε ησλ κεγάισλ 
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ιατθψλ νκάδσλ, αλ μππλήζνπλ, αλ θαηαλνήζνπλ θη αλ απνθαζίζνπλ λα 

ελεξγήζνπλ ζθφπηκα». Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Β. ΛΟΤΕΗΧΣΖ): Κη εκείο επραξηζηνχκε ηνλ ζπλάδειθν 

Κνηζηθάθε. Να ζαο ππελζπκίζσ φηη έρνπλ αξρίζεη θαη έξρνληαη δειψζεηο γηα 

παξεκβάζεηο εδψ ζην Πξνεδξείν. Μπνξείηε λα θέξεηε θαη νη ππφινηπνη θαηά 

ηε δηάξθεηα. Θα ηεξεζεί ε απφιπηε πξνηεξαηφηεηα φπσο θηάλνπλ νη 

δειψζεηο.  

  Δπίζεο λα δηεπθξηλίζνπκε φηη νη νπνηεζδήπνηε εξσηήζεηο πξέπεη 

λα είλαη επί ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ηνπνζεηήζεσλ ησλ εηζεγεηψλ. Δπνκέλσο 

εξσηήζεηο ππνζεηηθέο πνπ είλαη ζε άιια ζέκαηα ηα νπνία δελ έρνπλ ζίμεη νη 

εηζεγεηέο, δελ κπνξνχλ λα ηεζνχλ εδψ. Δπραξηζηψ πνιχ.  

Θ. ΚΟΣΗΦΑΚΖ: Δίκαη Γξακκαηέαο ηεο ΟΛΜΔ, απηή είλαη ε ηδηφηεηά κνπ. Ζ 

νκηιία κνπ ήηαλ εθ κέξνπο ησλ ζπλεξγαδφκελσλ Δθπαηδεπηηθψλ Κηλήζεσλ, 

Αγσληζηηθή πλεξγαζία, Γ. Ληλφο, Δξγαηηθή Αξηζηεξά θιπ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Γ. ΓΚΗΝΖ): Δίλαη παξάιεςε πξάγκαηη. Δχζηνρε ε 

παξαηήξεζε. Γελ ην γξάθεη ην πξφγξακκα, αιιά ζα έπξεπε λα ην γξάθεη. 

Δπραξηζηνχκε πνιχ γηα ηελ παξαηήξεζε θαη ηε δηεπθξίληζε πνπ έγηλε. Ο 

ζπλάδειθνο ν Κψζηαο κπφληαο έρεη ην ιφγν. 

Κ. ΜΠΟΝΗΑ: Αγαπεηνί πξνζθεθιεκέλνη –δελ μέξνπκε πφζνη είλαη εδψ– θαη 

αγαπεηνί ζπλάδειθνη, πάλσ ζηε δεχηεξε ζεκαηηθή ελφηεηα ηνπ πλεδξίνπ 

πνπ είλαη νη εξγαζηαθέο ζρέζεηο ζα ήζεια λα αλαθεξζψ ζαλ εθπξφζσπνο ηεο 

ΔΑΚ-ΓΔΔ, πνπ φπσο φκσο είλαη γλσζηφ νη εθπαηδεπηηθέο… έρνπλ εληαρζεί 

ζην ηαμηθφ θηλεκαηηθφ ηνπ ΠΑΜΔ θαη ηδηαίηεξα ηνπ ΠΑΜΔ Δθπαηδεπηηθψλ. 

  Θέισ λα ην ζπλδέζσ κε ηηο γεληθφηεξεο αιιαγέο πνπ γίλνληαη 

ζήκεξα ζηελ νηθνλνκία. Ο αληαγσληζκφο αλάκεζα ζηα βαζηθά ηκπεξηαιηζηηθά 

θέληξα, ΖΠΑ, Δπξσπατθή Έλσζε θαη Ηαπσλία εμειίζζεηαη νμχηαηνο γηα ην 

κνίξαζκα θαη μαλακνίξαζκα ησλ ζθαηξψλ επηξξνήο ηνπο.  
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  Ζ βαζηθή αληίζεζε ηεο επνρήο καο αλάκεζα ζηνλ θνηλσληθφ 

ραξαθηήξα ηεο παξαγσγήο θαη ηελ αηνκηθή θαπηηαιηζηηθή κνξθή ηδηνπνίεζεο 

ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ζπλερίδεη λα νμχλεηαη. Έρεη θάπνηνο ζήκεξα ηελ 

ςεπδαίζζεζε φηη κε ηελ έληαζε ησλ αληεξγαηηθψλ κέηξσλ κπνξεί λα ιπζεί ην 

πξφβιεκα ησλ 19,3 εθαηνκκπξίσλ αλέξγσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε γηα 

πιήξε θαη ζηαζεξή δνπιεηά; Λέκε θαηεγνξεκαηηθά «φρη». 

  ηαλ κηιάλε γηα δνπιεηά ελλννχλ «απαζρφιεζε». Γειαδή κηζή 

δνπιεηά, κηζή δσή. Οη αλαδηαξζξψζεηο ηεο νηθνλνκίαο δελ είλαη ηίπνηε άιιν 

απφ ηα κέηξα πνπ παίξλνπλ νη δηεζλείο θαη παγθφζκηνη Οξγαληζκνί ησλ 

θεθαιαηνθξαηψλ γηα ηελ αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο ηνπ θεθαιαίνπ 

εμαπνιχνληαο πνιέκνπο, ζπλνιηθή επίζεζε ζηα δηθαηψκαηα θαη ηηο 

θαηαθηήζεηο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο.  

  Δίλαη αδήξηηε αλάγθε ηα κέηξα απηά πνπ παίξλνπλ νη 

θαπηηαιηζηέο θαη νη θπβεξλεηηθνί εληνινδφρνη ηνπο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο 

νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο εμνπζίαο ηνπο. Ζ πνιηηηθή απηή είλαη κνλφδξνκνο 

γηα ην θεθάιαην.  

  Θνιψλνπλ ηα λεξά ζπλάδειθνη, ζνζηαιδεκνθξαηηθά θαη 

ξεθνξκηζηηθά Κφκκαηα φηαλ ιέλε φηη ν κνλνπσιηαθφο θαπηηαιηζκφο ζήκεξα 

είλαη δπλαηφλ λα ξπζκηζηεί. Ξέξνπκε πνιχ θαιά φηη ηέηνηα πνιηηηθή ή ηέηνηα 

ξχζκηζε δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί. Γελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί πνιηηηθή πνπ 

λα κεηψλεη ηα θέξδε ηνπ θεθαιαίνπ, ηελ ππεξαμία γηαηί απηφ ππνζθάπηεη ηα 

ζεκέιηα ηεο θαπηηαιηζηηθήο θνηλσλίαο. Αθφκε πεξηζζφηεξν είλαη νπηνπία ην 

ζχλζεκα «ν άλζξσπνο πάλσ απφ ηα θέξδε» θαη άιια παξφκνηα γηαηί δελ 

βξέζεθε θαλέλαο θαπηηαιηζηήο λα κνηξάζεη ηα θέξδε ηνπ ζην ιαφ.  

  Ζ απαζρνιεζηκφηεηα, ε ελίζρπζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

πλεχκαηνο, ε πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη νη ίζεο επθαηξίεο είλαη νη ηέζζεξηο 

άμνλεο ηνπο νπνίνπο θηλείηαη ε πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Μέζα απφ 

ηελ απαζρνιεζηκφηεηα επηδηψθεηαη ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

απαζρνινπκέλσλ, φρη φκσο κέζα απφ ηελ εμαζθάιηζε ηεο πιήξνπο θαη 

ζηαζεξήο δνπιεηάο, αιιά απφ ηελ ππναπαζρφιεζε.  
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  Δπηδηψθεηαη ε δεκηνπξγία ελφο αθφκα πην επλντθνχ 

πεξηβάιινληνο γηα ηηο επηρεηξήζεηο κέζα απφ θνξναπαιιαγέο, επηδνηνχκελα 

πξνγξάκκαηα θιπ. Ζ πξνζαξκνζηηθφηεηα απνηειεί ην θιεηδί θαζψο κέζα απ‟ 

απηήλ πξνσζνχληαη φιεο νη επέιηθηεο κνξθέο απαζρφιεζεο.  

  Γίλεηαη κεγάιε πξνηεξαηφηεηα ζηε δηα βίνπ κάζεζε θαη 

θαηάξηηζε κε βάζε ηηο αλάγθεο ηνπ θεθαιαίνπ. ιεο απηέο νη αλαδηαξζξψζεηο 

επηδξνχλ άκεζα θαη ζηελ παηδεία. Ζ αλαπαξαγσγή ηεο εξγαηηθήο δχλακεο 

κέζα απφ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα κε παξάιιειε αλαπαξαγσγή ηεο 

θπξίαξρεο ηδενινγίαο ηεο άξρνπζαο ηάμεο, νδεγεί ζηε δηακφξθσζε ελφο 

ρεηξαγσγεκέλνπ θαη ππάθνπνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ κε ηηο ιηγφηεξεο δπλαηέο 

αληηζηάζεηο ζηελ εθκεηάιιεπζε θαη ηελ θπξηαξρία ησλ κνλνπσιίσλ θαη ησλ 

πνιηηηθψλ εθθξαζηψλ ηνπο.  

  Γηα ηνπο επέιηθηνπο εξγαδφκελνπο κηιήζακε ην πξσί. Οη έλλνηεο 

ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο, επειημίαο, αληαγσληζηηθφηεηαο εηζάγνληαη ζηα 

θείκελα θαη ηηο απνθάζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο φηαλ αλαθέξνληαη 

ηδηαίηεξα γηα ην ζρνιείν ή γηα ην παλεπηζηεκηαθφ ίδξπκα, αθνχ αιιάδεη ν 

ξφινο ηεο εθπαίδεπζεο θαη απφ θνηλσληθφ δηθαίσκα γίλεηαη εκπφξεπκα. 

  Σα ζρνιεία, ρψξνη πψιεζεο απηνχ ηνπ ηδηφκνξθνπ 

εκπνξεχκαηνο θαη νη εθπαηδεπηηθνί εξγάηεο-πιαζηέ κε δηεπζπληέο manager. Σα 

πξντφληα, νη επηρεηξήζεηο-ζρνιεία θαη νη εξγάηεο-Καζεγεηέο ηνπο πξέπεη λα 

έρνπλ πηζηνπνηεηηθά ISO θαη γη‟ απηφ θαη λα αμηνινγνχληαη. Σν θεθάιαην θαη ηα 

κνλνπψιηα εδψ αθξηβψο επηθεληξψλνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο θαη εδψ πξέπεη λα 

ηελ επηθεληξψζνπκε θη εκείο.  

  Ζ απαξρή ηεο εθπαηδεπηηθήο αλαδηάξζξσζεο πνπ εμειίζζεηαη 

ζήκεξα, βξίζθεηαη θάπνπ ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄90 ρσξίο λα είλαη 

απνθιεηζηηθφηεηα ηεο ρψξαο καο. Σφηε πνπ ε Δπξσπατθή Έλσζε άξρηζε λα 

αλαπηχζζεη ζηξαηεγηθέο γηα ηελ απαζρφιεζε, λα μεζεκειηψλεη δειαδή έλα-

έλα ηα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα καδί κε ην κνξθσηηθφ δηθαίσκα, κε ζηφρν λα 

πξνζαξκφζεη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζηηο αιιαγέο ζηελ νηθνλνκία θαη ηηο 

εξγαζηαθέο ζρέζεηο κε ηε ζηξνθή ζηελ θαηάξηηζε.  
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  Σν θείκελν εθείλν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ απνηέιεζε 

νδεγφ γηα ηηο πνιηηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη κέρξη θαη ζήκεξα, είλαη ε Λεπθή 

Βίβινο γηα ηελ παηδεία ην 1996 πνπ αθνινχζεζε ηε Λεπθή Βίβιν γηα ηελ 

απαζρφιεζε κε ζηφρν λα εμαζθαιίζεη ηαχηηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε ην 

εξγαζηαθφ κνληέιν.  

  Βαζηθέο θαηεπζχλζεηο ηεο είλαη ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ πνπ ζα 

θάλνπλ ηα άηνκα επέιηθηα ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ζε βάξνο ηεο νιφπιεπξεο 

κφξθσζεο θαη ε δηα βίνπ θαηάξηηζε. ξνη πνπ γηα πξψηε θνξά εκθαλίδνληαη 

ζαλ ζηξαηεγηθή επηινγή γηα ηελ εθπαίδεπζε.  

  Ζ ζπκκεηνρή ζηε δηα βίνπ εθπαίδεπζε ή ζηε δηα βίνπ θαηάξηηζε, 

πνπ ηαπηίδνληαη θαηά ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, απνηειεί θαη ηελ πξνηξνπή ηεο. 

Ζ Λεπθή Βίβινο γηα ηελ παηδεία απνηέιεζε κηα εληαία αλαθνξά ζηηο επηζπκίεο 

ησλ πνιπεζληθψλ γηα ην εθπαηδεπηηθφ κνληέιν, απφ ηηο πξψηεο βαζκίδεο ηεο 

εθπαίδεπζεο θαηαιήγνληαο ζηε ζέζε ηνπ αηφκνπ ζηελ παξαγσγή. 

  ην πιαίζην απηφ έβαδε ζην ζηφραζηξν θαη ηε ζχλδεζε ηνπ 

πηπρίνπ κε ην δηθαίσκα ζηε δνπιεηά. Ζ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πνπ νδεγνχλ 

ζην εθπαηδεπηηθφ κνληέιν πνπ πεξηέγξαθε ε Λεπθή Βίβινο είλαη ζε εμέιημε θαη 

ζήκεξα.  

  Ζ εμεηδίθεπζε ησλ κέηξσλ απνηέιεζαλ ζέκα ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο κε ην νπνίν ε «κεηαξξχζκηζε» ηνπ 1997 κε ζεηξά πξνγξακκάησλ 

θαη κε κνριφ ηα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ 

θαηάξηηζε, απηά ηα ιεγφκελα ΔΠΔΑΚ θαη ηηο θνηλνηηθέο ρξεκαηνδνηήζεηο, 

νδεγεί ζε πιήξε εθαξκνγή θαη εκπινπηηζκφ απηψλ ησλ κέηξσλ. 

  Έλα άιιν θείκελν πνπ απνηέιεζε επίζεο Βίβιν γηα ηηο 

πξνζέζεηο ησλ πνιπεζληθψλ γηα ηελ εθπαίδεπζε ήηαλ ε έθζεζε πνπ 

θαηάξηηζαλ εκπεηξνγλψκνλεο ηνπ ΟΟΑ γηα ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα ην 1995.  
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  ηξεθφηαλ ελάληηα ζην δεκφζην θαη δσξεάλ ραξαθηήξα ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη δεηνχζε λα θαηαξγεζεί ζηε ρψξα καο ε δσξεάλ παηδεία, 

γηαηί ε ινγηθή ηεο ηζφηεηαο ησλ επθαηξηψλ είλαη μεπεξαζκέλε.  

  Αλάκεζα ζε άιια πξνέβιεπε ηελ ίδξπζε ηδησηηθψλ 

Παλεπηζηεκίσλ, βιέπεηε ηη ζα θάλεη ν Πνιπδσγφπνπινο κεζαχξην. 

Καηάξγεζε ηεο δσξεάλ δηαλνκήο ησλ ζπγγξακκάησλ ζηνπο θνηηεηέο θαη ηνπο 

ζπνπδαζηέο. Βιέπεηε γηαηί βγήθαλ νη θνηηεηέο πξνρζέο ζην δξφκν.  

  Καηάξγεζε ηεο επεηεξίδαο δηνξηζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ην ΄97 

θαη αχμεζε ηεο νηθνλνκηθήο ζπκκεηνρήο ησλ γνληψλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ 

παηδηψλ ηνπο, παηδηθνί ζηαζκνί θαη έπεηαη ζπλέρεηα, απνθέληξσζε θαη πάεη 

ιέγνληαο. Φηιαλδηθφ κνληέιν.  

  ηαλ ιέκε «εξγαζηαθέο ζρέζεηο» νξίδνπκε ηηο ζρέζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηνπο φξνπο πψιεζεο ηεο εξγαηηθήο δχλακεο θαη πνπ εθθξάδνληαη 

θαη λνκηθά. Γηακνξθψλνληαη δε πάλσ ζην έδαθνο ηεο ηαμηθήο πάιεο, εξγαζία, 

θεθάιαην θαη πξνθχπηνπλ κε θπζηθή αλαγθαηφηεηα απφ ηελ νηθνλνκηθή βάζε 

ηνπ θαπηηαιηζκνχ.  

  Οη πξνζπάζεηεο ησλ θεθαιαηνθξαηψλ λα ξπζκίζνπλ ηηο ζρέζεηο 

απηέο πξνο φθεινο ηνπο, πεγάδεη απφ ην λφκν ηεο ππεξαμίαο, ηεο 

απφζπαζεο δειαδή ηνπ αλψηεξνπ δπλαηνχ θέξδνπο. Οη φπνηεο αιιαγέο ζηηο 

ζρέζεηο κηζζσηήο εξγαζίαο ζηηο ζπλζήθεο ηνπ θαπηηαιηζκνχ δελ αιιάδνπλ 

νχηε ην πεξηερφκελν, αιιά νχηε θαη ην ραξαθηήξα ηνπο. πσο θαη νη ζρέζεηο 

παξαγσγήο είλαη ζρέζεηο θαηαπίεζεο θαη εθκεηάιιεπζεο, παξά ηηο φπνηεο 

αιιαγέο ηνπο έηζη θαη νη ζρέζεηο εξγαζίαο θαη παξά ηηο ζεκεξηλέο αιιαγέο 

ζπλερίδνπλ λα εμαζθαιίδνπλ ηελ ππνηαγή θαη ηελ έληαζε ηεο εθκεηάιιεπζεο 

ηεο εξγαηηθήο ηάμεο απφ ην θεθάιαην.  

  Ο Μαξμ αλαθέξζεθε δηεμνδηθά γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο 

εξγαηηθήο δχλακεο πνπ γίλεηαη κε δχν ηξφπνπο ζπλάδειθνη, γηα λα κελ ηα 

μερλάκε απηά θαη πξέπεη θαη ζηα πλέδξηά καο λα ηα επαλαιακβάλνπκε.  
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  ηνλ θαπηηαιηζκφ ε εξγαηηθή δχλακε είλαη εκπφξεπκα πνπ 

δεκηνπξγεί ππεξαμία ηελ νπνία θαξπψλεηαη ν αηνκηθφο ή ν ζπιινγηθφο 

θαπηηαιηζηήο πνπ είλαη ην θξάηνο, είηε κε ηελ παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο, 

απφιπηε ππεξαμία, είηε κε ηελ κείσζε ηεο αμίαο ηεο εξγαηηθήο δχλακεο κε ηελ 

εθαξκνγή πξψηνλ, θαηλνχξηαο ηερλνινγίαο ή κε ηελ εληαηηθφηεηα ηεο δνπιεηάο 

πνπ απηά ηα δχν ιέγνληαη «ζρεηηθή ππεξαμία». 

  Παξαπάλσ απφ έλαλ αηψλα γίλεηαη …. ηαμηθή πάιε γηα ηνλ 

εξγάζηκν ρξφλν θαη ηνπο φξνπο πψιεζήο ηνπ, απηά πνπ ζα δνχκε ηψξα 

παξαθάησ. Έηζη ελψ ζχκθσλα κε ην ειιεληθφ Δξγαηηθφ Γίθαην, κέρξη ηψξα 

γηα ην ειιεληθφ Δξγαηηθφ Γίθαην ν νξηζκφο ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο είλαη ν 

ρξφλνο θαηά ηνλ νπνίν –πξνζέμηε ην απηφ ζπλάδειθνη, γηαηί ζα πσ 

παξαθάησ λα δείηε ηη επηπηψζεηο είρε ζε καο, ελψ κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα– είλαη ν ρξφλνο θαηά ηνλ νπνίν ν εξγαδφκελνο βξίζθεηαη ζηε 

δηάζεζε ηνπ εξγνδφηε ρσξίο λα απαηηείηαη πξαγκαηηθή απαζρφιεζε, κε ηελ 

Οδεγία 93/104 ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο γίλεηαη αληηθαηάζηαζε ηεο παιηάο 

88/2003 γηα αλαπξνζαξκνγή ηεο εξγάζηκεο εκέξαο θαη ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο 

κε ζηφρν λα απμεζεί κέρξη θαη 65 ψξεο ηελ εβδνκάδα, αθνχ νξίδεηαη σο ν 

ρξφλνο αλακνλήο ζην ρψξν εξγαζίαο σο κε εξγάζηκνο ρξφλνο, κε ζηφρν ηε 

κεγαιχηεξε επειημία γηα ηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ θεθαιαίνπ.  

  Με πξνζρήκαηα θαη ηδενινγήκαηα φπσο ηα ηξία Α, Αλάπηπμε, 

Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Απαζρφιεζε, ην επξσπατθφ θεθάιαην πξνζπαζεί ηε 

ινγηθή ησλ πνιπεζληθψλ λα ηελ θάλεη απνδεθηή απφ ηνπο εξγαδφκελνπο θαη 

ηαπηίδεη ηελ επηβίσζε ησλ εξγαδφκελσλ κε ηελ επηθξάηεζε ησλ επξσπατθψλ 

κνλνπσιίσλ ζηνλ πφιεκν κε ηα ακεξηθάληθα θαη ηα ηαπσληθά αληίζηνηρα. ε 

έλαλ πφιεκν πνπ νη εξγαδφκελνη φρη κφλν δελ ζα θεξδίζνπλ, αιιά ζα ράζνπλ 

αθφκα πεξηζζφηεξα.  

  Σν θεθάιαην ζέιεη ηνπο εξγαδφκελνπο ζπλάδειθνη, ρσξίο 

δηθαηψκαηα, ρσξίο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο θαη αζθαιηζηηθέο θαηαθηήζεηο. 

Θέινπλ κία εξγαηηθή ηάμε ζηα γφλαηα. Ζ επειημία ηεο εξγαζίαο έρεη ζρέζε κε 

ηε δηεπζέηεζε ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο, ζε εηήζηα βάζε κε ηε κεξηθή 

απαζρφιεζε φπσο γλσξίδνπκε ηνπο αλαπιεξσηέο θαη ηνπο σξνκίζζηνπο 

ζηελ εθπαίδεπζε.  
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  Δίλαη φκσο θαη ε ππεξσξηαθή απαζρφιεζε, είλαη θαη νη βάξδηεο, 

είλαη ηα θπθιηθά θαη δηαθεθνκκέλα σξάξηα εξγαζίαο. Δίλαη ή δελ είλαη επέιηθηνη 

νη Καζεγεηέο πνπ ζπκπιεξψλνπλ σξάξην ζηελ εληζρπηηθή δηδαζθαιία ή ζηελ 

πξφζζεηε δηδαθηηθή ζηήξημε; Δξψηεκα βάδσ.  

  Μπνξεί ζηελ εθπαίδεπζε λα κελ έρνπκε αθφκα ηα θάηεξγα ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα. Αο ζθεθηεί θάπνηνο ηη ζα γίλεη αλ γίλεη δηεπζέηεζε ζε πξσηλή 

θαη απνγεπκαηηλή βάξδηα ζην νινήκεξν Γπκλάζην-παηδνθπιαθηήξην θαη ζε 

εηήζηα βάζε; Απηά πνπ έιεγα πξνεγνπκέλσο γηα ηηο 65 ψξεο γηα δηεπζέηεζε 

ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο. Αλ ζέιεηε ζε εξψηεζε ζα ην εμεγήζσ κεηά. 

  Μπνξεί λα λνκίδνπλ κεξηθνί φηη βάδνπκε ηδέεο ζηνπο αληηπάινπο 

καο. ρη αγαπεηνί ζπλάδειθνη. Απιψο πξνβιέπνπκε, πξνεηδνπνηνχκε θαη λα 

είζηε απιψο έηνηκνη γηα κάρε. Αλ καο βξνπλ κπφζηθνπο ζα ην δνχκε θη απηφ.  

  ηελ Διιάδα εθαξκφδνληαη απαξέγθιηηα φιεο νη απνθάζεηο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο είηε κε ηελ θπβέξλεζε ηνπ ΠΑΟΚ, είηε κε ηελ 

θπβέξλεζε ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο θαη κε ηε ζπλαίλεζε ησλ ζπκβηβαζκέλσλ 

ζπλδηθαιηζηηθψλ –δπζηπρψο– πιεηνςεθηψλ. 

  ην λφκν κάιηζηα γηα ηε κεξηθή απαζρφιεζε ζην δεκφζην 

πεξηιακβάλεηαη δηάηαμε ζηελ νπνία γίλεηαη εκπνξεπκαηνπνίεζε ησλ 

θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ κε πξννπηηθή ηε κεηαθνξά θφζηνπο ζε απηνχο πνπ ηηο 

απνιακβάλνπλ, δειαδή ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη ζηνπο ζπληαμηνχρνπο. 

  Με ην λφκν 2639/98 πνπ ςήθηζε ε θπβέξλεζε ηνπ ΠΑΟΚ, 

έβαιε γεξά ηα ζεκέιηα ζηελ θαηάξγεζε ηνπ 8σξνπ θαη ηε δηεπζέηεζε ηνπ 

ρξφλνπ εξγαζίαο θαη πέξαζε κηα ζεηξά αληεξγαηηθψλ ξπζκίζεσλ φπσο ε 

ελίζρπζε ηεο κεξηθήο ζε βάξνο ηεο πιήξνπο απαζρφιεζεο, ην ρηχπεκα ησλ 

ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο κέζα απφ ηελ πξνψζεζε θαη εθαξκνγή 

ησλ ηνπηθψλ ζπκθψλσλ απαζρφιεζεο.  

  Ζ θπβέξλεζε επίζεο ηνπ ΠΑΟΚ θαη κε ηε ζηήξημε ηεο Νέαο 

Γεκνθξαηίαο κε λφκν ην 2001 κεηαηξέπεη έλαλ δεκφζην Οξγαληζκφ, ηνλ 

ΟΑΔΓ ζε ηδησηηθή επηρείξεζε θαη κέζα απ‟ απηφλ ην λφκν πεξλάεη έλα απφ ηα 
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πην αλαηξηρηαζηηθά κέηξα γηα ηελ αθφκα κεγαιχηεξε εθκεηάιιεπζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ, απηφ ηεο ελνηθίαζήο ηνπο.  

  Με ηελ λνκηκνπνίεζε δειαδή ηνπ δνπιεκπνξίνπ ρηππηνχληαη 

άκεζα νη ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο, πξάγκα πνπ νη βηνκήραλνη 

απαηηνχλ ρξφληα ηψξα. Οη εξγαδφκελνη απηνί πνπ έρνπλ ην πξνλφκην λα έρνπλ 

δχν εξγνδφηεο, ακείβνληαη κε ηα θαηψηεξα κεξνθάκαηα αλεμαξηήησο 

εξγαζίαο, δελ έρνπλ ζηαζεξφ εκεξήζην ρξφλν απαζρφιεζεο, ελψ ρηππηέηαη 

άκεζα ε ζπιινγηθή ηνπο δξάζε αθνχ ζπλερψο αιιάδνπλ δνπιεηέο. 

  Δίλαη νη ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο ζηα λνζνθνκεία θαη ζε άιιεο 

ππεξεζίεο. Θα δείηε κε ηνπο σξνκίζζηνπο κεζαχξην κελ αλνίμνπλ ηέηνηα 

γξαθεία.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Β. ΛΟΤΕΗΧΣΖ): πλάδειθε, έρεη ιήμεη ν ρξφλνο. Παξαθαιψ 

λα νινθιεξψζεηο.  

Κ. ΜΠΟΝΗΑ: Θα πξνζπαζήζσ λα νινθιεξψζσ ζπλάδειθε φζν ην 

δπλαηφλ γίλεηαη πεξηζζφηεξν, κηα θαη απεπζπλφκαζηε, γηα λα γίλνπλ θαη 

εξσηήζεηο θη αλ ζέιεηε έλα εθπαηδεπηηθφ πλέδξην… 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Γηα ιφγνπο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη κε ηνπο άιινπο εηζεγεηέο ζα 

παξαθαιέζσ λα νινθιεξψζεηο.  

Κ. ΜΠΟΝΗΑ: Να θάλσ κία δηαδηθαζηηθή πξφηαζε Βαζίιε, έμσ απφ ην 

ρξφλν.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Γ. ΓΚΗΝΖ): Οη θαλφλεο εηέζεζαλ εμ αξρήο θαη λνκίδσ φηη 

πξέπεη λα ηνπο ζεβαζηείηε φινη.    

Κ. ΜΠΟΝΗΑ: Ναη Γεκήηξε, εληάμεη, λα βάιεηε θάπνηνπο θαλφλεο, αιιά λα 

θάλσ κία πξφηαζε.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Σν λα καο θάλεηο λνπζεζία…. 
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Κ. ΜΠΟΝΗΑ: ρη ζπλάδειθε, δελ ζέισ θακία λνπζεζία λα θάλσ.           

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Να είζαη ζπλεπήο ζηελ ψξα ζνπ.  

Κ. ΜΠΟΝΗΑ: πλεπήο ζα είκαη ζηελ ψξα κνπ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: ε παξαθαιψ ζπλέρηζε.  

Κ. ΜΠΟΝΗΑ: Θέισ λα πσ θάηη. Σν θσηνηππηθφ έμσ δελ βγάδεη ηηο 

εηζεγήζεηο γηα λα ηηο κνηξάζνπλ ζηνπο ζπλαδέιθνπο. Απηφ πάεη λα πεη φηη 

κπξνζηά ζαο δελ ηηο έρεηε γηα λα κπνξνχζακε λα θάλνπκε παξνπζίαζε θαη 

αλαγθαδφκαζηε λα ηηο δηαβάζνπκε. Απηφ ινηπφλ δερζείηε ην ζαλ κία 

παξάθιεζε, ηνπιάρηζηνλ λα αθνχζεηε κία εηζήγεζε. Καη δελ λνκίδσ φηη δελ 

ζέιεηε λα ηελ αθνχζεηε. Σνπιάρηζηνλ ιίγνη είκαζηε κέζα εδψ. Οχηε ζα γίλεη 

ηειηθά ην ζέκα απηφ…           

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: πλάδειθε, ζε παξαθαιψ λα νινθιεξψλεηο. Οη θαλφλεο έρνπλ 

ηεζεί θαη ζε παξαθαιψ λα νινθιεξψζεηο.  

Κ. ΜΠΟΝΗΑ: Άιινο έλαο ζπλάδειθνο είλαη. ην ρψξν ηνπ δεκνζίνπ θαη κε 

ηελ Οδεγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 70/99 γίλεηαη γεληθεπκέλε ζεζκνζέηεζε 

επέιηθησλ κνξθψλ απαζρφιεζεο πνπ απφξξνηα απηνχ ήηαλ θαη ην πξφζθαην 

Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο γηα ηνπο 

ζπκβαζηνχρνπο. 

  ην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο έρνπκε θαη ηελ απφπεηξα ηνπ 

ΠΑΟΚ λα γεληθεχζεη ην σξνκίζζην ζηελ εθπαίδεπζε κε ην γλσζηφ ηξφπν 

πνπ δήζακε φινη καο ηελ πεξαζκέλε ρξνληά. Σν λα ραξαθηεξίδεη ινηπφλ 

θάπνηνο κε κειαλά ρξψκαηα, φπσο κεζαησληθέο ή καχξε εξγαζία ηηο 

επέιηθηεο κνξθέο εξγαζίαο ρσξίο λα κπαίλεη ζηνλ θφπν λα αλαιχζεη ηηο αηηίεο 

θαη ηηο κειινληηθέο επηπηψζεηο ζηε δσή ησλ εξγαδνκέλσλ, λνκίδνπκε φηη δελ 

έρεη θακία αμία.  

  Ζ ηάζε αλεμάξηεηα ησλ επηκέξνπο ξεγκάησλ πνπ ζα θέξνπλ νη 

αγψλεο ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη ε κεξηθή απαζρφιεζε, ε κεξηθή ακνηβή θαη ε 
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αζθάιηζε ζα γεληθεπζεί. Σα δε απνηειέζκαηα ζηα Αζθαιηζηηθά Σακεία ζα 

είλαη θαηαζηξνθηθά.  

  Ζ κνληκφηεηα ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ζεσξείηαη 

αλαρξνληζκφο θαη ε ςπρνινγία ηεο πξνζσξηλφηεηαο δεκηνπξγεί ην έδαθνο γηα 

εμαγνξά ζπλεηδήζεσλ, δηάζπαζε ησλ αγψλσλ αθφκα θαη κε νξγάλσζε 

απεξγνζπαζηηθψλ κεραληζκψλ. Κνηηάμηε ηελ απεξγία ησλ ΟΣΑ πέξζη ην 

2003 πψο έζπαζε. Ή θαη κε πνιπδηάζπαζε ησλ σκαηείσλ, ήδε αξρίδνπλ θαη 

καο βγαίλνπλ ηέηνηα θξνχηα, γεληθφηεξα δεκηνπξγνχληαη δπζθνιίεο ζηελ 

νξγαλσκέλε ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε.  

  Γπζηπρψο εδψ θαη πνιιά ρξφληα ε άξρνπζα ηάμε ζπλάδειθνη, 

έρεη ηνπο βνεζνχο ηεο κέζα ζην πλδηθαιηζηηθφ Κίλεκα. Οη έλλνηεο 

«ζπλεξγαζία-θνηλσληθφο δηάινγνο-ζπλαίλεζε» θπξηαξρνχλ θαη απφ ηα 

επίζεκα ζπλδηθαιηζηηθά φξγαλα.  

  Αθνχγεηαη ζαλ ζέζθαην, ε παηδεία είλαη εζληθή ππφζεζε. 

Σαικνχδ έρεη γίλεη απηφ. ινη αμηνινγνχληαη. Οη Καζεγεηέο ζα κείλνπλ απ‟ 

έμσ; Απηά είλαη ζέζθαηα ηψξα πηα, ιεο θαη είλαη ηαικνχδ. Οη αληηιήςεηο, ε 

ηδενινγία ηεο ηάμεο πνπ θπβεξλά, επηβάιινληαη απ‟ έμσ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ζε απηφ ην ζηξψκα ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, ζηε κηζζσηή δειαδή εθπαηδεπηηθή 

δηαλφεζε, κε ηε βνήζεηα δπζηπρψο θαινπιεξσκέλσλ «θαιακαξάδσλ» θαη 

πξνζθπλεκέλσλ εγεζηψλ ηνπ πλδηθαιηζηηθνχ Κηλήκαηνο.  

  Ζ παηδεία ζπλάδειθνη, είλαη ηαμηθή ππφζεζε, δελ είλαη εζληθή. Σν 

έζλνο καο απνηειείηαη απφ δχν έζλε. Έλα ησλ αζηψλ θη έλα ηεο εξγαηηθήο 

ηάμεο. Απηέο ηηο παζίγλσζηεο αιήζεηεο ή ηηο ζπζθνηίδνπλ ή ηηο εμαθαλίδνπλ. 

Απφ ηνχηε ηελ πιεπξά πξέπεη λα βιέπνπκε φια ηα δεηήκαηα. Κξάηνο, 

δεκφζηα δηνίθεζε, παηδεία γηα πνηνλ θαη ζε φθεινο πνηαλνχ. Σν ίδην 

αληαγσληζηηθφηεηα, παξαγσγηθφηεηα, αμηνιφγεζε πνηαλνχ θαη ζε φθεινο 

ηίλνο.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Καη ζηελ δεπηεξνινγία ηνπ κπνξεί λα νινθιεξψζεη θάπνηα 

πξάγκαηα.   



7
ν
 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΟΛΜΔ – ΖΜΔΡΑ 2

ε
 – Β‟ ΔΝΟΣΖΣΑ - ΟΛΟΜΔΛΔΗΑ – 17/12/2004 

 588 

Κ. ΜΠΟΝΗΑ: πλάδειθνη, έθιεηζα. Έρνπκε δχν πξνηάζεηο. Έρνπκε κία 

πξφηαζε κε ηελ νπνία εκείο ηνπιάρηζηνλ δελ ζα κπνχκε ζε θακία κνξθήο 

δηάινγν. Δίκαζηε αληίζεηνη θαηεγνξεκαηηθά θαη ζα αληηπαιέςνπκε πξαγκαηηθά 

κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν πξψηνλ, ρνξεγνχο γηα ηα ζρνιεία νπνηαζδήπνηε 

κνξθήο πξνσζνχλ ηελ ηδησηηθνπνίεζε ηεο παηδείαο. Γεχηεξνλ, απνθέληξσζε 

κε επέιηθηα πξνγξάκκαηα θαηά πεξηνρή. Σξίηνλ, αμηνιφγεζε, 

θαηεγνξηνπνίεζε κνλάδσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ.  

  Δπίζεο φζνλ αθνξά ην δηνξηζκφ θαη ηελ επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνηείλνπκε: αλνηρηή δεκφζηα πξφηαζε, δεκηνπξγία εληαίσλ 

παλεπηζηεκηαθψλ παηδαγσγηθψλ ζρνιψλ γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ εηήζηα 

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

  Γεχηεξνλ, ν δηνξηζκφο ζηελ εθπαίδεπζε γίλεηαη απφ ηελ 

επεηεξίδα ησλ πηπρηνχρσλ ρσξίο δηαγσληζκνχο ή άιια θξηηήξηα. Σξίηνλ, 

θαηάξγεζε ηψξα ηνπ ζεζκνχ ηνπ αλαπιεξσηή θαη ηνπ σξνκίζζηνπ. 

Απνθιεηζηηθά κφληκν φιν ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ.  

  Ζ θαζνιηθή ζπλάδειθνη, εμαζθάιηζε θαη θαηνρχξσζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο ζηε δνπιεηά απαηηεί θαηά ηε γλψκε καο ιατθή εμνπζία, 

ζρεδηνπνηεκέλε αλάπηπμε, ιατθή νηθνλνκία. Απηή είλαη ε πξννπηηθή γηα ηελ 

εξγαηηθή ηάμε θαη ηνπο ζπκκάρνπο ηεο.  

  ‟ απηήλ ηελ πξννπηηθή επηβάιιεηαη λα ξηρζνχλ φιεο νη δπλάκεηο 

γηα ηελ πάιε θαη ηελ νηθνδφκεζε ηνπ αληηκνλνπσιηαθνχ αληηηκπεξηαιηζηηθνχ 

κεηψπνπ νξγαλψλνληαο ζήκεξα δπλακηθφ αγψλα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

αληεξγαηηθψλ αλαηξνπψλ, ησλ θπβεξλεηηθψλ ηνπ ΠΑΟΚ θαη ηεο Νέαο 

Γεκνθξαηίαο, ηελ ππεξάζπηζε ησλ εξγαηηθψλ θαηαθηήζεψλ καο. Δπραξηζηψ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Γ. ΓΚΗΝΖ): Αηζζάλνκαη πξαγκαηηθά ηελ ππνρξέσζε λα 

δεηήζσ ζπγγλψκε απ‟ φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο νη νπνίνη πξνεγήζεθαλ θαη 

ήηαλ ζπλεπείο ζηελ ψξα ηνπο.   

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Β. ΛΟΤΕΗΧΣΖ): πλάδειθνη, πξέπεη λα μέξεηε φηη ν ρξφλνο 

είλαη θαζνξηζκέλνο. Οπνηαδήπνηε παξαβίαζε ηνπ ρξφλνπ είλαη εηο βάξνο ηεο 
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ζπδήηεζεο πνπ ζα επαθνινπζήζεη. Οπνηνζδήπνηε εηζεγεηήο παξαβηάδεη ην 

ρξφλν, αθαηξεί ρξφλν απφ ηηο παξεκβάζεηο πνπ ζα γίλνπλ ζηε ζπλέρεηα. Θα 

παξαθαιέζσ ζην βήκα λα έξζεη ν ηέιηνο Μαξίλεο. Δίλαη Μαζεκαηηθφο, 

εθπξφζσπνο ησλ Αγσληζηηθψλ Παξεκβάζεσλ πζπεηξψζεσλ θαη Κηλήζεσλ.  

. ΜΑΡΗΝΖ: Σν ρξφλν πνπ θέξδηζα κε ην λα έξζσ λσξίηεξα κπνξεί λα ηνλ 

θάσ ιίγν κεηά.  

ΤΝΔΓΡΟ: Να καο ζέβνληαη πεξηζζφηεξν ζπλάδειθε.  

. ΜΑΡΗΝΖ: πλάδειθνη, πξψηα απ‟ φια κία κηθξή παξαηήξεζε ζρεηηθά κε 

ην ρξφλν. Θα έπξεπε ν ρξφλνο ησλ Παξαηάμεσλ λα είλαη κεγαιχηεξνο, φρη γηα 

ηίπνηε άιιν, αιιά γηαηί νη Παξαηάμεηο… ρφιην, δηθαίσκά κνπ λα ην θάλσ 

ζπλάδειθε. Να κελ κε δηαθφπηεη ην Πξνεδξείν παξαθαιψ, λα μερξεσζεί ν 

ρξφλνο απηφο. 

  Λέσ ινηπφλ φηη απηφ ζα είρε ηε ζθνπηκφηεηα ψζηε λα κελ 

ρξεηάδεηαη πάξα πνιιέο κεηά παξεκβάζεηο απφ θάησ, εθφζνλ ζα είραηε απφ 

ηηο Παξαηάμεηο ηελ νινθιεξσκέλε άπνςε. κσο εδψ ζα ηνλ ζεβαζηψ ην 

ρξφλν. πλάδειθνη, λα κελ θάλνπκε δηάινγν.  

ΤΝΔΓΡΟ: Να θάλαηε πλέδξην Παξαηάμεσλ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: πλάδειθε, ζε παξαθαιψ. Θα έρεηε κεηά ην ιφγν λα 

παξέκβεηε φζνη ζέιεηε ζε νπνηαδήπνηε εηζήγεζε. Παξαθαιψ, απφ θάησ απηή 

ηε ζηηγκή δελ έρεηε ην ιφγν. 

. ΜΑΡΗΝΖ: Τπνζέησ απφ ην Πξνεδξείν φηη νη δηαθνπέο δελ ζα κνπ 

ρξεσζνχλ θαη αξρίδεη ν ρξφλνο κνπ απφ ηψξα. πλάδειθνη, φπνηνο 

αλαθαιχπηεη ηελ αηνκηθή ελέξγεηα παξακνλέο πνιέκνπ ρσξίο λα ην μέξεη ή λα 

ην ζέιεη ίζσο, έρεη αλαθαιχςεη ηελ αηνκηθή βφκβα.  

  Σν φηη είπα φηη κεξηθνί ιέλε «ηη δνπιεηά έρνπλ νη Παξαηάμεηο 

εδψ;», εγψ ζα ηεθκεξηψζσ ηη δνπιεηά έρνπκε εκείο εδψ. Έρνπκε ηε δνπιεηά 
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λα επηζεκάλνπκε ηελ πνιηηηθή πθή ησλ πξαγκάησλ, φρη φηη δελ ηελ μέξεηε, 

αιιά φπσο εκείο ηε βιέπνπκε θαη πψο ζπλδέεηαη κε ην πξφβιεκα.  

  Γηφηη αο κελ μερλάκε φηη ε θπξίαξρε ηδενινγία, ε άξρνπζα ηάμε 

πάληνηε παξνπζηάδεη ηηο ηδέεο ηεο ζαλ ηδέεο φιεο ηεο θνηλσλίαο, έιεγε ν Μαξμ 

θαη κάιηζηα ην έιεγε πξηλ βγεη ε ηειεφξαζε ε νπνία έρεη δψζεη πνιχ 

κεγαιχηεξε δπλαηφηεηα ζην λα γίλεη απηφ. 

  Έρνπκε ινηπφλ εδψ ην ρξένο λα αλαηξέςνπκε κεηαμχ ησλ 

άιισλ ηελ θαζνδεγεκέλε απφ ην θεθάιαην «επηζηεκνληθή έξεπλα» πνπ 

πξνζδίδεη ςεχηηθν θχξνο ζε θαζαξά πνιηηηθέο επηινγέο θαη φπνπ κπνξεί λα 

εκθαλίδεηαη ζαλ ηάρα θνκκαηηθή πνιηηηθή, κία επηινγή βαζηά επηζηεκνληθή θαη 

κηα αληεπηζηεκνληθή φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε αμηνιφγεζε ε νπνία ιέεη, ην 

κεγαιχηεξν επηρείξεκα, είλαη απαξαίηεηε δηφηη ε αμηνιφγεζε είλαη απαξαίηεηε. 

  Παξνπζηάδνληαη ινηπφλ απηά σο επηζηεκνληθά θαη ν πνιηηηθφο 

ιφγνο ηεο Αξηζηεξάο ν νπνίνο είλαη βαζηά επηζηεκνληθφο, βξίζθεη νξηζκέλνπο 

λα αληηδξνχλ. Ηδηαίηεξα ζπλάδειθνη, φηαλ ζπδεηάκε ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο 

ζην δεκφζην ζρνιείν, είλαη αδηαλφεην λα κελ ιακβάλνπκε ππφςε ην πνιηηηθφ 

δήηεκα ηη επηδηψθεη ην θξάηνο ή γεληθφηεξα ν θαπηηαιηζκφο γεληθά ζηηο 

εξγαζηαθέο ζρέζεηο. 

  Μήπσο θαλείο πηζηεχεη φηη είκαζηε έλα επλνεκέλν ζψκα πνπ 

εκάο δελ ζα καο αγγίμεη ην ζρέδην ην γεληθφ ηνπ ηκπεξηαιηζκνχ, ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηνπ θξάηνπο, ζην ζρέδην ην γεληθφ γηα ηα εξγαζηαθά; 

Μήπσο έρεη κηα ηέηνηα αίζζεζε φηη είκαζηε ν πεξηνχζηνο θιάδνο;  Θα ην 

βιέπακε ζηνπο κηζζνχο καο.   

  Αληίζεηα, επεηδή άθνπζα κία ζπλάδειθν λα κηιάεη γηα ην ρξένο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζήκεξα φηαλ ν εθπαηδεπηηθφο αθνχεη γηα ρξένο, ζθέπηεηαη 

ηελ ηξάπεδα. Δπίζεο είλαη αλαγθαίν λα αλαιχζνπκε ηνπο ζηφρνπο πνπ ζέηεη 

γηα ηελ εθπαίδεπζε ε λέα επνρή δηφηη απηνί ζπλδένληαη κε ην εξγαζηαθφ, αιιά 

επεηδή αλαπηχρζεθε ζην πξψην κέξνο ηεο ελφηεηαο, δελ ζα πσ γη‟ απηφ.  
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  Σέινο, ην δήηεκα ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ είλαη θαη θαζαξά θαη 

άκεζα εθπαηδεπηηθφ δηφηη νη ζπλζήθεο εξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ επηδξνχλ 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ θαη νη ζηφρνη ηνπ ζρνιείνπ πξνζδηνξίδνπλ ζε 

κεγάιν βαζκφ ην εξγαζηαθφ θαζεζηψο.  

  Δδψ ζα πσ έλα απιφ παξάδεηγκα. Ζ εηζήγεζή καο, ειπίδσ φηη 

έρεη κνηξαζηεί, είλαη πνιχ κεγαιχηεξε θαη ζα θάλσ κία πεξίιεςή ηεο. Θέισ λα 

πσ έλα απιφ παξάδεηγκα, φηη ηα θξνληηζηήξηα δνπιεχνπλ κε σξνκίζζηνπο. 

Απφ πιεπξάο απνηειεζκαηηθφηεηαο απηνχ πνπ πξέπεη λα θάλνπλ απηνί νη 

σξνκίζζηνη ησλ θξνληηζηεξίσλ, ην θάλνπλ θαιά. 

  Γειαδή έρεη κεγάιε ζρέζε ην ηη κνξθή ζέιεηο λα έρεη ε 

εθπαίδεπζε γηα λα πεηο θαη ηη ζα δηαιέμεηο, άζρεηα απφ ηνπο άιινπο 

παξάγνληεο, κε πνηνλ ηξφπν ππεξεηείηαη.  

  Μία εθπαίδεπζε ε νπνία δελ έρεη ηνλ αλζξσπηζηηθφ ραξαθηήξα, 

ην κνξθσηηθφ ραξαθηήξα θαη φια απηά ηα πξάγκαηα, κία εθπαίδεπζε πνπ 

ζηφρν έρεη λα θάλεη κία θζελή θαηάξηηζε θαη απιψο λα εηνηκάζεη αλζξψπνπο 

γηα ρεηξηζηέο, πξάγκαηη δελ έρεη απαξαίηεην έλα κφληκν θαιά εθπαηδεπκέλν 

πξνζσπηθφ θαη εθφζνλ κπαίλεη ην πξφηαγκα ηεο νηθνλνκίαο, πξάγκαηη 

κεξηθέο επηινγέο είλαη έηζη.  

  Έρεη κεγάιε ζεκαζία πξνθεηκέλνπ λα κηιήζνπκε γηα νξηζκέλα 

πξάγκαηα, λα ηα ζπλδπάζνπκε κε ην πάλσ ζε πνηα αξρή βαζίδνληαη. Γειαδή 

αλ βαζηζηνχκε ζην φηη πξάγκαηη γηα φινπο εκάο ν νηθνλνκηθφο αληαγσληζκφο 

ηνπ θεθαιαίνπ, κεξηθνί πηζηεχνπλ φηη απφ ηνλ αληαγσληζκφ απηφ ζα σθειεζεί 

θαη ν θφζκνο. Δκείο δελ ην πηζηεχνπκε, αιιά αθφκε θη απηφ. Αλ πνχκε λαη, 

απηφ είλαη ην πην ζπνπδαίν, ηφηε πνιχ ινγηθά εγψ ζα ζαο έιεγα κία 

αμηνιφγεζε θάζε ρξφλν. Βάιε ηνπο θάησ θαη γνλάηηζέ ηνπο, δηφηη εγψ ζέισ λα 

είλαη απνηειεζκαηηθνί. Να κνπ βγάδνπλ απηφ ην «ηαπ-ηαπ» απφ ην κεράλεκα, 

εθεί δελ ρξεηάδνληαη πνιιά-πνιιά. Έρεηε ηνλ θάησ κε ην θεθάιη.  

  Δπνκέλσο ζην πψο ζα θηάλνπκε ζε νξηζκέλα ζπκπεξάζκαηα, 

πξέπεη λα παίξλνπκε ππφςε καο απφ πνχ μεθηλνχλ, πνηα είλαη ηα πξάγκαηα. 
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Γηα λα δνχκε ινηπφλ γηα ηελ εξγαζία, πνηα είλαη ε κνξθή πνπ ζήκεξα παίξλεη 

ε εξγαζία.    

  Μηιάκε γηα ηελ απνξχζκηζε ηεο εξγαζίαο θαη ηα ληνθνπκέληα 

πνπ ζα ζαο αλαθέξσ δελ είλαη Αξηζηεξά ληνθνπκέληα, είλαη απφ πεγέο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, είλαη απφ κειέηεο εηαηξείαο Ννκηθψλ θαη απφ ηέηνηνπο 

παξάγνληεο, γηαηί απφ θεη κπνξείο λα δεηο θαιχηεξα ηελ αιήζεηα.  

  Γελ πξέπεη λα επηκέλνπκε ζε ακεηαθίλεηα θεθηεκέλα, Εαθ 

Νηειφξ, ζηελ παξνπζίαζε ηεο Λεπθήο Βίβινπ, φπνπ εθεί ππάξρνπλ 

θαηαπιεθηηθέο ζπληαγέο ηη ζεκαίλεη λα κελ επηκέλνπκε. Να κελ επηκέλνπκε 

φπσο νη εξγαδφκελνη ζηελ VW. Απφ κφλνη ηνπο νη άλζξσπνη πείζηεθαλ θαη 

δήηεζαλ κείσζε κηζζνχ, αχμεζε ρξφλνπ εξγαζίαο. Νέν δεδνκέλν. 

  Σν Λεπθφ Βηβιίν πξνηείλεη δχν ιχζεηο κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο θαη 

ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. Αλαβάζκηζε ηεο γεληθήο παηδείαο σο κέζνπ 

γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ θφζκνπ θιπ, αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο πξνο εμεχξεζε 

απαζρφιεζεο θιπ.  

  Σξίην ληνθνπκέλην. Χο πξηλ απφ ιίγεο δεθαεηίεο ε βαζηθή 

εθπαίδεπζε θαη ηα πξνζφληα θαζφξηδαλ ηε ζέζε θαζελφο ζηελ θνηλσλία 

πεξίπνπ γηα φιε ηνπ ηε δσή. ήκεξα φκσο φρη κφλν νη κεραλέο, αιιά θαη ην 

αλζξψπηλν θεθάιαην κπνξνχλ λα θαηαζηνχλ απαξραησκέλα.  

  Σέηαξην ληνθνπκέλην. Ζ απαζρνιεζηκφηεηα, ε επκεηάβιεηε 

ζηαδηνδξνκία απνηεινχλ θιεηδηά, νη λένη δελ πξέπεη λα έρνπλ ζην κπαιφ ηνπο 

φηη ζα έρνπλ κφληκε δνπιεηά. Απηφ ιέεη. ια απηά είλαη απφ πεγέο επίζεκεο θη 

αλ δελ ηα βιέπνπκε φια απηά φηαλ κηιάκε γηα ηελ εξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

ηφηε εζεινηπθινχκε. Καη πνην είλαη ην θιεηδί πνπ κέζα ζηελ θνηλσλία ζα ηελ 

πείζεη φηη πξέπεη θαη νη εθπαηδεπηηθνί λα ππνηαγνχλ θαη λα ππνηαγνχλ άγξηα;  

  Σν θιεηδί είλαη απηή ε εχερε, γηα φζνπο δελ μέξνπλ, ιέμε 

«αμηνιφγεζε», δηφηη έρεη κέζα ζηε ιέμε «αμία» θαη παξαζχξεη πνιινχο θαη 

ιέλε, ζα θνηηάμσ ηελ αμία θαη ηνλ άμην ηνλ άλζξσπν. Απηφ είλαη ην θιεηδί.  
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  Δκείο κπνξνχκε λα ρσξίζνπκε ην πξάγκα ζε δχν κέξε. Να πσ 

φηη ππάξρεη κία αγαζή αμηνιφγεζε, κε ηελ έλλνηα φηη θάπνηνη ζέινπλ απηήλ ηελ 

αγαζή αμηνιφγεζε, ηελ αμηνιφγεζε πνπ ζα βνεζήζεη κφλν, ζα θάλεη θαιφ, ζα 

ζηεξίμεη, ζα, ζα, ζα.  

  Δκείο ηζρπξηδφκαζηε επηζηεκνληθά θαη ζηελ νκάδα κέζα, ζα ην 

απνδείμνπκε φηη νχηε απηή δελ γίλεηαη. Καη ιέσ έλα απιφ παξάδεηγκα. Ζ γάηα 

ηνπ λέξηγθελ, αλ ηελ μέξεηε, γηα λα απνδείμεη ιατθά ηελ αξρή ηεο 

απξνζδηνξηζηίαο ηνπ Υάηδελκπεξγθ. Λέεη: έρσ κία γάηα ζε έλα θνπηάθη 

ζθνηεηλφ θαη ζέισ λα δσ πψο θηλείηαη κία γάηα ζε ζθνηεηλφ θνπηί. Γηα λα ην 

δσ. Πξέπεη λα ξίμσ έζησ κία δέζκε θσηφο. ηαλ ξίμσ κία δέζκε θσηφο δελ 

παξαηεξψ κία γάηα ζε ζθνηεηλφ θνπηί.  

  ηαλ παξαηεξψ κία ψξα δηδαζθαιίαο, λα ην πσ απιά, δελ 

παξαηεξψ κία ψξα δηδαζθαιίαο, αιιά κία ψξα δηδαζθαιίαο πνπ γίλεηαη ελψ 

θάπνηνο ηελ παξαθνινπζεί. Πνιχ πεξηιεπηηθά γηα ην ηερληθφ κέξνο. Σν 

απνξξίπηνπκε θη απηφ, αιιά κελ είζαζηε αθειείο. Σελ αμηνιφγεζε ηελ 

επηλφεζαλ θαη ηε ζεζκνζέηεζαλ κε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο, νη νπνίνη 

ζπλδπάδνληαη κε ην γεληθφ ζηφρν πνπ αλαθέξακε γηα ηελ εξγαζία.  

  Ζ αμηνιφγεζε είλαη ην ζηνηρείν κε ην νπνίν ζα επηβιεζεί απηφ ην 

πξάγκα. Καηαξρήλ λα πάκε ζηα πνιχ ρνληξά πνπ ζα ηα μέξεηε θαη ζα 

ληψζεηε. Φνβάκαη πνιινί φηαλ ζα ληψζνπλ ζα είλαη αξγά. ηαλ ζα θηάλεη ε 

ψξα λα είλαη κπξνζηά ζην θάζκα ηεο απφιπζεο θαη κελ ιέηε φηη 

θηλδπλνινγνχκε δηφηη ην είδακε ζηε Μεγάιε Βξεηαλία πνπ έρνπκε αμηνιφγεζε. 

Γηαηί; πγγλψκε πνπ ζα εθξαγψ, αιιά ελψ ζε έλα ζσξφ άιια πξάγκαηα εκάο 

ηνπο Αξηζηεξνχο καο ιέηε «πνχ ηα είδαηε λα εθαξκφδνληαη απηά κε επηηπρία;», 

κπνξνχζακε λα απαληήζνπκε, αιιά πεο φηη εκείο βξηζθφκαζηε ζε δχζθνιε 

ζέζε φηαλ καο ην ιέηε. Δπηηέινπο απ‟ απηνχο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ 

αμηνιφγεζε, πνχ ηελ είδαλ κε επηηπρία; Να καο πνπλ έλα παξάδεηγκα πνπ ηελ 

είδαλ κε επηηπρία.    

  Ξέξεηε, ππάξρεη θη έλαο κχζνο, φηη φιε ε Δπξψπε έρεη 

αμηνιφγεζε. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ε Δπξψπε αληέρεη. Οη εξγαδφκελνη ηεο 

Δπξψπεο αληέρνπλ θη απηνί, αιιά εδψ εκείο ζηελ Διιάδα έρνπκε κία 

ηζρπξφηεξε παξάδνζε θαη ζα αληέμνπκε πεξηζζφηεξν. Κη αο μέξνπλ φζνη απφ 
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ηελ αζθάιεηα κηαο ζέζεο ή ελφο πφζηνπ ππεξθίαια ιέλε «ηελ αμηνιφγεζε ηε 

ζέιεη ν ηάδε, ηε ζέιεη ν ηάδε», λα κελ πσ νλφκαηα γηαηί είλαη εθπαηδεπηηθφ 

πλέδξην, «ηη θάζεζηε θαη κηιάηε εζείο;». Σε ζέιεη ν ηάδε θαη ν ηάδε, δελ ηε 

ζέιεη ν εθπαηδεπηηθφο θαη δελ ζα ηε ζειήζεη.  

  Ζ αμηνιφγεζε είλαη πάιη κπξνζηά απφ ηηο πχιεο, αιιά ζα ηηο 

βξεη θαη πάιη θιεηζηέο. Ζ αμηνιφγεζε παξφια απηά κε θάπνην ηξφπν έρεη 

πεξάζεη έληνλα θαη ε πξψηε επηηπρία, ε πξψηε λίθε ηεο ηδέαο απηήο ηεο 

αμηνιφγεζεο είλαη ε θαηάξγεζε ηεο επεηεξίδαο.  

  Έλα ζχζηεκα αληηθεηκεληθφ, αδηάβιεην, έλα ζχζηεκα φαζε ζε 

ζρέζε κε φινλ ηνλ ππφινηπν δεκφζην ηνκέα θαηαξγήζεθε, ζπθνθαληήζεθε θαη 

ζηε ζέζε ηνπ κπήθε απηή ε θαξηθαηνχξα, πνπ φρη φηη ζα κπνξνχζε λα κπεη 

θαιχηεξε θαξηθαηνχξα, δειαδή κπνξεί λα θάλνπκε θαη θαιχηεξν ΑΔΠ, δελ 

παχεη φκσο λα είλαη ε ακθηζβήηεζε ηνπ πηπρίνπ.  

  Θα πάσ ινηπφλ θαηεπζείαλ ζηηο πξνηάζεηο καο γηαηί ζέισ λα 

είκαη ζπλεπήο, παξφηη ζεσξψ φηη αδηθείηαη ην πλέδξην κε ην λα κελ αθνχζεη 

κία ζπλνιηθή πξφηαζε. Παξφια απηά δελ ζα θάλσ θαηάρξεζε ηνπ ρξφλνπ 

γηαηί ζα ηνλ ζεβαζηψ.  

  Λέσ ινηπφλ ηηο πξνηάζεηο καο. Γηα ηηο νκάδεο ζπγθεθξηκέλα ηνπ 

πλεδξίνπ είλαη νη πξνηάζεηο καο. Πξψηα απ‟ φια λα πσ απφ ηψξα, γηαηί 

κπνξεί λα κελ έρσ ρξφλν ζην ηέινο, έλα πξάγκα. Θέινπκε, πξνηξέπνπκε 

ηνπο ζπλαδέιθνπο λα πξνζπαζήζνπλ λα ζπλδέζνπλ ηηο πξνηάζεηο θαη ηηο 

απφςεηο ηνπο θαη κηιψ γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ ήξζαλ ρσξίο έηνηκεο ιχζεηο 

ζην κπαιφ ηνπο, ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ ήξζαλ κε έλα πξαγκαηηθφ 

πξνβιεκαηηζκφ, κε κία αγσλία πξαγκαηηθά φπσο είπε ε ζπλάδειθνο γηα ην 

θαιφ ησλ παηδηψλ θαη ηνπ θιάδνπ, λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο ηηο 

πξαγκαηηθφηεηεο απηέο, λα θαηαιάβνπλ φηη δελ ζρεδηάδνπκε ζε εξγαζηήξην, 

δελ ζρεδηάδνπκε ελ ιεπθψ, δελ θάλνπκε πείξακα.  

  Παίδνπκε ηε δσή καο φηαλ παίξλνπκε απνθάζεηο πνπ έρνπλ 

ζρέζε κε ηα εξγαζηαθά καο δεηήκαηα. Να ην μέξνπκε απηφ θαη επνκέλσο λα 

είκαζηε πνιχ πξνζεθηηθνί. Γηα ηελ αμηνιφγεζε δελ ην ζπδεηάκε. Σν ζπδεηάκε 
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ζηα ηεθκήξηα ηνπ γηαηί θαη ε ιεγφκελε.. Ξέξεηε, ην κεγαιχηεξν επηρείξεκα πνπ 

καο ιέλε ζηηο απαληήζεηο.. Απαληήζεηο εγψ δελ έρσ αθνχζεη ζηηο απφςεηο 

καο. Αθνχσ κφλν «λαη, ζσζηά απηά πνπ ιέηε, αιιά εκείο ιέκε κία αμηνιφγεζε 

πνπ δελ ζα ηα έρεη απηά ηα θαθά». Γελ ππάξρεη ηέηνηα φηαλ απηφο πνπ ηε 

ζρεδηάδεη δελ ηε ζέιεη ηέηνηα θαη επηζηεκνληθά δελ κπνξεί λα ππάξμεη ηέηνηα. 

  Γηα ην ζέκα ησλ δηνξηζκψλ, ην πνιχπινθν, ην θαπηφ δήηεκα ησλ 

εξγαζηαθψλ νκήξσλ, γηαηί ε πξνζηαζία απηψλ ησλ αλζξψπσλ θαη ε 

πξνζηαζία ηεο κνληκφηεηαο πξέπεη λα είλαη ζην κπαιφ καο πάληα. Βάδνπκε 

κεξηθέο αξρέο. Δπεηδή ζηελ εηζήγεζε πνπ κνηξάζακε δελ αλαθέξεηαη, ην 

ζρεηηθφ θείκελν ην έρεη ζπγγξάςεη ε ζπλάδειθνο Παλνπνχινπ πνπ είλαη 

σξνκίζζηα.  

  Λέλε ινηπφλ νη αξρέο απηέο, καδηθνί δηνξηζκνί κε βάζε ηηο 

αλάγθεο, κεηαηξνπή ησλ ιεηηνπξγηθψλ θελψλ ζε νξγαληθά θελά, θαηάξγεζε 

ηνπ σξνκηζζίνπ. Απηέο είλαη γεληθφηεξεο, δεηψ ζπγγλψκε. 

  Λέσ ινηπφλ. Έλα ζχζηεκα επηινγήο δηνξηζκψλ, πνπ εκείο δελ 

είκαζηε ίζσο απηνί γηα λα πνχκε «λα, απηφ είλαη ην θαιφ», βάδνπκε κία 

αλνηρηή πξφηαζε δνπιεηάο πνπ πξέπεη λα πνξεπζεί κέζα ζην Κίλεκα. Πξέπεη 

λα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ θνηλσληθφηεηα θαη δηαθάλεηα, λα ζηεξίδεη ηε κφληκε 

θαη ζηαζεξή εξγαζία, λα απαληάεη ζην πξφβιεκα ησλ ρηιηάδσλ εξγαζηαθψλ 

νκήξσλ, λα εμαζθαιίδεη ην πηπρίν, κφλε πξνυπφζεζε γηα ηελ εξγαζία, αιιά 

θαη λα πεξηγξάθεη πνην πηπρίν εμαζθαιίδεη πνηα εξγαζία.  

  Να νδεγεί επηηέινπο ζην δηνξηζκφ φισλ φζσλ είραλ επελδχζεη 

ζηελ πξννπηηθή απηή φηαλ επέιεμαλ ηε ρνιή πξνηηκήζεψο ηνπο πξηλ ηελ 

θαηάξγεζε ηεο επεηεξίδαο, αιιά λα δίλεη θαη ειπίδεο γηα δηνξηζκφ ζηηο 

λεψηεξεο γεληέο, λα έρεη ζηνηρεία ξεαιηζκνχ, λα ζπζπεηξψλεη σο αγσληζηηθή 

πξφηαζε επξχηαηεο κάδεο θαη λα δεκηνπξγεί Κίλεκα. 

  Κνηηάμηε ζπλάδειθνη, δελ ππάξρεη ηέηνηα πξφηαζε ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, αλ ζέιεηε λα είκαζηε εηιηθξηλείο. Γελ ζα ιχζνπκε εκείο ην 

πξφβιεκα ηεο αλεξγίαο ζε θαλέλαλ ηνκέα. Μπνξνχκε λα παιεχνπκε γη‟ απηέο 

ηηο αξρέο θαη λα πξνζπαζνχκε λα ηηο επηβάιινπκε, αιιά λα κελ είκαζηε 
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αθειείο φηη κπνξνχκε εκείο κε αξρέο πάλσ ζηελ εθπαίδεπζε λα ιχζνπκε ην 

πξφβιεκα, λα βγάινπκε ηηο θαιχηεξεο αξρέο, φηαλ ην πνζνζηφ, γηαηί αθνχσ 

γηα ηε Φηιαλδία, ην είπα θαη ην πξσί, 1.000.000 € θάζε ζρνιείν ζηε Φηιαλδία. 

Άληε ηψξα εκείο λα κηιάκε, ρσξίο λα ζεκαίλεη φηη είλαη θαιφ ην ζχζηεκά ηνπο. 

9,5% αλεξγία, ηα είπα ην πξσί. 

  Με βάζε απηά πξέπεη λα θάλνπκε θάιπςε φισλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζέζεσλ κε κφληκνπο δηνξηζκνχο. Αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κε άμνλεο ηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ καζεηψλ αλά ηκήκα, ηελ 

έληνλε ελίζρπζε ησλ αληηζηαζκηζηηθψλ κέηξσλ, ηελ θάιπςε ζην ζρνιείν φισλ 

ησλ κνξθσηηθψλ αλαγθψλ ησλ καζεηψλ, ηε κείσζε ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο, 

επηκφξθσζεο θιπ.  

  ιεο νη πξνζιήςεηο ζπκβαζηνχρσλ ζην βαζκφ πνπ ην Κίλεκα 

δελ ζα έρεη επηβάιεη ηελ πιήξε θάιπςε ησλ θελψλ απφ κφληκνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη κφλν ζ‟ απηφ ην βαζκφ απφ ηνπο πίλαθεο. Άκεζε 

κνληκνπνίεζε ησλ ζπκβαζηνχρσλ κεηά απφ εχινγν δηάζηεκα. Ζ πάιε ζα 

δείμεη πνην κπνξεί λα είλαη απηφ. 

  Σα κφξηα ζηνπο πίλαθεο ππνινγίδνληαη κε άζξνηζκα ησλ κνξίσλ 

πξνυπεξεζίαο θαη ηνπ ρξφλνπ ιήςεο ηνπ πηπρίνπ. Γελ απαηηείηαη θακία 

πξνυπφζεζε εθηφο απφ ην πηπρίν γηα εγγξαθή ζηνπο πίλαθεο. Οη κφληκνη 

δηνξηζκνί γίλνληαη απ‟ απηνχο ηνπο πίλαθεο θαη κφλν, νη νπνίνη εθφζνλ 

πεηχρνπκε ζην ζεκείν κεδέλ, απνηεινχλ επεηεξίδα.  

  ρεηηθά κε ηελ επηκφξθσζε ηελ εηζαγσγηθή δελ ζέινπκε θακηά 

εηδηθή ρνιή. Μέζα ζην πηπρίν φιεο νη ρνιέο λα εμαζθαιίδνπλ ηα πάληα θαη 

κπαίλνληαο ν ζπλάδειθνο, λα πάεη ηνλ Γελάξε γηα παξάδεηγκα λα 

επηκνξθσζεί ζσζηά, κε ηνπο ηξφπνπο πνπ εκείο ζέινπκε θαη ην Κίλεκα ζέιεη 

θαη λα γίλεη έλαο άμηνο ζπλάδειθνο.  

  Πξνζέμηε, απηή είλαη κία αλνηρηή πξφηαζε. Γελ παξηζηάλνπκε 

ηνπο ζνθνχο. Πηζηεχνπκε φηη ην Κίλεκα ζα δψζεη ηηο ιχζεηο θαη πξέπεη λα 

δεκηνπξγήζνπκε Κίλεκα θαη ςάρλνπκε κηα ηέηνηα πξφηαζε πνπ ζα 
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δεκηνπξγήζεη Κίλεκα, ζηελ θαηεχζπλζε απηή πνπ ζαο είπα. Καιέο εξγαζίεο 

ζαο εχρνκαη. Δπραξηζηψ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Β. ΛΟΤΕΗΧΣΖ): Δπραξηζηνχκε ζπλάδειθε. πλάδειθνη, 

έρνπλ γξαθηεί λα θάλνπλ παξεκβάζεηο 18 ζπλάδειθνη απφ θάησ. Δίλαη θαη νη 

πέληε εηζεγεηέο, πνπ ζεκαίλεη φηη έρνπκε πεξίπνπ ζηε δηάζεζή καο ν θαζέλαο 

πνπ παξεκβαίλεη ή ν θάζε εηζεγεηήο πεξίπνπ 2,5 ιεπηά. ηηο 19:15 πξέπεη λα 

πάκε ζηηο νκάδεο εξγαζίαο, δελ έρνπκε άιιε δπλαηφηεηα. Άξα λα βάινπκε 

θαηά αλψηαην 2‟ κε 3‟ ιεπηά, 2‟ ιεπηά θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα 

πάκε θαηά αλψηαην φξην ζηα 3‟ ιεπηά.  

  Να ππελζπκίζσ ζπλάδειθνη, νη ηξεηο νκάδεο εξγαζίαο, ε αξρηθή 

εθπαίδεπζε, επηκφξθσζε, ζχζηεκα πξφζιεςεο είλαη ζηελ αίζνπζα Α. Ζ 

αμηνιφγεζε, ν παηδαγσγηθφο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ε άιιε νκάδα είλαη 

ζηελ αίζνπζα Β θαη ε νξγάλσζε, δηνίθεζε, εθπαίδεπζε θαη επηινγή ζηειερψλ 

είλαη ζηελ ηξίηε αίζνπζα. Μπνξνχκε λα αξρίζνπκε ηψξα.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Γ. ΓΚΗΝΖ): Δίλαη νη ζπλάδειθνη: Κεθάιαο Αληξέαο, Ναμάθεο, 

Κνξδάηνο, Υαιηψηεο, Μπαζηνχθαο, Υαξαιακπίδεο, Καξακπέηζνο, Ησάλλνπ, 

Ζξαθιένπο, Μεηαιιηλφο, Αιεθάθεο, άββαο άββαο, Σζηψλνο, Γειεγηάλλε 

Άλλα, Κφηηαο, Αιεμάθεο, ε ζπλάδειθνο Αζαλαζία, ε ζπλάδειθνο Κνζκίδνπ 

Μαίξε, Σζηξηγψηεο Αζαλάζηνο, Ννηάθεο, Μπφηθνο. Δίλαη 20 αθξηβψο. Καλείο 

άιινο δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρεη δηφηη αλαηξείηαη θαη ησλ 20 ε δπλαηφηεηα.  

  Παξαθαιψ ηνλ θ. Κεθάια λα πάξεη ην ιφγν. Αληηιακβάλεζηε φηη 

ν ρξφλνο είλαη ειάρηζηνο. 2,5 ιεπηά είλαη ην κάμηκνπκ πνπ κπνξεί ν θάζε 

ζπλάδειθνο λα κηιήζεη.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Β. ΛΟΤΕΗΧΣΖ): πλάδειθνη, κία αλαθνίλσζε. Να 

ππελζπκίζνπκε φηη αχξην ζηηο 16:00 εδψ απφ ηελ Έθζεζε, ζηελ πχιε 

Δκπνξίνπ ζα είλαη ηα πνχικαλ πνπ ζα θχγνπλ γηα ηελ Αζήλα. Θα πξέπεη νη 

ζπλάδειθνη λα είλαη εθεί ζηηο 16:00 κε φια ηα πξάγκαηά ηνπο. Δπραξηζηψ 

πνιχ.  
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Α. ΚΔΦΑΛΑ: Απφ ηελ ΔΛΜΔ Πξφηππσλ ρνιείσλ, Μαζεκαηηθφο ζην 

Πεηξακαηηθφ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Αζήλαο. Καηαξρήλ ζπλάδειθνη, λα 

εθθξάζσ ηελ έληνλε δηακαξηπξία κνπ θαη ηε ιχπε κνπ γηαηί δηαπηζηψλσ 

ηδηαίηεξα απφ ην πξσί φηη ην πλέδξην κνλνπσιείηαη θαηά έλα πξνθιεηηθφ 

ηξφπν απφ ηηο Παξαηάμεηο. 

  Σηκψ ηηο Παξαηάμεηο θαη θάζε ζρήκα νξγαλσκέλεο έθθξαζεο, 

αιιά απηφ πνπ ζπκβαίλεη μεπεξλάεη θάζε πξνεγνχκελν θαη δελ είλαη κφλν 

δηθή κνπ επηζήκαλζε. Δπηζεκάλζεθε ην πξσί θαη απφ άιινπο ζπλαδέιθνπο. 

πλάδειθνη, εάλ ζέιαηε λα θάλεηε πλέδξην Παξαηάμεσλ, αο ην θάλαηε θαη ζα 

θφζηηδε θαη πνιχ ιηγφηεξν. 

  Δπίζεο εθείλν πνπ πξέπεη λα θπξηαξρεί ζπλάδειθνη, είλαη ε ιέμε 

«ζεβαζκφο». Ννκίδσ ε ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνηειεπηαίνπ νκηιεηή, θάζε άιιν 

απφ ζεβαζκφ δελ δηαθξηλφηαλ. Θα είκαη πνιχ ηειεγξαθηθφο. Κνηλσληθέο 

ζπκκαρίεο.     

(Γηαινγηθέο πδεηήζεηο) 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Γ. ΓΚΗΝΖ): Παξαθαιψ ζπλάδειθνη. Ννκίδσ φηη κπνξνχκε λα 

αθνχκε ηνλ θάζε ζπλάδειθν φηη θη αλ έρεη λα πεη. Ννκίδσ φηη κέρξη εθεί ε 

επαηζζεζία θαη ν πνιηηηζκφο καο ην επηηξέπεη. 

Α. ΚΔΦΑΛΑ: Δίλαη έλα δείγκα πψο αληηιακβάλνληαη ηε δεκνθξαηία θάπνηνη.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: αο παξαθαιψ, αθήζηε ηηο θξίζεηο. Πείηε φηη έρεηε λα πείηε, 

ηειεηψλεη ν ρξφλνο ζαο.  

Α. ΚΔΦΑΛΑ: Πηζηεχσ ζπλάδειθνη, φηη γηα λα πεηχρνπκε απηά πνπ πξέπεη 

λα πεηχρνπκε, ρξεηαδφκαζηε θνηλσληθέο ζπκκαρίεο. Έρνπκε ην κεγάιν 

πιενλέθηεκα λα εξρφκαζηε ζε επαθή θάζε εκέξα κε πάξα πνιχ θφζκν θαη 

λνκίδσ επηβάιιεηαη απηφλ ηνλ θφζκν λα ηνλ ελεκεξψλνπκε πέξα απφ ηελ 

επίδνζε ησλ καζεηψλ καο, λα ηνλ ελεκεξψλνπκε γηα ην έξγν καο γηαηί καο 

ζεσξνχλ πξνλνκηνχρνπο, φηη δήζελ εξγαδφκαζηε ιίγεο ψξεο, φηη δήζελ 

έρνπκε πνιιέο δηαθνπέο θιπ. 
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  Έλα άιιν δήηεκα είλαη ην δήηεκα ηεο παξαπαηδείαο ζπλάδειθνη, 

ην νπνίν καο εθζέηεη θαη κελ ζηεθφκαζηε ζην φηη δελ καο θηάλνπλ ηα ιεθηά θαη 

θάπνηνη αλαγθάδνληαη λα θάλνπλ παξαπαηδεία. Γελ είλαη ηφζν απιφ. Έρεη 

ξίδεο, δηφηη θάπνηνη ζπλάδειθνη πνπ αζρνινχληαη κε απηφ ην «ζπνξ», 

αλαγθάδνληαη θαη πηνζεηνχλ ζπκπεξηθνξέο πνπ δελ καο ηηκνχλ θαη εθζέηνπλ ηε 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ θιάδνπ ε νπνία παζρίδεη λα θέξεη ζε πέξαο ην 

δχζθνιν έξγν ηεο. 

  Έλα άιιν δήηεκα ζπλάδειθνη. Να πξνζηαηεχζνπκε κε θάζε 

κέζν ηε δνπιεηά καο αλ ζέινπκε λα ηελ έρνπκε. Αθνχζηεθε θαη ην πξσί απηφ. 

Δίλαη ζαθέο φηη ην ζρνιείν δελ έγηλε γηα καο. Δκείο γίλακε γηα λα ππεξεηνχκε 

ην ζρνιείν. Σν ζρνιείν έγηλε γηα ηνπο καζεηέο καο.  

  Αθνχζηεθε επίζεο ην πξσί φηη ηα σξνιφγηα πξνγξάκκαηα ιίγν-

πνιχ πξέπεη λα δηακνξθψλνληαη ζηνπο πφζνπο άλεξγνπο ππάξρνπλ ζε θάζε 

εηδηθφηεηα. Απηή ε ινγηθή ζπλάδειθνη, παξφηη μέξσ πφζν άζρεκν είλαη, 

απειπηζηηθφ είλαη απηφ ην αίζζεκα ηεο αλεξγίαο, ηελ έρσ ληψζεη θη εγψ ζην 

πεηζί κνπ, απηή ε ινγηθή είλαη θαηαζηξνθηθή. Γειαδή έρνπκε 20.000 

αλέξγνπο απφ ηνλ έλαλ θιάδν, λα βάινπκε 5 ψξεο ζ‟ απηφλ. Έρνπκε 10.000, 

λα βάινπκε 3 ψξεο. Απηή ε ινγηθή είλαη θαηαζηξνθηθή θαη θηλείηαη ζηα πιαίζηα 

ηνπ δηαίξεη θαη βαζίιεπε. Ο έλαο θιάδνο ελάληηα ζηνλ άιινλ. Ο ερζξφο δελ 

είλαη αλάκεζά καο, είλαη απέλαληη.  

  Σν δήηεκα ηεο ρεηξαγψγεζεο, πνπ έρεη πάξα πνιιέο φςεηο, 

γίλεηαη πξνζπάζεηα λα ρεηξαγσγεζεί ν εθπαηδεπηηθφο θαη γεληθφηεξα ν 

εξγαδφκελνο. Αθνχζηεθε πξηλ, απφ ηελ πξψηε ή ηε δεχηεξε νκηιήηξηα λνκίδσ, 

πεξί αμηνθξαηίαο θιπ, απφ ηελ εθπξφζσπν ηεο ΠΑΚ.  

  πλάδειθνη, επί 20 ρξφληα θπβεξλνχζε έλα ζπγθεθξηκέλν 

Κφκκα. Έδσζε εμεηάζεηο. Οη κλήκεο είλαη λσπέο. Σνπιάρηζηνλ λα κελ 

πξνθαινχλ. Αο αθήζνπλ λα πεξάζεη ιίγν δηάζηεκα. Δίδακε πψο ελλννχλ ηελ 

αμηνθξαηία θιπ. 

  Κη έλα ηειεπηαίν θαη ηειεηψλσ. Αθνχζηεθε γηα ηελ επεηεξίδα, ην 

παιαηφ ζχζηεκα δηνξηζκψλ θαη θάπνηνη ηάρζεθαλ ππέξ. Δίλαη δηθαίσκά ηνπο. 
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Σνπο έρσ θαιέζεη επαλεηιεκκέλα θαη ηνπο θαιψ γηα κηα αθφκα θνξά θαη ηνπο 

πξνθαιψ, φηη εθείλν ην ζχζηεκα κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα είλαη θαη 

αληηδξαζηηθφ θαη αλαρξνληζηηθφ, επνκέλσο…. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Β. ΛΟΤΕΗΧΣΖ): Δπραξηζηνχκε ζπλάδειθε. Γπζηπρψο δελ 

ππάξρεη άιινο ρξφλνο δηφηη δελ ζα εθθξαζηνχλ νη ππφινηπνη νκηιεηέο. Θα 

παξαθαιέζνπκε, δελ ππάξρνπλ πεξηζψξηα ρξφλνπ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Γ. ΓΚΗΝΖ): Ο ζπλάδειθνο Ναμάθεο παξαθαιψ. 

Α. ΝΑΞΑΚΖ: πλάδειθνη, μαλαθαηαγγέιισ ηε δηαδηθαζία. ε 2‟ ιεπηά δελ 

κπνξεί λα πεη θαλείο ηίπνηα. Αλέβεθα επάλσ γηα λα πσ κφλν έλα πξάγκα. 

Ννκίδσ απ‟ απηφ ίζσο μεδηπισζεί κία γεληθφηεξε θαηάζηαζε. Ξεθηλψ απφ ην 

εμήο: κεξηθνί αληηιακβάλνληαη ηνλ ησξηλφ ηξφπν παξαγσγήο, δειαδή ην 

θεθαιαηνθξαηηθφ ζχζηεκα ζαλ έλαλ έθεβν. Γελ είλαη έηζη. Δδψ πξφθεηηαη γηα 

έλα ππεξψξηκν θαη ζρεδφλ ελειηθησκέλν κέρξη ζηα φξηα πηα ηνπ πάλσ απφ 

50. Δίλαη ζαθέζηαην ινηπφλ φηη ζρεδηάδνπλ, δελ παίδνπλ ζπλάδειθνη.  

  Πξέπεη λα μεθηλήζνπκε απφ πνιχ βαζηά γηα λα θηάζνπκε ζηε 

ζεκεξηλή θαηάζηαζε. Θέισ λα αλαθεξζψ ζην εμήο. Ζ θνξπθαία κάρε κεηαμχ 

ησλ θπξίαξρσλ θαη ησλ θπξηαξρνχκελσλ ηάμεσλ δελ δφζεθε ηψξα. Γφζεθε 

ζηε βηνκεραληθή επαλάζηαζε θαη ελλνψ ην εμήο. Μέρξη ηφηε ην ζχλνιν ηεο 

παξαγσγηθήο γλψζεο ήηαλ ζηα ρέξηα ηνπ εξγάηε-ηερλίηε. Σν κεγάιν ζηνίρεκα 

πνπ παίρηεθε ζηε βηνκεραληθή επαλάζηαζε ήηαλ αθξηβψο απηή ε 

απνζεζαχξηζε. Ζ κεηαθνξά ηεο ζε ρψξνπο θαη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ έμσ απφ 

ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο.  

  Απηφ θσδηθνπνηήζεθε ζηνλ ηξφπν παξαγσγήο, ζηε ιεγφκελε 

κεγάιε βηνκεραλία ζηελ ηαηλία παξαγσγήο. Ση έγηλε εθεί πέξα; Δθεί πέξα ν 

θαπηηαιηζκφο έθηηαμε κεγάιεο βηνκεραληθέο κνλάδεο, θιίκαθεο, παξαγσγήο 

νκνεηδψλ θαη καδηθψλ πξντφλησλ, αιιά ρξεζηκνπνηψληαο έλαλ εξγάηε πνπ 

δελ ρξεηαδφηαλ λα γλσξίδεη πηα ηίπνηα. Ζ ηαηλία παξαγσγήο, ε αιπζίδα ελ 

ζεηξά δελ ήζειε γλψζεηο ζηνλ εξγαδφκελν. 
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  Ση ζπλέβε φκσο ηφηε; Απφ ηε κηα θεξδίζεθε ην παηρλίδη ηεο 

γλψζεο, δειαδή ειέγρζεθε απφ ηηο δπλάκεηο ηηο θπξίαξρεο, αιιά απφ ηελ 

άιιε δεκηνπξγήζεθαλ κεγάια εξγαηηθά ζχλνια πνπ κε ηελ ηδενινγία ηεο 

Αξηζηεξάο έδσζαλ κάρεο θαη απηφ είλαη πνπ νλνκάζηεθε «θελζηαλή ξχζκηζε». 

Γειαδή ηα δεκφζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα παηδείαο, πγείαο θιπ ήηαλ 

θαηαθηήζεηο πξαγκαηηθέο πνπ πξνέθπςαλ απφ κηα αλαπαιινηξίσηε δχλακε 

ησλ εξγαδνκέλσλ γηαηί αθξηβψο απηνί νη εξγαδφκελνη βξέζεθαλ ζε 

ζπιινγηθφηεηεο έρνληαο ηα ίδηα πξνζφληα, δειαδή ρσξίο πξνζφληα, 

αλαγλσξίδνληαο κε ηνλ ίδην ηξφπν ηνλ εαπηφ ηνπο σο πξνιεηάξηνη θαη κε ηηο 

ηδέεο ηεο Αξηζηεξάο πέηπραλ αλαδηαλνκή ηνπ πξντφληνο. 

  Απηφ ην δήηεκα ζπλάδειθνη, ήηαλ κφληκν πξφβιεκα ησλ 

θπξίαξρσλ ηάμεσλ. Σν φξακά ηνπο ήηαλ πψο αθξηβψο ζα ηζαθίζνπλ απηήλ 

ηελ νξγαλσκέλε δχλακε. Ζ ηερλνεπηζηεκνληθή επαλάζηαζε, ε επαλάζηαζε 

ηεο πιεξνθνξίαο πνπ ιέκε, είλαη αθξηβψο απηφ. Έζπαζαλ ηα επηζηεκνληθά 

φξηα θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα απνθηήζνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δηαιχζνπλ 

απηήλ ηελ νξγαλσκέλε εξγαηηθή δχλακε. 

  Μέζσ ηεο λέαο επαλάζηαζεο νη θπξίαξρεο ηάζεηο πέηπραλ λα 

απαμηψλνπλ ηελ απιή ρεηξνλαθηηθή εξγαζία κέρξη ηελ εμαθάληζή ηνπο. 

Πέηπραλ λα απαμηψλνπλ ην ζχλνιν ησλ εξγαζηαθψλ δεμηνηήησλ 

νπνηνπδήπνηε κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ζην δηελεθέο. Δμ νπ θαη ην δηα βίνπ 

παηδεία.  

  Με απηά ινηπφλ ηα δεδνκέλα πξνζπαζνχλ λα νδεγήζνπλ 

παηδεία-εξγαζία ζε έλα πξάγκα πνπ λα κελ δηαρσξίδεηαη θαζφινπ, φπνπ ζην 

ηέινο ν θαζέλαο εθπαηδεπηηθά θαη εξγαζηαθά ζα είλαη εληειψο κφλνο. Μφλνο 

ζηε δηαπξαγκάηεπζε κε ηνλ εξγνδφηε, κφλνο γηα ηελ εθπαίδεπζή ηνπ, κφλνο 

γηα ηελ πγεία ηνπ, κφλνο γηα ηελ αζθάιηζή ηνπ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Β. ΛΟΤΕΗΧΣΖ): Δπραξηζηνχκε ζπλάδειθε.  

Α. ΝΑΞΑΚΖ: Καη ηα 2,5 ιεπηά ηνπ Κνξδάηνπ.  
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ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: πλάδειθε, επραξηζηνχκε. Μία αλαθνίλσζε ζπλάδειθνη. Δθ 

παξαδξνκήο θάπνηνο ζπλάδειθνο απφ ιάζνο έμσ πήξε έλα βηβιίν Ηζηνξία 

ηνπ πλδηθαιηζηηθνχ Κηλήκαηνο ησλ Καζεγεηψλ ηνπ ζπλαδέιθνπ Μεηαθίδε. 

Θα παξαθαιέζσ λα ειέγμεη ηα πξάγκαηά ηνπ θάπνηνο πνπ ην έρεη πάξεη θαη 

λα ην παξαδψζεη ή ζηνλ ζπλάδειθν ή ζηε Γξακκαηεία. Δπραξηζηψ πνιχ.  

 

Α. ΝΑΞΑΚΖ: Θα ζπλερίζεη ινηπφλ ν ζπλάδειθνο Κνξδάηνο γηα λα δείμεη ζαλ 

ζπλέρεηα απηψλ πνπ είπα ηη ζεκαίλεη ην ζπάζηκν ηεο νξγαληθφηεηαο, ηη 

ζεκαίλεη ν ηξφπνο δηνξηζκνχ πνπ πάεη λα επηβιεζεί, ηη ζεκαίλεη αμηνιφγεζε 

θιπ.  

Κ. ΚΟΡΓΑΣΟ: πλάδειθνη, θαη ην πξσί έγηλε απηφ ην παξακχζη. Γειαδή δελ 

ηνικάλε νη ζχλεδξνη λα κηιήζνπλ, ην Πξνεδξείν βέβαηα θάησ απφ ηελ πίεζε 

ηνπ ρξφλνπ ζηακαηάεη ηνλ νπνηνλδήπνηε. Γηθαηνινγεκέλα θαη ν Αληξέαο πνπ 

έβαιε ην δήηεκα ζρεηηθά κε ηηο παξαηάμεηο. Δλ πάζε πεξηπηψζεη 

γλσξηδφκαζηε, γλσξίδνπκε, καο γλσξίδνπλ, μέξνπκε ε θάζε Παξάηαμε πηα 

πψο έρεη.  

  Δγψ ζαλ ζπκπιεξσκαηηθή δχλακε ζηνλ Αληψλε ζέισ λα πσ 

δχν δεηήκαηα ζε ζρέζε κε ην πψο ζήκεξα πξνζπαζνχλ ζηα πιαίζηα ηεο 

παξερφκελεο ππεξεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε ζέινπλ λα θάλνπλ αλαθαηαλνκή 

ηνπ δπλακηθνχ. Πνηνπ δπλακηθνχ; Σνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ. ζνη βάδνπλ 

δήηεκα αμηνιφγεζεο κε κνληκφηεηαο, ζηελ νπζία ζέινπλ λα απνζαζξψζνπλ ή 

λα ακθηζβεηήζνπλ ή λα αθπξψζνπλ ή λα απνδπλακψζνπλ ην δήηεκα ηεο 

ζηαζεξήο ζρέζεο ζηε λφξκα δνπιεηάο. Γειαδή ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία 

ηεο αιπζίδαο ζέινπλ λα πάξνπλ ηνλ θξίθν λα ηνλ θάλνπλ επάισην δηφηη έρνπλ 

αιιάμεη νη ζρέζεηο παξαγσγήο. Γειαδή ζηα ΣΔΔ παξάδεηγκα δελ ζα 

ππάξρνπλ νξγαληθέο ζέζεηο.  

  Κάπνηνη ζπλάδειθνη πνπ ην πξσί εξσηνηξνπνχζαλ κε ηα ΗΔΚ, 

ΚΔΚ, ΜΔΚ, λα μέξνπλ φηη δελ ζα ππάξρεη νξγαληθή ζέζε. Γειαδή φινη ζα 

αλήθνπλ ζηελ πεξηθέξεηα θαη ζα ζπκπιεξψλνπλ ν θαζέλαο θάπνηεο ψξεο ζηε 

Γπηηθή Διιάδα θάησ απφ ηα Λεραηλά κέρξη …. Αηησιναθαξλαλίαο. Πνχ φκσο; 
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ηε Ννκαξρία, ζην Γήκν, ζηελ ηνπηθή θνηλσλία φπσο ιέλε νη εθζπγρξνληζηέο, 

απηνί πνπ είλαη καγεκέλνη κε ηελ εχθνξε θνηιάδα ηεο Δπξψπεο.  

  Γειαδή ζα είκαζηε φινη ππφ κάιεο κε κία βαιίηζα θαη ζα 

ζπκπιεξψλνπκε σξάξην. Καη απηνί νη νπνίνη έρνπλ ηάμεη ηνλ εαπηφ ηνπο σο 

αμηνινγεηέο, ζα καο αμηνινγνχλ αλ πξνιαβαίλνπκε ην ιεσθνξείν ην πξσί γηα 

λα είκαζηε ζηηο 11:30 πεξίπνπ ζηε Εαράξσ γηα λα θάλνπκε κία ψξα θαη 

κεηά… 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Έλα ιεπηφ ζπλάδειθε. 

Κ. ΚΟΡΓΑΣΟ: ε παξαθαιψ Βαζίιε, ηψξα κε ην ιεπηφ, λα ηειεηψζσ.      

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Καλέλαο ζπλάδέιθνη δελ είλαη πην ίζνο απφ ηνπο ππφινηπνπο.  

Κ. ΚΟΡΓΑΣΟ: Δγψ ζα πσ Βαζίιε.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Θα παξαθαιέζσ φινη λα είλαη κέζα ζην ρξφλν ηνπο.  

Κ. ΚΟΡΓΑΣΟ: πλάδειθνη, ζέινπλ πιήξε απνζάζξσζε ηνπ δεκφζηνπ 

ζρνιείνπ κε ηνλ πξψην θξίθν πνπ ζα θαηαζηξέςνπλ πνπ ζα είλαη ν 

Καζεγεηήο ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο. Γελ ζα έρεη θαλέλαο Καζεγεηήο 

νξγαληθή ζέζε, δελ ζα έρνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Θα έρνπκε ηελ 

ηδηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηή, άξα ηνπ ζπληεξεηή, άξα ηνπ κφληκνπ είισηα ζην 

ζρνιείν θαη ε ζεηξά ζα έξζεη ζε ζέλα Βαζίιε πνπ είζαη γεληθψλ καζεκάησλ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Δπραξηζηνχκε πνιχ. Ο ζπλάδειθνο Μπαζηνχθαο.  

Μ. ΜΠΑΗΟΤΚΑ: Κη εγψ θαηαγγέιισ ηε δηαδηθαζία. Γελ κπνξνχκε ζε 2,5 

ιεπηά λα κηιήζνπκε. Να ην θαηαγγείινπκε φινη. πλαδέιθηζζεο θαη 

ζπλάδειθνη, δχν είλαη ηα κνληέια γηα ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο. Σν είλαη απηφ 

πνπ έζηξσζε ε Κπβέξλεζε ηνπ ΠΑΟΚ κε ηνπο λφκνπο ηνπο αληεξγαηηθνχο, 

κε απνθνξχθσκα ην θαζεθνληνιφγην θαη απηφ πνπ έγηλε πέξζη ην αίζρνο κε 

ηηο ειαζηηθέο κνξθέο εξγαζίαο κε ηνπο σξνκίζζηνπο πνπ δηέιπζε φια ηα 
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ζρνιεία θαη εμεπηέιηζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο θαη ζπλερίδεη ζήκεξα ε 

Κπβέξλεζε ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο λα εκπαίδεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.  

  Μπνξεί πξνζσξηλά ιφγσ ηεο πξναλνηγφκελεο ζχγθιηζεο θαη 

ζπλαίλεζεο γηα ηελ εθινγή ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ην εξψηεκα αλ 

ζα γίλνπλ εθινγέο ή φρη, λα έθαλε ζθφλην, λα κελ ην πξνρψξεζε, έρεη έηνηκν, 

δελ έρεη αιιάμεη ηίπνηα, πξνρσξάκε ζην ίδην κνληέιν. Απηφ ην κνληέιν πνπ 

ιέεη λενθηιειεχζεξε θαπηηαιηζηηθή παγθνζκηνπνίεζε, ζαιακνπνίεζε ησλ 

εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, θαλέλα δηθαίσκα, απφ ην πξσί κέρξη ην βξάδπ ζα 

ηξέρνπκε.  

  Απηφ ην νπνίν ππάξρεη ζηελ Δπξψπε θαη ζηνλ θφζκν νιφθιεξν, 

λενθηιειεχζεξε θαπηηαιηζηηθή παγθνζκηνπνίεζε κε ηηο ελαιιαθηηθέο κνξθέο 

εξγαζίαο πνπ δήζελ ρηππηέηαη ε αλεξγία, αιιά ε αλεξγία κε ηηο ελαιιαθηηθέο 

κνξθέο εξγαζίαο έρεη αλέβεη 19% ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζχκθσλα κε 

ζηνηρεία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

  Ση ιέεη απηφ ην κνληέιν ην πξψην, απηφ ην νπνίν εκείο πξέπεη λα 

αληηπαιέςνπκε ζαλ εξγαδφκελνη, ζαλ πλδηθαιηζηηθφ Κίλεκα, ζαλ 

εθπαηδεπηηθνί, ζαλ Καζεγεηέο θαη Καζεγήηξηεο; Λέεη: έρνπκε ην 

θαζεθνληνιφγην, έρνπκε βάξδηεο, έρνπκε ζπκπιήξσκα σξαξίνπ εθηφο 

ζρνιείνπ κε εμεπηειηζηηθνχο φξνπο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Έρνπκε 

εμσδηδαθηηθέο αζρνιίεο νη νπνίεο είλαη pressing, δελ πξνιαβαίλεηο ζην 

δηάιεηκκα νχηε λα θηλεζείο γηαηί έρεηο έλα ζσξφ πξάγκαηα ζπλ ηελ εθεκεξία. 

Έρεηο γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε. Σαπηφρξνλα άκα παο λα επηκνξθσζείο, ε 

ηηκσξία είλαη λα ζνπ θφςεη ην θίλεηξν απφδνζεο.   

  Δπίζεο ζε ζπλζήθεο απαξάδεθηεο κπνξεί λα αλεβαίλεηο θαη ηξία 

ζρνιεία, λα θπθιψλεηο θαη ηεηξάγσλα ζε πάξα πνιιά ζρνιεία πξσηλά, 

απνγεπκαηηλά θαη εηδηθά ηερληθήο εθπαίδεπζεο.  

  Απφ ηελ άιιε κεξηά γηα λα κπνξέζεη λα θαζειψζεη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζ‟ απηήλ ηελ θαηάζηαζε, έρνπκε ηελ αμηνιφγεζε-ρεηξαγψγεζε 

κε ηελ νπνία ζέιεη λα επηβάιιεη απηήλ ηελ πνιηηηθή ε Κπβέξλεζε ζήκεξα θαη 
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ρζεο ηξνκνθξαηψληαο εηδηθά ηνπο λένπο ζπλαδέιθνπο κε πειαηεηαθέο ζρέζεηο 

θαη κε αμηνινγήζεηο θιπ. 

  Ζ απάληεζε πνηα είλαη; Ζ ζηαζεξή εξγαζία, ε αλαβάζκηζε ησλ 

ακνηβψλ καο, νη ζπιινγηθέο ειεχζεξεο δηαπξαγκαηεχζεηο πνπ παξαβηάδεηαη 

ζπλερψο ην χληαγκα, πνπ ελψ έρεη ςεθηζηεί φηη ζην δεκφζην πξέπεη λα 

γίλνληαη ειεχζεξεο ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο, δελ γίλνληαη. Δπηκφξθσζε 

κε απαιιαγή απφ ηα δηδαθηηθά θαζήθνληα, ζχλδεζε κε ην Παλεπηζηήκην, 

επηζηεκνληθή θαηάξηηζε, πιήξε εξγαζηαθά, νηθνλνκηθά, ζπληαμηνδνηηθά 

δηθαηψκαηα ζηνπο αλαπιεξσηέο, θαηάξγεζε σξνκηζζίσλ αλαπιεξσηψλ. 25 

καζεηέο αλά ηκήκα. Οηθνλνκηθή αλαβάζκηζε.  

  Πξνζέμηε λα δείηε θ.θ. ζπλάδειθνη. Μπξνζηά ζ‟ απηήλ ηελ 

πνιηηηθή πνπ δηαγξάθεηαη γηα ηελ θνηλσλία…. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Δπραξηζηνχκε ζπλάδειθε.  

Κ. ΜΠΑΗΟΤΚΑ : ρη, δελ κε επραξηζηείο, λα νινθιεξψζσ ηε θξάζε κνπ. 

Πάεη ηειείσζε απηφ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: ε παξαθαιψ ζπλάδειθε.  

Κ. ΜΠΑΗΟΤΚΑ: Να νινθιεξψζσ ινηπφλ. Ζ λενθηιειεχζεξε θαπηηαιηζηηθή 

παγθνζκηνπνίεζε είρε έλα ζηφρν, λα θάλεη ηελ θνηλσλία ησλ 2/3. Σψξα ζέιεη 

λα θάλεη ηνπ 1/2 θη εκείο πξέπεη καδί κε ηα Κηλήκαηα ζε φιε ηελ Δπξψπε, ηα 

Κηλήκαηα ηα νπνία αγσλίδνληαη θαηά ηνπ πνιέκνπ, ππέξ ηεο εηξήλεο καδί κε 

ηηο δπλάκεηο ηεο εξγαζίαο, ηε λενιαία, ηα λέα Κηλήκαηα, ηα θνηλσληθά Κηλήκαηα 

λα ελψζνπκε ηε θσλή καο, λα αληηπαιέςνπκε απηήλ ηελ πνιηηηθή πνπ είλαη 

θηινπφιεκε, ξαηζηζηηθή, αληεξγαηηθή. 

  Απαηηείηαη ινηπφλ απ‟ φινπο καο θαη εηδηθά απφ ηελ 

Δθπαηδεπηηθή Αξηζηεξή έλα κέησπν παηδείαο, έλα κέησπν ην νπνίν πξέπεη λα 

έρεη δχν δηαρσξηζηηθέο γξακκέο. ρη πεξηραξαθψζεηο, φρη ζερηαξηζκνχο, φρη 

ζπλαίλεζε, φρη ζπλδηαρείξηζε, αιιά έλα ζηφρν γηα απηφλνκν, ηαμηθφ, ελσηηθφ 

πλδηθαιηζηηθφ Κίλεκα ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. Δπραξηζηψ. 
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ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Ο ζπλάδειθνο Υαξαιακπίδεο Βαζίιεο ππνβάιιεη ηηο εμήο 

εξσηήζεηο. Πνηα ε πξφηαζε ηεο ΠΑΚ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη πνηνο ν ηξφπνο πξφζιεςεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηελ εθπαίδεπζε. Απφ ηε ΓΑΚΔ δελ αθνχζακε γηα αμηνιφγεζε 

εθπαηδεπηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. Αλ έρνπλ πξφηαζε λα ηελ 

αθνχζνπκε, πνηνπο ηξφπνπο πξφζιεςεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνηείλνπλ. 

Δπραξηζηψ ηνλ ζπλάδειθν Υαξαιακπίδε πνπ ππέβαιιε γξαπηψο ηηο 

εξσηήζεηο.  

  Ο ζπλάδειθνο Καξακπέηζνο έρεη ην ιφγν. 

ΤΝΔΓΡΟ: Άκα ήηαλ 40 νη ζπλάδειθνη πνπ ζα κηινχζαλ, πφζνο ζα ήηαλ ν 

ρξφλνο; 

Θ. ΚΑΡΑΜΠΔΣΟ: Καξακπέηζνο Θαλάζεο, Γξακκαηέαο Γ‟ ΔΛΜΔ Αζήλαο, 

κέινο ηνπ ΠΑΜΔ Δθπαηδεπηηθψλ. πλαδέιθηζζεο θαη ζπλάδειθνη, ηα αδηέμνδα 

θαη ηα δξάκαηα πνπ γελλνχλ νη αληηδξαζηηθέο αλαδηαξζξψζεηο ζην ρψξν ηεο 

εθπαίδεπζεο δελ πξέπεη λα καο απνζαξξχλνπλ ή λα καο νδεγνχλ ζηελ 

απαηζηφδνμε ζηάζε γηαηί ζηηο αληηζέζεηο πνπ πνιιαπιαζηάδνληαη, βξίζθεηαη ε 

ειπίδα, ην πεδίν αληίζηαζεο θαη ε δπλαηφηεηα πάιεο θαη αλαηξνπήο ηεο 

πνιηηηθήο πνπ ηα αλαπαξάγεη.  

  Σνλ επίινγν απηήο ηεο ηζηνξίαο δελ ζα ηνλ γξάςνπλ νη 

δηεθζαξκέλνη ηδηνθηήηεο ηεο παγθφζκηαο αγνξάο θαη νη πνιηηηθνί γηάπεδεο ηεο 

επηρείξεζεο «εθπαίδεπζε». Θα ηνλ γξάςνπκε εκείο νη εθπαηδεπηηθνί, νη 

εξγαδφκελνη γνλείο, ε κεγάιε πιεηνςεθία ηεο λενιαίαο, νη εξγάηεο, νη άλεξγνη 

θαη νη άιινη αδηθεκέλνη απηήο ηεο θνηλσλίαο.  

  Θα ηνλ γξάςνπλ κε αγψλεο πνπ ζα δηαξξήμνπλ ηελ απηαξρηθή 

παλνπιία, ζα δηαπεξάζνπλ ηα ρνληξά ηείρε ειέγρνπ θαη ζα δηαιχζνπλ ηα άιια 

ζχλεξγα ρεηξαγψγεζεο, θαηαπίεζεο θαη παξαπιεξνθφξεζεο πνπ 

ιεηηνπξγνχλ κέζα θη έμσ απφ ην ζρνιείν.  

  Έλα ζηνηρείν απηήο ηεο πάιεο λνκίδσ ην έδεημε ηελ πεξαζκέλε 

βδνκάδα ην κεγάιν ζπιιαιεηήξην ησλ καζεηψλ, ησλ θνηηεηψλ πνπ 



7
ν
 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΟΛΜΔ – ΖΜΔΡΑ 2

ε
 – Β‟ ΔΝΟΣΖΣΑ - ΟΛΟΜΔΛΔΗΑ – 17/12/2004 

 607 

θαηέβεθαλ ζηελ Αζήλα θαη ήηαλ ην κεγαιχηεξν ζπιιαιεηήξην κεηά ην ΄98 θαηά 

γεληθή νκνινγία.  

  Σν ηέινο απηήο ηεο ηζηνξίαο ζα ην γξάςνπκε εκείο κε ην βιέκκα 

ζηξακκέλν ζην κέιινλ, κε αλζξσπηά θαη βαζχ ελδηαθέξνλ γηα ηελ παηδεία θαη 

ηε λενιαία πνπ ζηελ ςπρή ηνπ βιέπνπκε ηηο δπλαηφηεηεο κηαο θαιχηεξεο 

δσήο. Γη‟ απηφ ππεξαζπηδφκαζηε θαη απαηηνχκε εληαία, δεκφζηα θαη δσξεάλ 

εθπαίδεπζε ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο πνπ λα ζπκβαδίζεη κε ηηο ζχγρξνλεο 

αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ ιανχ.  

  Ζ θξίζε ζηελ εθπαίδεπζε επηβάιιεη ζαλ πξσηαξρηθφ θαη δσηηθφ 

αίηεκα ηελ θαζηέξσζε εληαίνπ 12ρξνλνπ βαζηθνχ ππνρξεσηηθνχ ζρνιείνπ πνπ 

κε άιιεο αμίεο θνηλσληθέο θαη κνξθσηηθέο ζα εκπλέεη θαη ζα ζπλεπαίξλεη 

καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο, ζα δηαπιάζεη ειεχζεξεο πξνζσπηθφηεηεο κε 

νιφπιεπξε γεληθή κφξθσζε θαη ζπλείδεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο ζηελ 

θνηλσλία ψζηε λα κπνξνχλ λα ηελ αιιάμνπλ.  

  Αληηθαηάζηαζε ηνπ νινήκεξνπ παηδνθπιαθηεξίνπ απφ ην 

ζρνιείν πνπ ζα νινθιεξψλεη ηελ δηαπαηδαγσγηθή ηνπ εξγαζία ρσξίο αλάγθε 

θξνληηζηεξίσλ θαη πξφζζεησλ καζεκάησλ επί πιεξσκή, κε αλαδηάξζξσζε 

ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη κε ζθνπφ λα νξγαλψλεη καδί κε ην 

δηαλνεηηθφ, ηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ θφζκν ησλ καζεηψλ θαη ηελ θνηλσληθή ηνπο 

δσή.  

  Καζηέξσζε ζπζηήκαηνο δεκφζησλ θαη δσξεάλ κεηαιπθεηαθψλ 

Δπαγγεικαηηθψλ ρνιψλ γηα ηελ εμαζθάιηζε νπζηαζηηθήο ηερληθήο, 

επαγγεικαηηθήο  κφξθσζεο βαζηζκέλε ζηα ζεκέιηα ηνπ εληαίνπ 12ρξνλνπ 

ζρνιείνπ.  

  πγθξφηεζε 2ρξνλεο ππνρξεσηηθήο δεκφζηαο θαη δσξεάλ 

πξνζρνιηθήο αγσγήο πνπ ζα ζέβεηαη θαη δελ ζα βηάδεη ηνλ παηδηθφ ςπρηζκφ 

θαη ηελ πξφσξε ζρνιεηνπνίεζε πνπ θαιιηεξγεί ην ζεκεξηλφ ζχζηεκα.  

  Παξάιιεια αγσληδφκαζηε γηα κείσζε ησλ καζεηψλ αλά ηκήκα 

ζηνπο 15 ζην Γεκνηηθφ θαη ζηνπο 20 ζην Γπκλάζην-Λχθεην. Κάιπςε ηνπ 
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ζπλφινπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ ζηελ 

θαηεχζπλζε ηεο θαηάξγεζεο θάζε κνξθήο ηδησηηθνπνίεζεο άκεζεο ή έκκεζεο.  

  ζνλ αθνξά ηα πνζνζηά θιπ, απηά κπνξνχκε λα ηα δνχκε. 

Δκείο ιέκε φηη είλαη ηνχηε ηελ ψξα 35% θαη αγγίδεη κε ηηο απψιεηεο γχξσ ζην 

40%. Αθχξσζε θάζε κέηξνπ πνπ νδεγεί ζε αληαπνδνηηθή επηρεηξεκαηηθή 

ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ. Λέκε «φρη» ζηα θνηλνηηθά θαη επηρεηξεκαηηθά 

πξνγξάκκαηα, ζηελ αλαδήηεζε εθ κέξνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ρνξεγψλ, 

παξαεθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.  

  Καλέλα πξφζζεην ραξάηζη ζηνπο γνλείο, θαλέλαο ζπφλζνξαο 

ζηελ εθπαίδεπζε. Αληί γηα αμηνιφγεζε-ρεηξαγψγεζε, δεηάκε επίκνλα ηελ 

επηζηεκνληθή ζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε παηδαγσγηθή κφξθσζε ησλ 

απνθνίησλ ησλ θαζεγεηηθψλ ζρνιψλ ζε παλεπηζηεκηαθέο παηδαγσγηθέο 

ζρνιέο θαη ηαθηηθή εηήζηα επηκφξθσζε ηνπ ζπλφινπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε 

επζχλε ησλ ΑΔΗ θαη απαιιαγή απφ ηα δηδαθηηθά ηνπο θαζήθνληα.  

  Άκεζε θαηάξγεζε ηνπ δηπινχ δηθηχνπ Δληαίν Λχθεην-ΣΔΔ, 

θαηνρχξσζε θαη δηεχξπλζε ηεο δεκνθξαηίαο ζην ζρνιείν κε ηε θαηάξγεζε 

φισλ ησλ απηαξρηθψλ θαηαζηαιηηθψλ κέηξσλ-ξπζκίζεσλ πνπ ζηηο εκέξεο καο 

ππθλψλνπλ.  

  Πέξα φκσο απφ ηα θιαδηθά αηηήκαηα θαη ηνπο επηκέξνπο αγψλεο 

ζέινπκε λα ππνγξακκίζνπκε φηη θακία πξφηαζε γηα ηελ αλαζπγθξφηεζε ηεο 

εθπαίδεπζεο δελ κπνξεί λα αληέμεη ζην ρξφλν θαη λα θαξπνθνξήζεη αλ δελ 

ζπλνδεπηεί απφ αγψλα γηα ζπλνιηθφηεξεο θνηλσληθέο αιιαγέο θαη θαηαθηήζεηο 

κέζα απφ ηελ νξγαληθή ζχλδεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θηλήκαηνο κε ην επξχηεξν 

ηαμηθφ εξγαηηθφ κέησπν αληίζηαζεο πάιεο θαη αληεπίζεζεο. Γειαδή εκείο 

ζπλάδειθνη εδψ βάδνπκε άκεζα ην δήηεκα ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο. 

Δπραξηζηψ.           

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Γ. ΓΚΗΝΖ): πλάδειθνη, ζαο παξαθαιψ. Οξγαλψζηε κέζα 

ζην κπαιφ ζαο απηά πνπ έρεηε λα πείηε έηζη ψζηε λα ρσξέζνπλ ζε 2,5 ιεπηά. 

αο παξαθαιψ πνιχ.  
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ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Β. ΛΟΤΕΗΧΣΖ): Παξαθαινχκε λα καο δηεπθνιχλεηε γηαηί ζην 

ηέινο δελ ζα ηνπνζεηεζνχλ νη άιινη νκηιεηέο. Γελ έρνπκε ρξφλν. πλάδειθε 

Ησάλλνπ έρεηο ην ιφγν. 

Γ. ΗΧΑΝΝΟΤ: Ησάλλνπ Γεκήηξεο, κέινο ηεο ΔΛΜΔ εξξψλ, αηξεηφο ΠΤΓΔ 

θαη Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο. πλάδειθνη, νπσζδήπνηε ζα πξέπεη λα καο 

γεκίδεη ραξά ην γεγνλφο φηη κεηά απφ πνιιά ρξφληα ε ΟΛΜΔ δηνξγάλσζε απηφ 

ην εθπαηδεπηηθφ πλέδξην. 

  Πηζηεχσ πσο έρνπκε πνιιά λα πνχκε αθφκε γηα ηα 

εθπαηδεπηηθά ζέκαηα. ίγνπξα επηβάιιεηαη απηή ε πξνζπάζεηα λα ζπλερηζηεί 

θαη κε έλα αθφκα πλέδξην ζχληνκα. Δθεί πνπ ήζεια λα ζηαζψ, αθνχγνληαο 

ηηο ηνπνζεηήζεηο κέρξη ζηηγκήο, είλαη ζην ρψξν ηνπ Γπκλαζίνπ. 

  πδεηήζακε ηα πξνβιήκαηα ηεο εθπαίδεπζεο είηε πνιχ γεληθά, 

είηε εζηηάδνληαο ζην Λχθεην θαη ζηα ΣΔΔ. Ννκίδσ φηη είλαη ψξηκεο νη ζπλζήθεο 

πιένλ λα πξνρσξήζνπκε ζνβαξά ζην ζεζκφ ηνπ νινήκεξνπ Γπκλαζίνπ, 

βιέπνληαο ηαπηφρξνλα θαη ην πεξηερφκελν ζπνπδψλ πνπ πξέπεη λα ην δνχκε 

απφ ην Γπκλάζην ζπλάδειθνη, γηα λα κελ πσ απφ ην Γεκνηηθφ. Αιιά εθεί 

πηζηεχσ φηη ζην Γεκνηηθφ ην βιέπεη ε ΓΟΔ.  

  Πηζηεχσ φηη ζα έπξεπε λα έρεη ζπδεηεζεί ε πνηφηεηα ηεο 

παξερφκελεο εθπαίδεπζεο ζην Γπκλάζην θαη κάιηζηα ζην νινήκεξν Γπκλάζην. 

Πηζηεχσ φηη είλαη ζεκαληηθφ λα θάλνπκε ην ζρνιείν καο ειθπζηηθφ γηα ηνπο 

καζεηέο καο.  

  Δίκαη Γηεπζπληήο Γπκλαζίνπ θαη είκαη βέβαηνο φηη αλ έιεγα αχξην 

ζηα παηδηά φηη ζα ηνπο έδηλα απνιπηήξηα ή ελδεηθηηθά γηα λα πεξάζνπλ ζηελ 

επφκελε ηάμε εξρφκελνη κφλν ζηηο εμεηάζεηο ηνπ Ηνπλίνπ, δελ ζα πάηαγε 

θαλέλαο καζεηήο ζην ζρνιείν.  

  Πξέπεη λα βξνχκε ηνπο ηξφπνπο εθείλνπο πνπ ζα 

ελεξγνπνηήζνπλ ηνπο καζεηέο καο. Πηζηεχσ φηη ζ‟ απηφ ην νινήκεξν 

Γπκλάζην, πνπ ζχληνκα ζα γίλεη πξαγκαηηθφηεηα θαη πξέπεη λα γίλεη 
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πξαγκαηηθφηεηα, ζα πξέπεη λα είλαη έλα ζρνιείν πνπ ζα θαιιηεξγεί θαη ηηο 

δεμηφηεηεο.  

  Διπίδσ ζην επφκελν πλέδξην, κηα θαη δελ δφζεθε ε επθαηξία, 

δηφηη ην λα ζπδεηάκε γηα ηελ ηερληθή εθπαίδεπζε, λα ζπδεηάκε γηα ηε γεληθή 

εθπαίδεπζε, λα ζπδεηάκε γηα ην Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην, λα ζπδεηάκε γηα ην 

Γεληθφ Λχθεην ζεσξψληαο φηη ε εθπαίδεπζε έρεη ζαθή φξηα κεηά ηελ 9εηή 

ππνρξεσηηθή παηδεία, θάλνπκε έλα ιάζνο.  

  Δπειπηζηψ ζε επφκελεο ζπλαληήζεηο λα ζπδεηήζεηε ην ζέκα απ‟ 

απηήλ ηε βάζε, γηαηί κφλν ηφηε ζα πξνζεγγίζνπκε θαιχηεξα ην πξφβιεκα θαη 

ζα βξνχκε θαιχηεξεο ιχζεηο. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Δπραξηζηψ. Ο ζπλάδειθνο Ζξαθιένπο έρεη ην ιφγν. 

Γ. ΖΡΑΚΛΔΟΤ: Γεηα ζαο ζπλάδειθνη. Θα ήζεια λα θαηαζέζσ θάπνηεο 

επηζεκάλζεηο. Πξψηα θαη θχξηα πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηφ πσο ε αμηνιφγεζε 

είηε απηή βαθηίδεηαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, είηε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, 

είηε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, είλαη έλα θαη ην απηφ. Ζ κία αμηνιφγεζε πξνυπνζέηεη 

θαη ζπλεπάγεηαη ηελ άιιε. Να γίλεη απηφ μεθάζαξν ζ‟ απηήλ ηελ αίζνπζα.  

  Δθηφο απφ ζεκειηαθφο κνριφο επηηάρπλζεο ηεο 

εκπνξεπκαηνπνίεζεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο ηδησηηθνπνίεζεο, είλαη θη έλα 

εξγαιείν γηα ηελ επηδείλσζε θαη ηελ αλαηξνπή ησλ εξγαζηαθψλ καο ζρέζεσλ. 

Κη απηφ γηαηί; Ήδε ππάξρεη ζπλάδειθνη, έλα παλίζρπξν ζεζκηθφ νπινζηάζην. 

Τπάξρεη ν λφκνο πνιηηεία, ππάξρεη ην θαζεθνληνιφγην πνπ πξναλαθέξζεθε, 

ππάξρεη ν λφκνο 2986 πνπ είλαη έλαο λφκνο πιαίζην θαη φια απηά καδί 

επηηίζεληαη ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο. 

  Αο δνχκε θαη ηελ θαηάζηαζε ζηηο άιιεο επξσπατθέο ρψξεο. Πνηα 

κνληκφηεηα ππάξρεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο; Ζ κνληκφηεηα είλαη κία θαηάθηεζε 

θαη γηα ηνλ δεκφζην ππάιιειν θαη γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ. αο πιεξνθνξψ 

θακηά, είηε Βξεηαλία θνηηάμεηε, είηε Ηξιαλδία θνηηάμεηε, είηε Οπαιία θνηηάμηε, 

είηε ηε Φηιαλδία πνπ 9% κφλν εθεί είλαη κφληκνη. Γελ είλαη θηιαλδηθφ απηφ ην 

ζηνηρείν. Δίλαη παλεπξσπατθφ θαη ηείλεη λα θαζνιηθεπηεί. 



7
ν
 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΟΛΜΔ – ΖΜΔΡΑ 2

ε
 – Β‟ ΔΝΟΣΖΣΑ - ΟΛΟΜΔΛΔΗΑ – 17/12/2004 

 611 

  Μάιηζηα νη «SUNDAY TIMES» πξηλ δχν ρξφληα έγξαθαλ ζε 

θπξηαθάηηθν θχιιν φηη κφλν ιίγνη εθπαηδεπηηθνί κε πξνζφληα, κεηαπηπρηαθά, 

εθπαηδεπηηθνί θαξηέξαο κπνξεί λα είλαη ζ‟ απηφ ην κνληέιν θνηλσλίαο κφληκνη. 

Άξα θηλδπλεχεη άκεζα ε κνληκφηεηα απφ ηελ αμηνιφγεζε. Γηφηη φηαλ ζηε 

ζρνιηθή κνλάδα ζα αμηνινγείηαη ν αξηζκφο αλαξξσηηθψλ αδεηψλ, ζα 

αμηνινγείηαη ε ζπκκεηνρή ζηηο απεξγίεο θαη ζηνπο αγψλεο, ζα αμηνινγείηαη ην 

θαηά πφζν εξγαδφκαζηε πεξηζζφηεξν ακηζζί θαη απ‟ απηφ ζα εμαξηάηαη ε 

ρξεκαηνδφηεζή ηεο ε θξαηηθή ή απφ ηδησηηθνχο θνξείο, θαηαιαβαίλεηε πνην ζα 

είλαη ην εξγαζηαθφ καο κέιινλ, πνηνο ζα είλαη ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

αχξην ζπλάδειθνη.  

  Ζ θα Γηαλλάθνπ ζηε ζπλέληεπμή ηεο ζηελ «ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ» είπε 

φηη ην 57% ησλ θνλδπιίσλ πνπ ζηνρεχεη ζε απνξξνθεηηθφηεηα κέζα ζηε 

δηεηία ζα δνζεί ζηα νινήκεξα πεηξάκαηα ζηα Γπκλάζηα θαη ζηα Λχθεηα θαη ζε 

θάπνηα άιια μερσξηζηά. Δθεί ινηπφλ είλαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ζρνιείσλ ή 

ε ηνπνζέηεζή ηνπο ζε ιίζηα θαη απηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ, δηφηη 

δηαθνξεηηθά πξνγξάκκαηα ζα αλαπηχζζνληαη ζε έλα Γήκν, άιια ζε έλαλ 

άιιν Γήκν.    

  Κάηη άιιν πνπ αθνχζηεθε εδψ θαη πξέπεη λα ζρνιηαζηεί είλαη ε 

επηλφεζε θαη ε πνιππξνβαιιφκελε κπζνινγία γηα ηνπο πίλαθεο κηζζψλ. 

πλάδειθνη, έρνπλ θπθινθνξήζεη θάηη ηέηνηνη πίλαθεο. Μπνξνχλ λα καο πνπλ 

θαη ζπκςεθηζηηθά φηη ελλννχλ ην κέζν φξν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο αλψηεξεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Δπξψπε. ια απηά είλαη παξακχζηα 

ζπλάδειθνη. Ο Γθάηληξ ζε έλα βηβιίν πνπ έρεη κεηαθξαζηεί θαη πξφζθαηα απφ 

ηηο εθδφζεηο ΜΔΣΑΗΥΜΗΟ ιέεη: άιινο είλαη ν κηζζφο θαη βέβαηα φρη κφληκεο 

εξγαζηαθέο ζρέζεηο, ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηεο πξσηνβάζκηαο, άιινο ηεο ηερληθήο 

εθπαίδεπζεο, άιινο ηεο γπκλαζηαθήο βαζκίδαο, άιινο ηεο ιπθεηαθήο 

βαζκίδαο. Πνιπθαηεγνξηνπνίεζε θαη κηζζνινγηθή.  

  Να κελ αθνχγνληαη εδψ απηά ηα παξακχζηα, γηαηί ηη θαιιηεξγνχλ; 

Σε ινγηθή ηεο ζχγθιηζεο. Γειαδή φηη κπνξνχλ φινη νη εξγαδφκελνη λα 

ζπγθιίλνπλ. Μπνξεί θεθάιαην θαη εξγαζία λα ζπγθιίλεη θαη λα απνθξχςνπλ 

κία απηαπφδεηθηε αιήζεηα, ηελ αληζφκεηξε αλάπηπμε ηνπ θαπηηαιηζκνχ πνπ 

είλαη καξμηζηηθφ αμίσκα.  
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  Σέινο, γηα καο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνηνο ζα είλαη ν ξφινο καο 

ζπλάδειθνη αχξην; Ξαλαγίλεηαη δσληαλφ, καξηπξηθφ, επηηαθηηθφ ην δίιεκκα 

πνπ έβαιε ν Γεκήηξεο Γιπλφο απφ ηνλ κεζνπφιεκν κέρξη ηψξα. Θα 

αληηζηαζνχκε ζπλάδειθνη ζ‟ απηήλ ηε ιαίιαπα; Θα εμαθνινπζήζεη, ζα 

πξνζπαζήζεη ν εθπαηδεπηηθφο λα είλαη ν ηεξνθάληεο κηαο πςειήο θνηλσληθήο 

απνζηνιήο ή ζα γίλεη βνπβφο, άθσλνο θαη ρσξίο κηζζφ, δνχινο; Απηφ είλαη ην 

εξψηεκα. Απαληήζηε ζπλάδειθνη.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Δπραξηζηνχκε. Ο ζπλάδειθνο Μεηαιιηλφο έρεη ην ιφγν. 

Ν. ΜΔΣΑΛΛΗΝΟ: Αθνχγνληαο ρζεο ζπλάδειθνη, κέινο ηεο ΚΔΜΔΣΔ λα 

ζρνιηάδεη ηε ζέζε ηεο Παξάηαμήο κνπ γηα ην εληαίν 12ρξνλν ππνρξεσηηθφ 

ζρνιείν, ζεσξψληαο ηελ φηη είλαη ζεηηθή θαη φηη πξαγκαηηθά κπνξεί λα 

βειηηψζεη ηειηθά ηελ εθπαηδεπηηθή ιεηηνπξγία, ην δεκφζην ζρνιείν, κνπ έθαλε 

εληχπσζε θάπνηα ζηηγκή πνπ δήισζε φηη «αιιά ηειηθά εθεί δελ είλαη ε ιχζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο». Λέσ «σπ, πάκε λα αθνπκπήζνπκε ηε ξίδα». Ζ ιχζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο, πξνζέζεζε πξνο κεγάιε κνπ απνγνήηεπζε, βξίζθεηαη ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ θαη κέζα ζηελ ηάμε.  

  Θέισ λα πσ δειαδή αγαπεηνί ζπλάδειθνη φηη ζέινπκε δελ 

ζέινπκε φηαλ ζπδεηάκε γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ρσξίο λα έρνπκε θακία 

δηάζεζε λα ζεσξεηηθνινγήζνπκε, αιιά ελ ηνηο πξάγκαζη είζαη ππνρξεσκέλνο 

λα κηιήζεηο γηα ηελ επνρή ζνπ, γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θνηλσληθνχ θαη 

νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο ζην νπνίν δεηο.  

  Αλ δελ κηιήζνπκε ινηπφλ ζήκεξα γηα ηνλ θαπηηαιηζκφ, ηηο 

επηδηψμεηο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, φηη θαη φπνηα ζπληεινχληαη ζην ρψξν 

ηεο εθπαίδεπζεο, ζα ηα αληηκεησπίδνπκε είηε ζαλ θαθίεο ησλ θξαηνχλησλ, είηε 

ζαλ αζηνρίεο, είηε ζαλ ηπραία γεγνλφηα θαη δελ είλαη θπζηθά έηζη.  

  Θα πξέπεη λα πξνζζέζσ επίζεο παξελζεηηθά φηη αηζζάλνκαη 

ηνλ εαπηφ κνπ ηδηαίηεξα επηπρή πνπ είρα ηελ ζεία έκπλεπζε λα θαηαγξάςσ 

ηνλ θνξκφ ησλ ζέζεψλ κνπ, γηαηί βιέπνληαο απφ θάησ ην άγρνο ησλ 

ζπλαδέιθσλ πνπ πξνζπαζνχλ λα ηειεηψζνπλ ην ιφγν ηνπο ζην βήκα, κνπ ην 

έρνπλ κεηαδψζεη ήδε.  
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  Έηζη ινηπφλ φζνλ αθνξά ηηο ζπληεινχκελεο αιιαγέο ζην ρψξν 

ηεο εθπαίδεπζεο ηα ηειεπηαία ρξφληα, ε πξψηε παξαηήξεζε πνπ κπνξεί λα 

θάλεη θαλέλαο είλαη φηη επηρεηξείηαη γηα πξψηε θνξά κε ηφζν ζαθή ηξφπν ε 

επηιεθηηθή ιεηηνπξγία ηεο κε ηελ εζσηεξηθή νξγάλσζε ηνπ ζρνιηθνχ 

κεραληζκνχ έηζη ψζηε λα δηαρσξίδνληαη θαη λα δηνρεηεχνληαη αληίζηνηρα κε 

φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξεο απνθιίζεηο νη φξνη ησλ δχν βαζηθψλ θνηλσληθψλ 

ηάμεσλ.  

  Απηφ γίλεηαη κε δχν ηξφπνπο. Μηαο πξψηκεο νξηδφληηαο 

δηαίξεζεο ηεο εθπαίδεπζεο κε ηε ζπγθξφηεζε δχν ζαθψο αληζφηηκσλ 

αδηαζξνπνηεκέλσλ ηνλ έλαλ απφ ησλ άιισλ θιάδσλ κεηαγπκλαζηαθήο 

εθπαίδεπζεο, ην Δληαίν Λχθεην θαη ηελ Σερληθή Δθπαίδεπζε θαη κία θάζεηε 

δηαίξεζε πνπ ζθηαγξαθήζεθε απφ ηηο απνθάζεηο ηεο Μπνιφληα θαη κεηά κε ην 

δηαρσξηζκφ ησλ αλσηάησλ ζπνπδψλ ζε δχν θχθινπο. ε έλα πξψην ζρεηηθά 

καδηθφ, επηζήκσο δσξεάλ, ηξηεηή πνπ παξέρεη πεξηνξηζκέλεο θαη 

ιεμηπξφζεζκεο γλψζεηο θη έλα δεχηεξν θχθιν γηα ηνπο ιίγνπο, κεηαπηπρηαθφ 

κε δίδαθηξα κε ζηφρν ηελ αλαπαξαγσγή ηεο θνηλσληθήο ειίη.  

  Μέζα απ‟ απηφ ην δηπιφ θίιηξν επηηπγράλεηαη ε ππνβάζκηζε ηεο 

κφξθσζεο ησλ ιατθψλ ζηξσκάησλ θαη ε κε ιηγφηεξν θφζηνο παξαγσγήο κηαο 

θαιά εθπαηδεπκέλεο κεηνςεθίαο. Δίλαη ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή πνπ έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα αθνινπζεί ην κνλνπσιηαθφ θεθάιαην, γηαηί ε ηεξάζηηα αχμεζε 

ηεο ζπγθέληξσζεο θαη ηεο ζπγθεληξνπνίεζεο ηνπ θεθαιαίνπ πνπ εληζρχεη ην 

βάζεκα ηεο επξσπατθήο ελνπνίεζεο, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο θαπηηαιηζηέο 

λα νξγαλψλνπλ ηελ παξαγσγή κε πνιχ ιηγφηεξν εηδηθεπκέλν επηζηεκνληθφ 

πξνζσπηθφ.  

  Σαπηφρξνλα ηα ζχγρξνλα κέζα καδηθήο παξαγσγήο, έρνληαο 

ελζσκαηψζεη ην ηππνπνηεκέλν θνκκάηη ηεο δηαλνεηηθήο εξγαζίαο, 

δηεπθνιχλνπλ αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ ειάηησζε ηνπ επηζηεκνληθνχ δπλακηθνχ 

θαη ηελ αλαπιήξσζή ηνπ απφ έλα καδηθφ ζηξψκα ρεηξηζηψλ ηεο λέαο 

ηερλνινγίαο πνπ δελ είλαη ππνρξεσηηθφ λα ηελ θαηαλννχλ.  

  Γηα ηελ αθξίβεηα δελ πξέπεη λα ηελ θαηαλννχλ ψζηε λα 

εμαζθαιηζηεί ε ζπκπίεζε ηνπ εξγαηηθνχ θφζηνπο, ε ρεηξαγψγεζε ησλ 
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ζπλεηδήζεσλ θαη ε εμαζθάιηζε πεηζήληνπ θαη ππάθνπνπ εξγαηηθνχ 

πξνζσπηθνχ.  

  Δδψ φκσο αλαδχεηαη κία αληίθαζε ραξαθηεξηζηηθή πνπ 

δηαπεξλάεη φιν ην θεθαιαηνθξαηηθφ ζχζηεκα. Πξφθεηηαη γηα ηελ αληίθαζε 

αλάκεζα ζηελ αλαγθαηφηεηα γηα κία νιφπιεπξε θηλεηηθφηεηα ηεο εξγαηηθήο 

δχλακεο πνπ είλαη ν φξνο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ θεθαιαίνπ ζαλ ζπλνιηθή 

ζρέζε θαη ηαπηφρξνλα ηελ πξνζαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαηηθήο 

δχλακεο ζηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο χπαξμεο θαζελφο θεθαιαίνπ μερσξηζηά.  

  Ζ πξψηε πιεπξά ηεο αληίθαζεο πξνυπνζέηεη φζν ην δπλαηφλ 

κεγαιχηεξε πνιπκέξεηα ησλ εξγαηψλ θαη ζπλεπψο κία εξγαηηθή ηάμε κε θαιή 

γεληθή κφξθσζε, ελψ ε δεχηεξε εθθξάδεηαη κε ηελ ηάζε γηα άκεζε ππαγσγή 

κε ηελ ειάρηζηε δπλαηή εθπαίδεπζε ηεο εξγαηηθήο δχλακεο ζηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία.  

  Ζ αληίθαζε απηή ζην ζχγρξνλν επίπεδν ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο 

επηζηήκεο, πνπ αλαηξέπεη δηαξθψο ηελ ηερληθή βάζε ηεο βηνκεραλίαο θαη 

απαηηεί ηελ θηλεηηθφηεηα ηνπ εξγάηε θαη ησλ επαγγεικάησλ, νμχλεηαη. Ζ ιχζε 

ηεο θπζηνινγηθά πεξλάεη κέζα ηε ρξνληθά θαη πνηνηηθά δηεχξπλζε ηεο 

παξερφκελεο εθπαίδεπζεο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη αχμεζε ηνπ θφζηνπο ηεο.  

  Γηα λα ην απνθχγεη απηφ ν ζχγρξνλνο θαπηηαιηζκφο απφ ηε κία 

εληζρχεη ηηο ηάζεηο ηδησηηθνπνίεζεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη απφ ηελ άιιε 

πξνβάιιεη ηελ αλάγθε ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο. Δπεηδή… ε ξαγδαία εμέιημε 

ηεο γλψζεο, απαμηψλεη ηελ παιηά. Πξφθεηηαη θαηά ηε γλψκε κνπ γηα 

ηδενιφγεκα ην νπνίν ζηεξίδεηαη ζε λενζεηηθηζηηθέο θηινζνθηθέο αληηιήςεηο κε 

βάζε ηηο νπνίεο δήζελ δελ ππάξρεη αληηθεηκεληθή ππφζηαζε ηεο επηζηήκεο, 

αιιά ε επηζηήκε είλαη πξντφλ ζπκβάζεσλ, απνθάζεσλ….. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Δπραξηζηνχκε ζπλάδειθε.  

Ν. ΜΔΣΑΛΛΗΝΟ: Καη πξέπεη λα μεθηλήζνπκε απφ ηελ αξρή. Να ηειεηψζσ 

ζπλάδειθε. Απηή είλαη ε πξφηαζε ηνπ θεθαιαίνπ γηα ηελ εξγαζία θαη ηελ 

εθπαίδεπζε ζήκεξα, πξφηαζε πνπ επηδηψθεη λα ηνλ βνεζήζεη λα μεπεξάζεη ηε 
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βαζηά θξίζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη, αιιά παξάιιεια απνηππψλεη θαη ηνπο 

αξλεηηθνχο ζπζρεηηζκνχο γηα ην …. ηεο εξγαζίαο δηεζλψο. ‟ απηφ πξέπεη λα 

αληηζηαζνχκε.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Δπραξηζηνχκε πνιχ. Θα παξαθαιέζνπκε φκσο λα 

δηεπθνιχλεηε ην Πξνεδξείν, νη ηνπνζεηήζεηο λα είλαη κέζα ζην ρξφλν ζαο. Ο 

ζπλάδειθνο Υαιηψηεο έρεη ην ιφγν. 

Γ. ΥΑΛΗΧΣΖ: πλάδειθε, παξάθιεζε επεηδή ππάξρεη κία κνλνκέξεηα φζνλ 

αθνξά ηε δηαηχπσζε ζπγθεθξηκέλσλ απφςεσλ, Πξφεδξε απεπζχλνκαη ζε 

ζαο, ζα παξαθαιέζσ νη απφςεηο, γηαηί έρνπκε 3-4 ζπλαδέιθνπο νη νπνίνη 

είλαη ελαληίνλ ηεο αμηνιφγεζεο, έρνπλ ζαθέο αξηζηεξφ πξνζαλαηνιηζκφ νη 

ηνπνζεηήζεηο, παξάθιεζε ινηπφλ εκείο νη νπνίνη εθθξάδνπκε κία δηαθνξεηηθή 

άπνςε, λα έρνπκε επαηζζεζία. Πξνρσξάσ γηα λα κελ θάσ ην ρξφλν.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Γ. ΓΚΗΝΖ): Δπαηζζεζία ζηα 2,5 ιεπηά.  

Γ. ΥΑΛΗΧΣΖ: ην ρξφλν.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Κιείλεη εδψ ε επαηζζεζία.  

Γ. ΥΑΛΗΧΣΖ: πλάδειθνη, ε αμηνιφγεζε ζα γίλεη. Δίλαη γεγνλφο φηη ε 

θξαηνχζα ηδενινγία, απηή ε νπνία επεβιήζεθε κε ηε ιατθή ζέιεζε, κε ηελ 

ςήθν ησλ εξγαηψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ, φπσο εθθξάδεηαη απφ ηε ζεκεξηλή 

Κπβέξλεζε, ζα πξνρσξήζεη πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε ε νπνία είλαη θαη 

ζσζηή.  

  Ση γίλεηαη ηψξα; Δκείο κπαίλνπκε ζηελ αμηνιφγεζε ή κέλνπκε 

απ‟ έμσ; ηελ πεξίπησζε πνπ πεη φηη κέλσ απ‟ έμσ, ράλεηο ην δηθαίσκα λα 

έρεηο βειηησηηθέο πξνηάζεηο θη απηήλ ηελ επζχλε ζα πξέπεη λα ηελ 

αλαινγηζηνχλ νιφθιεξε φζνη έρνπλ απηή ηε ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε.  

  Δκείο ιέκε «λαη» ζηελ αμηνιφγεζε γηα λα έρνπκε ηε δπλαηφηεηα 

λα θάλνπκε βειηησηηθέο πξνηάζεηο. Καη πνηεο είλαη νη βειηησηηθέο πξνηάζεηο; 

Λέκε ινηπφλ: λαη ζηελ αμηνιφγεζε, αιιά κε πνηαλνχ ρξήκαηα; Πξψηα απ‟ φια 
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κε ρξήκαηα ηεο Κπβέξλεζεο, ηνπ Τπνπξγείνπ ηνπ θξάηνπο, λαη. Με ρξήκαηα 

δηθά κνπ, φρη.  

  Γειαδή ζεσξνχκε φηη ζαλ βαζηθή πξνυπφζεζε θαη απηφ 

πηζηεχσ ζα πξέπεη λα πάεη νκφθσλα, είλαη φηη ζα πξέπεη ε ζεκεξηλή 

κηζζνινγηθή εμέιημε λα είλαη αθψιπηε. Γηαηί φπσο θαη λα ην θάλνπκε, φπνην 

ζχζηεκα αμηνιφγεζεο θαη λα ππάξρεη, δελ κπνξεί λα είλαη 100% δίθαην. Καη 

απφ θεη θαη πέξα πνηνο θνβάηαη ηελ αμηνιφγεζε;  

  Βεβαίσο ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο ηδενινγίεο νη νπνίεο 

θνβνχληαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ. Καη ζα πξέπεη λα δνχκε ηψξα –

παξέλζεζε εδψ πέξα– θαη πψο ζα αμηνινγεζεί θαη ην έξγν ηνπ Τπνπξγείνπ 

θαη πψο ζα αμηνινγεζεί ην έξγν ηεο Τπνπξγνχ θαη ηνπ Τπνπξγνχ. Γηα ην 

έξγνπ ηνπ Τπνπξγείνπ, πξψηα απ‟ φια δελ έρεη αμηνινγεζεί φια απηά ηα 

ρξφληα, ην έξγν ηνπ Αξζέλε, ην έξγν ηνπ Δπζπκίνπ θαη φισλ απηψλ. Γελ 

κπνξεί λα δεηάλε λα κε αμηνινγήζνπλ εκέλα θη εζάο θαη ην εθπαηδεπηηθφ έξγν 

θαη λα κελ έρνπκε δπλαηφηεηα λα αμηνινγήζνπκε. Κιείλεη ε παξέλζεζε. Γηαηί 

ζα πξέπεη λα αμηνινγεζεί θαη ην έξγν θαη ε πξνζθνξά θαη νη ζέζεηο ηηο νπνίεο 

έρνπλ δηαηππψζεη φινη απηνί νη ζπλάδειθνη Αξηζηεξνί νη νπνίνη έρνπλ αλεβεί 

ζην βήκα.  

  Αο ζπκεζνχκε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο θαη πνχ νδήγεζαλ ηελ 

παγθφζκηα θνηλσλία. Ζ Αθξηθή απφ ηελ Αίγππην κέρξη θάησ, φηαλ ππήξραλ 

ζηελ πεξηνρή, ζηελ ήπεηξν απηή νη ιεπθέο κεηνςεθίεο νη νπνίεο δηνηθνχζαλ, 

ήηαλ εηξεληθέο πεξηνρέο, ήηαλ πεξηνρέο αθκάδνπζεο. Αμηνινγεζνχλ ινηπφλ 

απηνί νη νπνίνη κίιεζαλ γηα ξαηζηζκφ, αο αμηνινγεζνχλ απηνί νη νπνίνη 

ππνρξέσζαλ ηηο ιεπθέο κεηνςεθίεο λα θχγνπλ θαη λα αθήζνπλ έξκαην ηνπο 

«καχξνπο». 

  πλάδειθνη, είλαη γεγνλφο φηη ην DNA… 

(Γηαινγηθέο πδεηήζεηο) 

Γ. ΥΑΛΗΧΣΖ: πλάδειθε, αθαίξεζε απφ ην ρξφλν κνπ.  



7
ν
 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΟΛΜΔ – ΖΜΔΡΑ 2

ε
 – Β‟ ΔΝΟΣΖΣΑ - ΟΛΟΜΔΛΔΗΑ – 17/12/2004 

 617 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Β. ΛΟΤΕΗΧΣΖ): Θα παξαθαιέζσ ηνλ νκηιεηή θαη απφ θάησ 

φινπο ηνπο αθξναηέο λα κελ νμχλνπκε ηα πλεχκαηα θαη παξαθαιψ λα 

νινθιεξψλεηο.  

Γ. ΥΑΛΗΧΣΖ: Ο νκηιεηήο δηαηππψλεη ηελ άπνςε ηελ νπνία ζεσξεί ζσζηή. 

Θα πξέπεη ινηπφλ λα αμηνινγεζεί, απηνί νη νπνίνη θαηάληεζαλ ηνπο καχξνπο 

εξγαδφκελνπο ζ‟ απηήλ ηελ θαηάζηαζε ζηελ Αθξηθή, απηή ηε ζηηγκή ζθάδνληαη 

θαη θάπνηνη είλαη ππεχζπλνη, θάπνηνη είλαη ππεχζπλνη πνπ νη Ακεξηθάλνη έρνπλ 

θάλεη επέιαζε θαη δηαιχνπλ ηα πάληα θαη πξέπεη λα απνινγεζνχλ φινη απηνί 

νη νπνίνη είλαη ζχκκαρνη ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, γηαηί είλαη πξαγκαηηθά 

ηεξάζηηαο ζεκαζίαο θαη ηξέια απηνί νη νπνίνη είλαη δηεζληζηέο λα εκθαλίδνληαη 

ερζξνί ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. Γελ κπνξνχλ λα καο μεγειάζνπλ. Δκείο ηνπο 

γλσξίδνπκε. Δκείο νη νπνίνη ελδηαθεξφκαζηε γηα λα έρνπκε κία εθπαίδεπζε κε 

εζληθφ πξνζαλαηνιηζκφ, κε δηαηήξεζε φισλ ησλ ηδηαηηεξνηήησλ… 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: πλάδειθε, νινθιήξσζε.  

Γ. ΥΑΛΗΧΣΖ: Γελ είλαη δπλαηφλ ζπλάδειθε. Να κε πξνζηαηεχζεηο. Ση λα 

νινθιεξψζσ; ε παξαθαιψ εγψ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: πλάδειθε, έρεηο νινθιεξψζεη. 

Γ. ΥΑΛΗΧΣΖ: Να θχγσ, αιιά κ‟ απηήλ ηελ θαηάζηαζε πηζηεχεηο φηη 

νινθιήξσζα; Θέισ αθελφο κελ λα αλαπηχμσ ηε ζθέςε κνπ, αθεηέξνπ λα 

ακπλζψ. Έηζη δελ είλαη;  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: ε παξαθαιψ ζπλάδειθε.  

Γ. ΥΑΛΗΧΣΖ: Κιείλσ ινηπφλ θαη ιέσ φηη ζα πξέπεη λα δνχκε εκείο νη νπνίνη 

εθθξάδνπκε ζπγθεθξηκέλεο ηδενινγίεο νη νπνίεο είλαη θπξίαξρεο θαη ζηελ 

ειιεληθή θνηλσλία θαη ζηελ παγθφζκηα θνηλσλία, έηζη ψζηε λα κπνξέζνπκε λα 

βξνχκε ζσζηέο ιχζεηο θαη φρη λα γίλεη απηφ ην βήκα ζέζε θαη ζεκείν φπνπ ν 

θάζε πηθξακέλνο Αξηζηεξφο λα βγάδεη ηα απσζεκέλα ηνπ. Δπραξηζηψ.  
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ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: πλάδειθνη, λα απηνζπγθξαηεζνχκε θαη δελ κπνξεί λα 

αθνχγνληαη ελ ηε ξχκε ηνπ ιφγνπ καο θάπνηεο εθθξάζεηο «καχξνη» θιπ. Θα 

παξαθαιέζσ λα κελ γξαθηεί ηέηνηα θξάζε ζηα πξαθηηθά.  Ο ζπλάδειθνο 

Αιεθάθεο έρεη ην ιφγν. 

ΤΝΔΓΡΟ: (Μηιάεη ρσξίο κηθξφθσλν) Σν Πξνεδξείν λα απνθεξχμεη απηέο 

ηηο… 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Σν Πξνεδξείν ζπλάδειθε, ηνπνζεηήζεθε. Ο ζπλάδειθνο 

Αιεθάθεο έρεη ην ιφγν. 

(Γηαινγηθέο πδεηήζεηο) 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: πλάδειθε Κνξδάηε, ζε παξαθαιψ. Θα πξφηεηλα ζηνπο δχν 

ζπλαδέιθνπο λα πεξάζνπλ έμσ λα ηα πνπλ έηζη πνιηηηζκέλα φπσο ηα ιέλε 

έμσ.  

θ. ΑΛΔΚΑΚΖ: Κχξηε Πξφεδξε, ζπλαδέιθηζζεο θαη ζπλάδειθνη, ζίγνπξα ζε 

2,5 ιεπηά θαλείο ζα απνηχρεη αλ αλαιάβεη λα αλαιχζεη θάπνην ζέκα. Οπφηε 

είλαη πξνηηκφηεξν θαλείο λα πξνζπαζήζεη λα θαλεί ρξήζηκνο γηα ην πλέδξην 

παξά λα θαηαπηαζηεί κε ηελ αλάιπζε θάπνηνπ ζέκαηνο. Απηφ ζα 

πξνζπαζήζσ λα θάλσ. Έρνληαο εκείο νη Φηιφινγνη θαη ηε θξάζε ηνπ 

Θνπθπδίδε «νπ κελ βξαρείο αξθψζη κε πνιινίο ρξήζζαη», ζε ζπληνκία δχν 

πξάγκαηα ζα πσ ζέινληαο λα θαλψ ρξήζηκνο γηα ην πλέδξην.  

  Όζηεξα απφ 11,5 ρξφληα ην 7ν πλέδξην. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζηα 

80 ρξφληα βιέπεηε πσο έρνπλ γίλεη 7 πλέδξηα Δθπαηδεπηηθά. Άξα έρνπλ 

ηξέμεη έλα ζσξφ γλψζεηο, έλα ζσξφ αιιαγέο ηηο νπνίεο δελ ηηο είδακε απηά ηα 

11,5 ρξφληα. ινη καο μέξνπκε πνχ νθείιεηαη.  

  Ο ζπλδηθαιηζκφο πξέπεη λα είλαη ρξήζηκνο. Οη άγνλεο 

αληηπαξαζέζεηο πνπ είρακε απηά ηα ρξφληα ησλ Παξαηάμεσλ δελ άθεζαλ ηνλ 

ζπλδηθαιηζκφ λα ιεηηνπξγήζεη πνιηηηθά θαη άξα λα δεηήζεη ιχζεηο θαη λα 

πξνζεγγίζεη ηα δεηήκαηα ηεο εθπαίδεπζεο. πλδηθαιηζηήο είκαη θη εγψ θαη 

αλήθσ θη εγψ ζε κία Παξάηαμε θαη φινη αλαιακβάλνπκε ηηο επζχλεο.  
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  Απφ δσ θαη πέξα εθφζνλ δελ ππάξρεη κεραληζκφο λα 

δηαζθαιίζνπκε ην λα ππάξρνπλ πάληνηε αληίζεηεο απφςεηο ζηηο Παξαηάμεηο, 

ηνπιάρηζηνλ αο δηδαρζνχκε απφ ηελ ηζηνξία φηη ρξεηάδεηαη λα είκαζηε 

ηνπιάρηζηνλ δεκηνπξγηθνί θαη σθέιηκνη γηα ην πλδηθάην, αιιά θαη γηα ηνλ 

θιάδν καο.  

  πλαδέιθηζζεο θαη ζπλάδειθνη, πνιχ ζσζηή ε επηινγή ηνπ 

ζέκαηνο. Παγθνζκηνπνίεζε, επίθαηξν, αιιά θξίλσ θη εδψ ζα θαλψ ρξήζηκνο, 

θξίλσ φηη γηα ηα επφκελα Δθπαηδεπηηθά πλέδξηα νπσζδήπνηε ζα πξέπεη λα 

έρνπκε δχν πξάγκαηα απαξαίηεηα. Έλα είλαη λα έρνπκε πάληνηε ζέκα ησλ 

εμειίμεσλ πνπ έρεη νδεγεζεί χζηεξα απφ ηελ έξεπλα ε παηδαγσγηθή σο 

επηζηήκε. Πξέπεη λα ππάξρεη πάληνηε θη έλα ηέηνην ζέκα γηαηί αλ είλαη δπλαηφλ 

χζηεξα απφ 11,5 ρξφληα δελ έρνπκε ζ‟ απηφ ην πλέδξην θαιεζκέλνπο 

Παλεπηζηεκηαθνχο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ έξεπλα λα καο κηιήζνπλ γηα 

θαηλνχξηα πξάγκαηα ηεο παηδαγσγηθήο. Θα γίλεη ην επφκελν πφηε; Γειαδή γηα 

20 κε 25 ρξφληα δελ ζα έρνπκε ελεκεξσζεί εκείο ζην Δθπαηδεπηηθφ καο 

πλέδξην.  

  Μπνξεί λα γίλεηαη ελεκέξσζε ζε άιιεο εκεξίδεο θαη ζε άιια 

επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα, αιιά νθείινπκε απηή ηελ παξάκεηξν λα ηελ έρνπκε 

νπσζδήπνηε ζε θάζε Δθπαηδεπηηθφ πλέδξην, φπσο θαη κία δεχηεξε 

παξάκεηξν, δεχηεξν απαξαίηεην ζηνηρείν πξέπεη λα έρεη ην Δθπαηδεπηηθφ 

πλέδξην, ην θάζε Δθπαηδεπηηθφ πλέδξην. Ζ ελεκέξσζε γηα ηα βηβιία. Σν λέν 

κνληέιν βηβιίσλ, πψο γξάθνληαη, άξα θαη πψο ζα δνπιεχνληαη απφ εκάο. 

Απαξαίηεην εξγαιείν γηα ηε δνπιεηά καο θαζεκεξηλά ζηελ ηάμε.  

  Κιείλσ θάλνληαο κία αλαθνξά ζηε δηνίθεζε. πλάδειθνη, απφ 

πέξζη θάλσ κεηαπηπρηαθφ ζηε Φηινζνθηθή ρνιή Θεζζαινλίθεο. Αλ ζέινπκε 

λα ςάμνπκε λα βξνχκε ηκήκα ζρεηηθά κε ηε δηνίθεζε ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζην 

Παλεπηζηήκην, δελ ζα βξνχκε πνπζελά κεηαπηπρηαθφ. Θα βξείηε κφλν ζην 

Μαθεδνλία, ην νπνίν ην παξαθνινχζεζα πξηλ απφ 5-6 ρξφληα. Μαζήκαηα 

ηαρχξπζκα, πεξίπνπ 50 ή 100 σξψλ γηα ηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ, πνπ ζνπ δίλεη κφλν πηζηνπνηεηηθφ παξαθνινχζεζεο, φρη ηίηιν 

κεηαπηπρηαθφ. 



7
ν
 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΟΛΜΔ – ΖΜΔΡΑ 2

ε
 – Β‟ ΔΝΟΣΖΣΑ - ΟΛΟΜΔΛΔΗΑ – 17/12/2004 

 620 

  Αο κελ γειηφκαζηε ινηπφλ. ηαλ πξφθεηηαη λα δψζνπκε ζε 

θάπνηνλ κφξηα ιέγνληαο φηη ην κεηαπηπρηαθφ ζνπ λα έρεη ζέκα γηα ηε δηνίθεζε 

ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, νθείινπκε ην πλδηθάην καο, ε Οκνζπνλδία καο λα 

δεζκεχζνπκε ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη λα απαηηήζνπκε ην 

δξνκνινγήζεη, λα νξγαλψζεη ηέηνηα ηκήκαηα κεηαπηπρηαθά. Δπραξηζηψ.   

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Δπραξηζηνχκε πνιχ. Ο ζπλάδειθνο άββαο έρεη ην ιφγν. 

πλάδειθνη, λα παξαθαιέζσ, ήδε έρνπκε θαηά πνιχ ππεξβεί ην ρξφλν. Οχηε 

θαλ ζηε κέζε ησλ νκηιεηψλ δελ έρνπκε θηάζεη. Έρνπκε ππεξβεί θαηά πνιχ ην 

ρξφλν. Θα παξαθαιέζσ λα απηνζπγθξαηεζείηε. Μπνξείηε αλαιχζεηο 

νπνηεζδήπνηε λα ηηο θάλεηε ζηηο νκάδεο εξγαζίαο. Μφλν γεληθέο ηνπνζεηήζεηο 

λα έρνπκε εδψ. Δπραξηζηψ.   

. ΑΒΒΑ: Μία παξαηήξεζε κε βάζε απηφ Βαζίιε. Ννκίδσ φηη έρεη 

κεγαιχηεξε ζεκαζία λα αθνπγφκαζηε φινη ζε Οινκέιεηα παξά λα ηεκαρίδνπκε 

ην ζψκα θαη λα αθνχλε ην 1/3 θάπνηνπο θαη ην 1/3 θάπνηνπο άιινπο θιπ. 

Ννκίδσ φηη ε Οινκέιεηα είλαη πην νπζηαζηηθή δηαδηθαζία απφ φηη είλαη ζε 

νκάδεο. Άπνςή κνπ. 

  Ζ ελφηεηα πνπ ζπδεηάκε είλαη εξγαζηαθέο ζρέζεηο. Σν ζεσξεηηθφ 

θαη πνιηηηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν εμειίζζνληαη νη εξγαζηαθέο αιιαγέο, νη 

ειαζηηθέο εξγαζηαθέο ζρέζεηο, ην πεξηέγξαςε πνιχ θαιά ν ζπλάδειθνο ν 

Κψζηαο κπφληαο. ηα ιφγηα κπνξεί πξαγκαηηθά θαη λνκίδσ φηη ππάξρεη 

νκνθσλία ζηελ ΟΛΜΔ, λα είκαζηε φινη θαηά ηνπ ζεζκνχ ηνπ σξνκίζζηνπ. 

Έρσ απηήλ ηελ εληχπσζε, ε ΟΛΜΔ νκφθσλα.  

  ηελ πξάμε φκσο –πξνζέμηε λα δείηε– κε ηα αηηήκαηα πνπ 

πηνζεηεί ε πιεηνςεθία ηεο ΟΛΜΔ, νδεγεί ζε ειαζηηθέο εξγαζηαθέο ζρέζεηο. 

Αθνχζηε θάηη. Πέξζη γέκηζε ε Διιάδα σξνκίζζηνπο, 10.000. Πήγαηλε ν 

άλζξσπνο, ν ζπλάδειθνο, ρξεκαηνδνηνχζε ηελ πξνυπεξεζία ηνπ 

ζπλάδειθνη. Πήγαηλε κε 4 θαη 5 ψξεο ζηε Ρφδν, ζε απνκαθξπζκέλα κέξε φρη 

γηαηί ηα έβγαδε πέξα, αθφκα λα πιεξσζεί. Σν ελνίθην δελ ηα έβγαδε. Σν 

πιήξσλε απφ ηελ ηζέπε.  
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  Ση έθαλε δειαδή; Αγφξαδε πξνυπεξεζία. Γηαηί; Γηαηί κεηά ηελ 

θαηάξγεζε ηεο επεηεξίδαο, πνπ κφλν ε ΔΑΚ επηκέλεη θαη ζηεξίμεη θαη ζηήξημε 

ζε ζπλέπεηα ζηελ ΟΛΜΔ, φιεο νη άιιεο δπλάκεηο πηνζέηεζαλ ην αίηεκα ηεο 

πξφζιεςεο, ηνπ δηνξηζκνχ κε βάζε ηελ πξνυπεξεζία. Καη πψο ζα αγνξάζεη, 

πνχ ζα βξεζεί πξνυπεξεζία ζπλάδειθνη; Να πψο ην αίηεκα δηνξηζκνχ κε 

βάζε ηελ πξνυπεξεζία, πνπ ζεκαίλεη πξψηα ζπκβαζηνχρνο θαη κεηά κφληκνο.  

  Δλψ ζηα ιφγηα κπνξεί λα είζαη θαηά ησλ ειαζηηθψλ εξγαζηαθψλ 

ζρέζεσλ, ζηελ πξάμε κε ην αίηεκά ζνπ νδεγείο ζηε ζηήξημε ησλ ειαζηηθψλ 

εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ. Απηφ ζπκβαίλεη κε ηελ πιεηνςεθία ζην πκβνχιην ηεο 

ΟΛΜΔ θαη απηφ έγηλε.  

  Θα πήγαηλε θαλείο γηα ηέζζεξηο ψξεο επί επνρήο επεηεξίδαο ζηε 

Ρφδν γηα σξνκίζζηνο; Απαμίσλε, δελ πήγαηλε θαλέλαο. Λέεη «δελ είζαη θαιά 

πνπ ζα πάσ εγψ». ινη εδψ πεξάζακε απφ ζηάδηα αλαπιεξσηψλ. 

Πεγαίλακε φηαλ ήηαλ ε επεηεξίδα γηα 4 θαη 5 ψξεο σξνκίζζηνη; ρη. Να γηαηί 

ην αίηεκα απηφ πξέπεη λα αιιάμεη ζπλάδειθνη. Γελ κπνξεί ε ΟΛΜΔ λα έρεη 

αίηεκα δηνξηζκνχ κε βάζε ηελ πξνυπεξεζία. Απηφ νδεγεί ζηηο ειαζηηθέο 

εξγαζηαθέο ζρέζεηο.  

  Δίλαη αλαθφινπζνη θάπνηνη πνπ βγαίλνπλ εδψ θαη 

θαηαθεξαπλψλνπλ ηηο ειαζηηθέο εξγαζηαθέο ζρέζεηο. Σε ζηηγκή ησλ 

απνθάζέσλ ζηελ ΟΛΜΔ ςεθίδνπλ αηηήκαηα πνπ ζηελ νπζία θαζηεξψλνπλ ηηο 

ειαζηηθέο εξγαζηαθέο ζρέζεηο. Καη φρη κφλν απηφ. Καιιηεξγνχζαλ θαη 

απηαπάηεο γηα ηελ Οδεγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έλα Κίλεκα πνπ 

θαιιηεξγεί απηαπάηεο φηη ήηαλ θηιεξγαηηθή ε Οδεγία, δελ κπνξεί λα θάλεη 

αγψλεο ζπλάδειθνη. Καη ήξζε ε Δπξσπατθή Έλσζε θαη ιέεη ηνπ 

Παπιφπνπινπ «πνιχ θαιά έθαλεο θαη κάιηζηα έθαλεο θαη πνιιά» γηαηί ε 

Οδεγία δελ έιεγε λα κνληκνπνηεζνχλ νη ζπκβαζηνχρνη ζπλάδειθνη. Μελ 

ηξειαζνχκε.  

  Ζ Οδεγία ήζειε λα αλνίμεη θη άιιν θχθιν θαη λένπο ζεζκνχο 

ειαζηηθψλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ πέξαλ απ‟ απηψλ πνπ ππάξρνπλ. Γηαβάζηε 

ηελ θαιά. Κιείλσ ζπλάδειθνη κε θάηη πνπ αθνχγεηαη εδψ. Κάπνηνη δελ 

κπνξνχλ ζηα ίζηα λα αληηπαξαηεζνχλ κε ην 12ρξνλν ην εληαίν βαζηθφ ζρνιείν 
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θαη ιέλε «ην δήηεκα δελ είλαη ηα 9-12 ρξφληα ην εληαίν, είλαη ην πεξηερφκελν». 

Μελ ηξειαζνχκε ζπλάδειθνη.  

  ηα ίδηα λα αληηπαξαηεζείηε άκα ζέιεηε κε ην εληαίν βαζηθφ 

12ρξνλν. Δίλαη δηαιεθηηθά δεκέλα ε κνξθή θαη ην πεξηερφκελν. αο ξσηάσ. 

Αλ αιιάμεη ην πεξηερφκελν, αιιάδεη ν ραξαθηήξαο ηνπ δηπινχ ζρνιηθνχ 

δηθηχνπ; Αιιάμεη ην ηαμηθφ επηιεθηηθφ ζρνιείν; Αιιάμηε ην πεξηερφκελν θαη 

δηαηεξείζηε Γεληθφ θαη Σερληθφ. Αιιάμεη ν επηιεθηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ 

ζρνιείνπ; Θα ηξειαζνχκε;  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Δπραξηζηψ πνιχ. Ο ζπλάδειθνο Σζηφλνο έρεη ην ιφγν. 

. ΣΗΟΝΟ: πλάδειθνη, γηα ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο ην δήηεκα είλαη θαζαξά 

πνιηηηθφ. ην πλέδξην ηεο ΑΓΔΓΤ ζηε Μεγάιε Βξεηάληα ήξζαλ φινη νη 

αξρεγνί ησλ Κνκκάησλ θαη ήξζε ην δήηεκα λα επηθπξψζνπλ ην 

Δπξσζχληαγκα.  

  Ξέξνπκε φηη ην Δπξσζχληαγκα πεξηέρεη φιεο ηηο ζπλζήθεο πνπ 

έρνπλ ςεθίζεη νη αξρεγνί ησλ κειψλ-θξαηψλ, Μάαζηξηρη, Μπνιφληα, 

Ληζζαβφλα. Μηιάεη γηα εξγαζηαθέο ζρέζεηο, γηα ην αζθαιηζηηθφ θιπ. Σηο 

εξγαζηαθέο ζρέζεηο ζπλάδειθνη ηηο βιέπνπκε. Ήδε έρεη πξνθεξπρζεί ε κεξηθή 

απαζρφιεζε ζην δεκφζην κε 4σξα πνπ ζα δνπιέςνπλ ηα παηδηά καο, νη 

λεψηεξνη. Αλ είλαη δπλαηφλ λα ην ζπλδέζνπκε κε ην αζθαιηζηηθφ, λα πάξνπλ 

ζχληαμε κέζα ζηα ρξφληα απηά ηα νπνία ιέκε, ζηα 30 ρξφληα πιήξεο 

ζχληαμεο.    

  Σν αζθαιηζηηθφ ζπλάδειθνη, ήδε ην άλνημε ε Κπβέξλεζε. 

μεθίλεζε απφ ηηο Σξάπεδεο, απφ ηελ Δκπνξηθή Σξάπεδα, ζα πάεη ζηηο άιιεο 

θαη ζα έξζεη ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Ση ιέλε 

ζπλάδειθνη; Ήδε ζηελ Αγγιία πξνρψξεζαλ. 72 ρξφληα πξνηείλνπλ γηα λα 

λνκνζεηήζνπλ ηα 72 ρξφληα. Μηα θη έμσ.  

  Δπίζεο θαηαιήζηεπζε ησλ Σακείσλ έρνπκε. Πξνο ηα πνχ πάεη 

ην θεθάιαην; Ηδησηηθνπνίεζε. Πξέπεη λα πξνρσξήζνπκε θη εθεί ζηελ 
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ηδησηηθνπνίεζε ηεο αζθάιηζεο γηα λα βγάινπκε θέξδνο. Πψο ζα 

αληηκεησπηζηνχλ απηά ηα δεηήκαηα ζπλάδειθνη;  

  αλ Δθπαηδεπηηθφ πλέδξην πξέπεη λα έρνπκε απηέο ηηο ζέζεηο, 

αιιά ε ΟΛΜΔ, ε δηνίθεζε κέζα θαη απφ ην λέν πλέδξην πνπ ζα θάλνπκε, 

πξέπεη λα αλαπηχμνπκε έλα ηέηνην Κίλεκα πνπ ζα αληηζηαζεί ζηε ιαίιαπα 

απηή πνπ καο έξρεηαη.  

  Δκείο ζαλ ΔΑΚ-ΓΔΔ ζπκκεηέρνπκε ζην ΠΑΜΔ Δθπαηδεπηηθψλ 

θαη πξνηείλνπκε ηε ζπζπείξσζε φισλ ησλ δπλάκεσλ πνπ αληηδξνχλ ζ‟ απηά 

ηα κέηξα, ηα νπνία κέηξα ε πιεηνςεθία θαη ηδηαίηεξα ηεο ΑΓΔΓΤ θαη ηεο 

ΟΛΜΔ ζπκθσλνχλ θαηά βάζε. Πξέπεη λα αληηδξάζνπκε; Πξέπεη λα 

αληηδξάζνπκε καδί κε ηνπο άιινπο εξγαδφκελνπο θαη νη εθπαηδεπηηθνί θαη 

θπξίσο ε εξγαηηθή ηάμε ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο κηθξνκεζαίνπο, κε ηε κεζαία 

αγξνηηά θαη ηνπο κηθξνχο αγξφηεο γηα λα πξνρσξήζνπκε ζε αληίζηαζε θαη ζε 

αγψλεο λα ζηακαηήζνπκε απηήλ ηε ιαίιαπα. Δπραξηζηψ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Δπραξηζηνχκε ηνλ ζπλάδειθν. Ο ζπλάδειθνο Κφηηαο έρεη ην 

ιφγν. 

Θ. ΚΟΣΣΑ: Ννκίδσ φηη πξηλ απφ ιίγα κφιηο ρξφληα νη ιέμεηο «αλεξγία, 

ειαζηηθή επηζθαιήο, αλαζθάιηζηε θαη ρσξίο δηθαηψκαηα εξγαζία, καχξε 

εξγαζία» ήηαλ κηαο Αξηζηεξάο πεξηζσξηνπνηεκέλεο. ήκεξα λνκίδσ φηη πηα 

κπνξεί λα δηεθδηθεί θη έηζη πξέπεη λα θηλνχκαζηε, λα δηεθδηθνχκε πηα 

θνηλσληθέο πιεηνςεθίεο. Γειαδή απηνί νη νπνίνη αλαθέξνπλ γηα ην πψο είλαη ν 

θφζκνο ζήκεξα, ζα πξέπεη λα δηεθδηθνχλ θνηλσληθέο πιεηνςεθίεο.  

  Γηα λα κπνξέζνπλ φκσο λα ην θάλνπλ απηφ, ζα πξέπεη λα βξνπλ 

έλαλ ηξφπν ζπλελλφεζεο ζηνπο ρψξνπο πνπ βξίζθνληαη, δειαδή εθεί πνπ 

βξίζθνληαη νη άλζξσπνη πνπ επί ηεο νπζίαο είλαη ζηελ θνηλσληθή Αξηζηεξά 

επξχηεξα, λα κπνξνχλ λα ζπλελλννχληαη γηα λα κπνξνχλ λα δίλνπλ θη έλα 

ζηίγκα θαη επξχηεξα. Καη λνκίδσ φηη απφ ην πλέδξηφ καο βγήθε απηφ πιελ 

θάπνησλ παξαζπνλδηψλ πνπ έρνπλ γίλεη.  
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  Σν έλα πνπ ζέισ λα ζίμσ. Υζεο κνπ έθαλε εληχπσζε ε 

ηνπνζέηεζε απφ πιεπξάο ηεο ζπλαδέιθηζζαο ηεο ΠΑΚ, ε νπνία θαηαδίθαζε 

ξεηά ηελ λενθηιειεχζεξε παγθνζκηνπνίεζε. ήκεξα ζα πεξίκελα κία 

ζπλέρεηα λα ηνπνζεηεζεί αθξηβψο ζ‟ απηά ηα ζέκαηα πνπ είπακε 

πξνεγνχκελα θαη πνπ αλαθέξζεθαλ απφ φιε ηε ζπλδηθαιηζηηθή Αξηζηεξά ησλ 

Παξαηάμεσλ.  

  Δδψ ζέισ λα δεηήζσ ζπγγλψκε γηα ηελ πξνεγνχκελε θξηηηθή, 

ηελ αληίζεζε πνπ βγήθε κε ηνλ ζπλάδειθν Μαξίλε. Δίλαη απφ ηνπο 

αλζξψπνπο, φπσο θαη ε παξάηαμή ηνπ ή νη παξαηάμεηο πνπ βξίζθνληαη ζηηο 

Παξεκβάζεηο πνπ έρνπλ ζπκβάιιεη ηδηαίηεξα ζην λα αλαπηπρζεί έλαο 

δηάινγνο. Απηφ φκσο δελ αξθεί γηα λα θαιχςεη ηηο αδπλακίεο πνπ έρνπκε ζαλ 

πλέδξην, γηα ην πψο νξγαλψζεθε ην πλέδξην ρσξίο λα πεξάζεη πξαγκαηηθά 

κέζα απφ θάπνηεο δηαδηθαζίεο ησλ πλειεχζεσλ.  

  Δξρφκαζηε εδψ θαη πνιινί απφ καο δπζηπρψο είκαζηε 

παξαηεξεηέο, πνιχ πεξηζζφηεξν νη ζπλάδειθνη πνπ δελ βξίζθνληαη εδψ 

κέζα. Καη ζ‟ απηφ ζα πξέπεη λα πάξνπλ ηελ επζχλε νη εθπξφζσπνί καο, δηθνί 

καο εθπξφζσπνη είλαη, ζηελ ΟΛΜΔ θαη λα θαηαιάβνπλ φηη έθαλαλ αηφπεκα 

κεηά απφ ηφζν ρξφληα Δθπαηδεπηηθφ πλέδξην λα κελ έρεη κπνξέζεη λα αλνίμεη 

πνιχ ζπζηεκαηηθά θαη νπζηαζηηθά ην δηάινγν θαη εληφο ηνπ θιάδνπ κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο θαη κε ηνπο ππφινηπνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ… 

  ια απηά πνπ ιέκε φκσο, ε δεχηεξε παξαζπνλδία νδεγνχλ ζην 

λα θσλάμνπκε φινη καδί «νη άλζξσπνη πάλσ απφ ηα θέξδε». Καη ν άιινο 

θφζκνο είλαη εθηθηφο. Πνηνο θφζκνο; Σνλ θξχβεηε, καο ιέλε, απφ κία πιεπξά. 

Γελ ηνλ θξχβνπκε.  

  Απηνί πνπ ηνλ ππνζηεξίδνπκε ιέκε, λα ζαο δηαβάδσ αθξηβψο ην 

θείκελν, «έλαο θφζκνο ρσξίο πφιεκν, ξαηζηζκφ» θη εδψ ζα πξέπεη λα 

ηνπνζεηεζεί φρη κφλν ην Πξνεδξείν, αιιά φιν ην ζψκα ελάληηα ζηηο 

ξαηζηζηηθέο απφςεηο πνπ αθνχζηεθαλ πξνεγνχκελα απφ θάπνηνλ, δελ ζέισ 

λα ηνλ ραξαθηεξίζσ ζπλάδειθν γηαηί δελ είλαη ζπλάδειθφο κνπ 

νπνηνζδήπνηε ζηέθεηαη κ‟ απηφλ ηνλ ηξφπν.  
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ΤΝΔΓΡΟ: (Μηιάεη ρσξίο κηθξφθσλν)  

Θ. ΚΟΣΣΑ: πλάδειθε, ζε άθεζα λα κηιήζεηο εγψ. Μία θνηλσλία ρσξίο 

ξαηζηζκφ, πφιεκν, θαηαπίεζε θαη εθκεηάιιεπζε. Αιιά καδί κε απηά 

ππνρξενχκαζηε λα βάινπκε θαη ηε δεκνθξαηία. Πνηα δεκνθξαηία; Σελ 

αληηπξνζσπεπηηθή; ρη ζπλάδειθνη. Θα πξέπεη λα ηε βξνχκε φινη καδί, φπσο 

ηνπνζεηήζεθε θαη ρζεο θαη απφ ηνλ Ννχηζν θαη απφ ηνλ Σζηξηγψηε.  

  Μία παξελζεζνχια γηαηί ρξεζηκνπνηείηαη θαη ε ιέμε 

«ξεθνξκηζκφο», πνπ θάπνηνη παιαηφηεξνη ηελ είρακε μεράζεη. Ο ξεθνξκηζκφο 

ζεκαίλεη κεηαξξχζκηζε. Δίλαη κία ηζηνξία ε νπνία ππήξρε ζην Δξγαηηθφ 

νζηαιηζηηθφ Κίλεκα ηα πξνεγνχκελα ρξφληα θαη έιεγε κεηαξξχζκηζε ή 

επαλάζηαζε.  

  Οη ζπλάδειθνη πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηε ιέμε «ξεθνξκηζκφο», 

κηιάλε γηα επαλάζηαζε; Καη ε επαλάζηαζε απηή, λα ξσηήζσ ζπλάδειθνη, 

είλαη απέλαληη ζηνλ θαπηηαιηζκφ ε ιατθή εμνπζία, ε ιατθή δεκνθξαηία, ν 

ιατθφο θαπηηαιηζκφο; Δπραξηζηψ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Δπραξηζηνχκε. Ο ζπλάδειθνο Αιεμάθεο έρεη ην ιφγν. 

Μ. ΑΛΔΞΑΚΖ: Ννκίδσ φηη κέρξη ηψξα έρνπλ βγεη θάπνηεο θνηλέο γξακκέο. 

Ννκίδσ φηη κέρξη ηψξα έρνπκε ζπκθσλήζεη φινη φζνη κίιεζαλ εδψ γηα ηελ 

αλάγθε ηεο δεκφζηαο δσξεάλ εθπαίδεπζεο. ‟ απηήλ δελ πξέπεη λα βιέπνπκε 

παξά κφλν ζπλαδέιθνπο νη νπνίνη έρνπλ κφληκε απαζρφιεζε θαη ζηαζεξή. 

Δίλαη θάηη ην νπνίν δελ ζπδεηηέηαη θαη δελ δηαπξαγκαηεπφκαζηε κε ηίπνηα 

πάλσ ζ‟ απηφ. 

  Βάδσ 2-3 δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηνπο αλαπιεξσηέο. Πξέπεη λα 

δνχκε πψο νη άλζξσπνη απηνί ζα απνθηήζνπλ πιήξε ζπληαμηνδνηηθά θαη 

αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα γηα ηα ρξφληα ηεο αλαπιήξσζεο, γηα θάζε δειαδή 

ζχκβαζε αλαπιήξσζεο θαη βάδσ θη έλα ηνπηθφ ζέκα. Απφ ηελ ΔΛΜΔ ηνπ 

Ζξαθιείνπ είκαη.  
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  αο πιεξνθνξψ γηα φζνπο δελ ην μέξεηε, φηη εδψ θαη δχν ρξφληα 

εκείο δελ έρνπκε αζθαιηζηηθή θάιπςε γηαηί νη γηαηξνί έρνπλ θαηαγγείιεη ηηο 

ζπκβάζεηο κε ην δεκφζην. Έηζη φινη καο, γηα ηηο πεξηζζφηεξεο εηδηθφηεηεο 

πιεξψλνπκε ηνπο γηαηξνχο. ‟ απηήλ ινηπφλ ηελ θαηεχζπλζε θαη ζα δεηήζσ 

θαη απφ ην Πξνεδξείν ηεο ΟΛΜΔ λα βγάιεη έλα ςήθηζκα, απνθαζίζακε 

πξνρζέο, πνπ είρακε κία ζπλάληεζε φινη νη δεκφζηνη ππάιιεινη ηνπ 

Ζξαθιείνπ, ηελ επφκελε Σξίηε λα θάλνπκε θαηάιεςε ζηελ πεξηθέξεηα, ζηε 

Γεληθή Γξακκαηεία ηεο πεξηθέξεηαο Κξήηεο κία ηξίσξε ζπκβνιηθή θαηάιεςε 

γηα λα αλαδείμνπκε ην ζέκα θαη λα πάςνπκε επηηέινπο λα είκαζηε φκεξνη 

απηήο ηεο θαηάζηαζεο.  

  Δπίζεο ζε κία Γεληθή πλέιεπζε πνπ θάλακε πξηλ απφ ην 

Δθπαηδεπηηθφ πλέδξην, είπακε φηη απφ δσ θαη πέξα ην πλέδξην απηφ ζα είλαη 

κία αθνξκή γηα λα αλνίμνπκε έλα δηάινγν κε ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη λα δνχκε 

ηηο ζέζεηο ηνπο θαη ηηο απφςεηο ηνπο γηα φια απηά πνπ ζπδεηάκε ή πνπ δελ 

ζπδεηάκε εδψ. Δπραξηζηψ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Κη εκείο επραξηζηνχκε ηνλ ζπλάδειθν. Ζ ζπλαδέιθηζζα 

Κνζκίδνπ έρεη ην ιφγν.  

Μ. ΚΟΜΗΓΟΤ: Κνζκίδνπ απφ ηελ ΔΛΜΔ Ννκνχ Ρνδφπεο. Άθσλε, βνπβή 

θαη κε πξφβιεκα αθνήο ζε ιίγν παξαθνινπζψ γεκάηε αγσλία λα αθνχζσ ηηο 

ζέζεηο γηα ηελ εηδηθή αγσγή. Κάπνηεο θσλέο αθνχζηεθαλ ερζέο γηα ηα λέα 

βηβιία, γηα ηηο λέεο κεζφδνπο δηδαθηηθήο θαη παηδαγσγηθήο, γηα ηε ιχζε ζε 

πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη κε ζπλαδέιθνπο πνπ θξίλνληαη αθαηάιιεινη 

λα κπνπλ κέζα ζηελ ηάμε θαη θνπξάζηεθα δπζηπρψο λα αθνχσ γηα φζα 

αθνχσ θαη ζηα ππφινηπα ζπλδηθαιηζηηθά ζπλάδειθνη. 

  Πξνζπαζψ λα αθνχζσ γηα κεξηθά αδηαπξαγκάηεπηα. 

Αδηαπξαγκάηεπηε ινηπφλ ζπλάδειθνη είλαη ε δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη 

ηνπ ζρνιείνπ καο, γηαηί είλαη γεληθψο παξαδεθηφ φηη ην ζρνιείν είλαη ην 

θχηηαξν ηεο εθπαίδεπζεο θαη κέζα ζ‟ απηφ ην θχηηαξν ππξήλαο ξχζκηζεο θαη 

ειέγρνπ ν χιινγνο Γηδαζθφλησλ θαη ν Γηεπζπληήο ηνπ. 
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  ‟ απηφλ ινηπφλ ηνλ ππξήλα ν Γηεπζπληήο ζαθέζηαηα ζα πξέπεη 

λα είλαη έλαο απφ καο θαη φρη έλαο manager. αθέζηαηα φκσο ζα πξέπεη λα 

είλαη έλαο ζπλάδειθνο κε θαηάξηηζε ζηελ παηδαγσγηθή, ζηε δηδαθηηθή, ζηελ 

εμειεγθηηθή ςπρνινγία, πξάγκα πνπ απνθηά θαη ζα πξέπεη λα είλαη 

αδηαπξαγκάηεπην κέζα απφ ηελ παξαθνινχζεζε ζε παηδαγσγηθά ηκήκαηα 

πνπ ην δεηνχζακε θαη ην δεηάκε, αιιά ην έρνπκε μεράζεη κνπ θαίλεηαη. Γελ ην 

δηαπξαγκαηεπφκαζηε.  

  Αδηαπξαγκάηεπην θπζηθά ζα πξέπεη λα είλαη έλαο ειάρηζηνο 

ρξφλνο ππεξεζίαο πξνηνχ αλαιάβεη ηα θαζήθνληα ν Γηεπζπληήο. πσο 

αδηαπξαγκάηεπην ζα πξέπεη λα είλαη έλαο ειάρηζηνο ρξφλνο πξνυπεξεζίαο ζε 

ζέζε Τπνδηεπζπληνχ ή Τπνδηεπζχληξηαο πξηλ αλαιάβεη Γηεπζπληήο.  

  πσο επίζεο αδηαπξαγκάηεπην πιένλ ζα πξέπεη λα είλαη ε 

δηεθδίθεζή καο λα πεηχρνπκε απηή ηε ζρνιή ηεο δηνίθεζεο εθπαίδεπζεο ή 

φπσο ν ζπλάδειθνο πξνεγνπκέλσο ηφληζε, λα δηεθδηθήζνπκε θαη λα 

απαηηήζνπκε ηα παηδαγσγηθά καο ηκήκαηα φια λα δίλνπλ απηά ηα 

κεηαπηπρηαθά πιένλ ζηε δηνίθεζε θαη νξγάλσζε, γηαηί αιιηψο ζε ιίγα ρξφληα 

manager ζα είλαη ζηα ζρνιεία καο. 

  Αδηαπξαγκάηεπην επίζεο ζα πξέπεη λα είλαη φηη ν ζπλάδειθνο 

Γηεπζπληήο ζα πξέπεη λα αμηνινγείηαη –λαη, ζπλάδειθνη– απφ ην χιινγν, 

απφ ηνλ Πξντζηάκελν. Γηαηί φρη ν έλαο ζπλάδειθνο πνπ γέξαζε θαη νπφηε ζα 

πξέπεη λα δηνηθεί ζην ζρνιείν ηνπ, φρη γηαηί ήηαλ πξάζηλνο, θφθθηλνο, θίηξηλνο, 

κπιε ή πνξηνθαιί, αιιά γηαηί ήηαλ ζπλάδειθνο πνπ κπφξεζε θαη νδήγεζε ην 

ζρνιείν ηνπ ψζηε λα κνξθψζεη θαη βγάιεη ζηελ θνηλσλία πνιίηεο ηθαλνχο θαη 

άμηνπο. Δπραξηζηψ.        

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Ο ζπλάδειθνο Σζηξηγψηεο έρεη ην ιφγν. 

Θ. ΣΗΡΗΓΧΣΖ: Μέρξη ην 1985, έζησ ην ΄90 ππήξρε κία πξφθιεζε θαη γηα ην 

ίδην ην πλδηθαιηζηηθφ Κίλεκα. Ζ άξρνπζα ηάμε πξνζπαζνχζε λα θάλεη έλα 

λέν consensus, έλα λέν ζπκβφιαην θη εθεί δεηνχζε ηε δηθή καο ζχκπξαμε θαη 

ζπκπαξάηαμε ελ ηε επξεία ελλνία. Φηάζακε ζην ηέινο ηεο αζσφηεηαο.  
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  Οπνηαδήπνηε ζθέςε κπνξεί λα ππήξρε ζην πλδηθαιηζηηθφ 

Κίλεκα ζε έλα κεζαίν θαη αλψηεξν θνκκάηη ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα φηη κπνξεί λα 

ζπκπξάμεη κε ην θξάηνο, ηελ θπβεξλεηηθή ηδενινγία θαη ηηο άξρνπζεο ηάμεηο ζε 

επίπεδν Δπξψπε, έρεη ηειεηψζεη. Απηφ μεςχρεζε ζηηο πφξηεο ηνπ Μάαζηξηρη. 

Ξεράζηε ην. Δίζηε κε ηνπο απφ θάησ. Κη αλ είκαζηε κε ηνπο απφ θάησ, 

νθείινπκε λα ζπκπεξηθεξζνχκε, φπσο ιέεη ν Έληνπαξη άηη ζην θνκκάηη 

«δηαλννχκελνη».  

  Έρνπκε δχν επηινγέο. Ή ζα πάκε κε ηνπο θησρνχο θαη ηνπο 

αθάιεζηνπο ή ζα πάκε κε ηνπο απφ πάλσ ζαλ δηαλννχκελνη. Κη επεηδή δελ 

κπνξνχκε λα πάκε κε ηνπο απφ πάλσ δηφηη θαλείο δελ καο θαιεί ζην ηξαπέδη, 

νθείινπκε λα βξνχκε ην δξφκν ηεο δηεμφδνπ. Καη ν δξφκνο ηεο δηεμφδνπ 

ζπλάδειθνη, είλαη δηπιφο ζε φηη καο αθνξά.  

  Δκέλα ζαλ Γάζθαιν κε θάλεη θαη θιαίσ ην γεγνλφο, αιιά θαη κνπ 

δίλεη ηαπηφρξνλα ηξνθή ην γεγνλφο φηη καζήηξηά κνπ ρσξίο ρέξηα, ρσξίο 

πφδηα ρηππάεη κε ην κνλνθέξαην ην πιήθηξν ηνπ computer θη φηαλ ηππψλσ ην 

θείκελφ ηεο θαη ηεο ην δίλσ, κνπ ιέεη «Γάζθαιε, ζε αγαπάσ».  

  Απηήλ ηελ έμνδν πξνο ηα παηδηά ησλ ΣΔΔ, πξνο ηα παηδηά ηνπ 

ειιεληθνχ ιανχ πξέπεη λα ηελ επηρεηξήζνπκε κε λχρηα θαη κε δφληηα, αθφκα αλ 

ζέιεηε ξίρλνληαο πίζσ έλα θνξηίν πνπ έξρνληαη λα καο πνπλ εδψ πέξα νη 

λενθηιειεχζεξνη. Σν θνξηίν ησλ λενθηιειεχζεξσλ. Δίλαη ηδενιφγεκα 

ζπλάδειθνη. Γελ ππάξρεη νχηε κηα ζην έλα εθαηνκκχξην λα γίλεη λέα θνηλσληθή 

ζπκκαρία κε ηνπο φξνπο πνπ ζέινπλ.  

  Σν 1995 ζην Ίδξπκα Γθνξκπαηζφθ ζηελ Καιηθφξληα ν 

Μπξεδίλζθη καδί κε ηνλ Γθέηηο κέζα ζε δχν ιεπηά εθήπξαλ ην ηξίπηπρν. 

Ληγφηεξν ςσκί, πεξηζζφηεξν ζέακα, επέιηθηε εξγαζία. Απηφ ήηαλ ην ηξίπηπρν 

ηνπ θαπηηαιηζκνχ. Θα πάκε κ‟ απηά ηα φπια; Γελ κπνξνχκε λα πάκε κ‟ απηά 

ηα φπια.  

  Γεχηεξν ζηνηρείν ζπλάδειθνη. Δπηηέινπο έρεη μεπεξαζηεί κία 

ινγηθή φηη εξκελεχνπκε ην ζχζηεκα κε ηελ άπνςε ηνπ Παπαλνχηζνπ. Σν 



7
ν
 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΟΛΜΔ – ΖΜΔΡΑ 2

ε
 – Β‟ ΔΝΟΣΖΣΑ - ΟΛΟΜΔΛΔΗΑ – 17/12/2004 

 629 

ζχζηεκα έρεη ζπγθεθξηκέλε νηθνλνκηθή βάζε. Θα δεηήζνπκε ηψξα πεξί 

αλάιγεησλ ή πεξί επαίζζεησλ;  

  Οθείινπκε φινη εδψ λα πξνζδηνξίζνπκε κε ζαθείο νηθνλνκηθνχο 

θαη θνηλσληθνχο φξνπο, φπσο ηνπιάρηζηνλ εκείο πξνζπαζνχκε απφ ην ρψξν 

ησλ Παξεκβάζεσλ-πζπεηξψζεσλ θιπ, αιιά θαη άιιεο δπλάκεηο εδψ θαη ζα 

πσ κηζή θνπβέληα γη‟ απηέο ηηο δπλάκεηο γηαηί πνιιά αθνχζηεθαλ πεξί 

θαζαξφηεηαο, ηα νπζηαζηηθά θνηλσληθά θαη πνιηηηθά ζηνηρεία. Αιιηψο παηάκε 

ζηνλ αέξα.  

  Μηιάκε φπσο κηιάεη ε ηειεφξαζε γηα ην θαηλφκελν ηεο 

ππεξρείιηζεο ηνπ Κεθηζνχ θαη έρεη πληγεί ν κηζφο Ρέληεο, έρεη πληγεί ν κηζφο 

Πεηξαηάο. Δίλαη άλζξσπνη ζην δξφκν θαη ιέεη «ην θαηλφκελν». Πνην 

θαηλφκελν; Πξάγκα ήηαλ φπσο ν πφιεκνο. Σν θαηλφκελν ιέεη ηνπ πνιέκνπ 

ζην Ηξάθ. Υηιηάδεο θέξεηξα θάζε κέξα. Γηαηί; Γηαηί πξνζπαζνχλ λα θηηάμνπλ 

κία εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα αληί λα έρνπκε κία πξαγκαηηθά πξαγκαηηθφηεηα. 

Δκείο ζέινπκε λα κηιήζνπκε κε πξαγκαηηθνχο φξνπο.          

     Μηζή θνπβέληα γηα ηνπο θαζαξνχο. πλάδειθνη, πνιιά 

αθνχζακε εδψ κέζα πεξί θαζαξφηεηαο θη αο ην ιέλε παξακχζη. 1983 

ζηεζήθαλε θάπνηνη ζηελ νπξά ηνπ Αλδξέα Παπαλδξένπ. Σν 1989-1990 

έθηηαμαλ Κπβέξλεζε Σδαλεηάθε θαη Ενιψηα.  

  Σν 1993 δελ ήμεξαλ πνπ έπεθηαλ ηα κπάδα θαη πξνζπαζνχζαλ 

λα ζπλεξγαζηνχλ κε καο ή κε άιιεο δπλάκεηο πνπ εθείλε ηελ πεξίνδν 

θξαηνχζαλ ςειά ηε ζεκαία ησλ θνηλσληθψλ αγψλσλ. Καη ην 1997-1998 φηαλ 

πξνηείλακε Γεληθέο πλειεχζεηο θαη βγάιζηκν ηνπ θφζκνπ απφ ηα θάησ, καο 

έιεγαλ φηη απηά είλαη θαξηθαηνχξεο. Δλ πάζε πεξηπηψζεη ζπλάδειθνη, ηα 

πξάγκαηα είλαη απιά.   

ΤΝΔΓΡΟ: (Μηιάεη ρσξίο κηθξφθσλν) Απηνθξηηηθή…. 

Θ. ΣΗΡΗΓΧΣΖ: Να θάλεηο απηνθξηηηθή απφ ηνλ Σδαλεηάθε, Ενιψηα θαη γηα 

ηνπο βαζκνχο… γηα ηηο αλαηνιηθέο ρψξεο. ε παξαθαιψ. Ή θάλνπκε ηε 

κεγάιε έμνδν ζπλάδειθνη κε ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηνπο καζεηέο καο θαη λα 



7
ν
 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΟΛΜΔ – ΖΜΔΡΑ 2

ε
 – Β‟ ΔΝΟΣΖΣΑ - ΟΛΟΜΔΛΔΗΑ – 17/12/2004 

 630 

είζηε ζίγνπξνη φηη ην ηέινο απηήο ηεο εμφδνπ ζα είλαη πνιχ δηαθνξεηηθφ απφ ην 

ζεκεξηλφ ή ζα ππνηαρζνχκε. Σξίηνο δξφκνο δελ ππάξρεη.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Ο ζπλάδειθνο Ννηάθεο έρεη ην ιφγν. 

ΤΝΔΓΡΟ: (Μηιάεη ρσξίο κηθξφθσλν)  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: πλαδέιθηζζα, δελ έρεηο ην ιφγν. ε παξαθαιψ. Να 

δηεπθνιχλεηο ηηο εξγαζίεο ηνπ πλεδξίνπ. Μελ δηαθφπηεηε νη νκηιεηέο απφ 

θάησ. πλάδειθε Ννηάθε έρεηο ην ιφγν.  

θ. ΝΟΣΑΚΖ: πλάδειθνη, δελ πεξηκέλακε απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηεο άιιεο 

Αξηζηεξάο λα βξνπλ ηδενινγηθφ θαηαθχγην ζηελ θπβέξλεζε Σδαλεηάθε. Γείρλεη 

ηελ ηδενινγηθή ηνπο παλσιεζξία, φπνπ βάδνπλ ζε έλα θαδάλη φια ηα 

γεγνλφηα, ηα αλαθαηεχνπλ θαη πξνζπαζνχλ λα βγάινπλ ζηελ επηθάλεηα ηε 

δηθή ηνπο άπνςε.  

  ε φηη αθνξά ζπλάδειθνη ην ζχλζεκα «ν άλζξσπνο πάλσ απφ 

ηα θέξδε». Καη θέξδε λα ππάξρνπλ απφ ην θεθάιαην, ηεξάζηηα θέξδε θαη ν 

άλζξσπνο λα παξακέλεη άλζξσπνο κε φιε ηελ αμία, ηε ζεκαζία κε ηελ έλλνηα 

ηνπ φξνπ ηε γεληθή πνπ ηελ μέξνπκε.  

  Αλ ζηηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο ζπλάδειθνη, ν θαπηηαιηζκφο 

αγφξαδε ν εξγνζηαζηάξρεο κία πξέζα, έλα κεράλεκα θαη είρε ηε δπλαηφηεηα 

λα θεξδίδεη κφλν απφ έλα κεράλεκα εθαηνληάδεο εθαηνκκχξηα, ζήκεξα κε ηελ 

αχμεζε ηεο ηερλνινγίαο θαη κε ηνλ πνιχ πςειφ αληαγσληζκφ είλαη 

ππνρξεσκέλνη φινη λα θάλνπλ ηεξάζηηεο επελδχζεηο ζηελ ηερλνινγία γηα λα 

κπνξέζνπλ λα επηρεηξήζνπλ έλαλ αληαγσληζκφ βηψζηκν γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

ηνπο.  

  Απηφ ζπλάδειθνη, ζεκαίλεη πηψζε ηνπ κέζνπ πνζνζηνχ 

θέξδνπο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ελψ επελδχνπλ ηεξάζηηα πνζά, βγάδνπλ φιν θαη 

ιηγφηεξα ζπλάδειθνη. Να κελ καο δεκηνπξγεί ζχγρπζε ην γεγνλφο φηη 

βιέπνπκε ηνπο ηζνινγηζκνχο κε ηα ηεξάζηηα θέξδε. Δίλαη ππνρξεσκέλνη απφ 

ηα ηεξάζηηα απηά θέξδε λα μαλαεπελδχζνπλ πξνθεηκέλνπ λα θάλνπλ 
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αληαγσληζκφ. Άξα ην θεθάιαην ζηξέθεηαη γηα λα έρεη κεγαιχηεξα θέξδε, γηαηί 

είλαη ππνρξεσκέλν λα θάλεη επελδχζεηο γηα ηνλ αληαγσληζκφ ζηελ ηερλνινγία, 

ζηξέθεηαη ελάληηα ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη ζηα δηθαηψκαηά ηνπο.  

  Καη ιέεη ην ζχλζεκα ηψξα «εγψ κπνξεί λα έρσ έλαλ άγξην 

θαπηηαιηζκφ γηαηί ζα ζηξέθεηαη ελάληηα ζηνλ εξγαδφκελν πξνθεηκέλνπ λα 

δηεπξχλεη ηα θέξδε ηνπ, αιιά ηαπηφρξνλα ζα έρσ θη έλαλ άλζξσπν πάλσ απφ 

ηα θέξδε».  

  Απηή ε αληίθαζε ζπλάδειθνη, δελ πξφθεηηαη λα ιπζεί θαη 

αθξηβψο δείρλεη έλα ηεξάζηην αδηέμνδν ην νπνίν έρνπλ φινη φζνη ην 

επηθαινχληαη απηφ ην ζχλζεκα. 

  Παγθνζκηνπνίεζε. Σν θαηαθχγην φζσλ δελ ζέινπλ λα θάλνπλ 

θίλεκα ζηε ρψξα ηνπο. Σα πάληα θηλνχληαη παγθφζκηα θαη άξα φπνηνο θηλείηαη 

ελάληηα ζηελ παγθνζκηνπνίεζε, ζ‟ απηφ πνπ ζπκβαίλεη παληνχ δειαδή, είλαη 

εθηφο πξαγκαηηθφηεηαο. Δίλαη ην θαηαθχγην. Γηαηί ζπλάδειθνη; Γηαηί ην 

παγθφζκην θφξνπκ ζα μεζπά θάζε 2-3 ρξφληα, κία εκέξα κία δηαδήισζε θαη 

κεηά ζα πεξηκέλνπκε ηελ επφκελε ηξηεηία θαη ζ‟ απηά ηα παγθφζκηα θνηλσληθά 

θφξνπκ νη κεγάιεο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ βάιεη ζηηο δηνηθήζεηο 

απηψλ ησλ θφξνπκ δηθνχο ηνπο αλζξψπνπο θαη νη θπβεξλήζεηο θαη ηα 

ρξεκαηνδνηνχλ βεβαίσο.      

  Γη‟ απηφ βιέπνπκε φηη θαη ε Παγθφζκηα Οκνζπνλδία 

Δθπαηδεπηηθψλ ειέγρεηαη απφ ηνπο Ακεξηθάλνπο, πάεη ε ΟΛΜΔ ζηελ 

Παγθφζκηα Οκνζπνλδία λα ζπκκεηάζρεη θαη ηεο ιέλε «είλαη θιεηζκέλα φια, 

Γηνηθεηηθά πκβνχιηα, Πξφεδξνη» θιπ.  

  Αλ ζέινπκε λα θάλνπκε Παγθφζκην Κίλεκα ζπλάδειθνη, λα 

αλαπηχμνπκε ζηε ρψξα καο θαη βεβαίσο λα έρνπκε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ καο 

θαη ζηελ Δπξψπε θαη ηα Βαιθάληα θαη παγθφζκηα. Αιιά γηα λα ππάξμεη 

Παγθφζκην Κίλεκα πξέπεη λα ππάξμεη ζηε ρψξα γηα λα ελσζεί θαη λα γίλεη 

παγθφζκην.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Δπραξηζηνχκε. Ο ζπλάδειθνο Μπφηθνο έρεη ην ιφγν. 
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Κ. ΜΠΟΨΚΟ: Ίζσο επζχλεηαη ην γεγνλφο φηη δελ έρνπκε θάλεη κέρξη ηψξα 

Γεληθή πλέιεπζε θαη θάπνηνη ζπγρένπλ πξάγκαηη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ 

πλεδξίνπ κε απηέο ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ ησλ ΔΛΜΔ. Αο κνπ επηηξαπεί 

απηή ε παξαηήξεζε, πξψηνλ.    

  Γεχηεξνλ. Καηά ηελ άπνςή κνπ θαη ρζεο θαη ζήκεξα απ‟ απηφ ην 

βήκα είδακε λα παξειαχλεη θη έλα ηκήκα κηαο Αξηζηεξάο εηηνπαζνχο, κηαο 

Αξηζηεξάο ηερλνθνβηθήο. Γελ μέξσ εάλ είδαηε θαη πνιινί άιινη απηφ πνπ 

δηέθξηλα θη εγψ ρζεο.  

  Κάπνηνη δελ κπφξεζαλ λα καο πείζνπλ φηη ηειηθά ζηελ 

πξνζπάζεηά ηνπο λα νξηνζεηήζνπλ απηφ πνπ νλνκάδνπκε 

«παγθνζκηνπνίεζε» δφθηκα ή αδφθηκα. Οπζηαζηηθά θαίλνληαλ λα εμνξθίδνπλ.. 

Μάιινλ έδηλαλ ηελ εληχπσζε φηη δελ εμφξθηδαλ γηα παξάδεηγκα απηφ πνπ 

ππνηίζεηαη φηη εμ νξηζκνχ είλαη απέλαληί ηνπο, ν θαπηηαιηζηηθφο ηξφπνο 

παξαγσγήο, αιιά νη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο νη νπνίεο δήζελ επζχλνληαη θαη γηα 

ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο πνπ επηδεηλψλνληαη, φπσο επίζεο θαη γηα ηα φπνηα 

δεηλά πξφθεηηαη λα επαθνινπζήζνπλ.  

  Καηά ηελ άπνςή κνπ ε βάζε πάλσ ζηελ νπνία πξέπεη λα γίλεη ε 

ζπδήηεζε είλαη δηαθνξεηηθή. Απφ ηελ πιεπξά κνπ ζα πεξηνξηζηψ απιψο λα 

αλαθεξζψ ζην δήηεκα ηεο αμηνιφγεζεο, επεηδή ν αγαπεηφο θίινο θαη 

ζχληξνθνο Μαξίλεο ζεσξεηηθφο θαη έλζεξκνο ππνζηεξηθηήο ηνπ δφγκαηνο ηεο 

κε αμηνιφγεζεο, γηα άιιε κία θνξά θαηά ηελ άπνςή κνπ ζήκεξα δελ ήηαλ 

πεηζηηθφο ζηε ζέζε ηνπ, ε νπνία ζέζε δελ κπνξεί λα απαληήζεη θαηαξρήλ ζην 

εμήο εξψηεκα.  

  Με ππαξθηά ηα πξνβιήκαηα, ηηο αδπλακίεο, ηηο αλεπάξθεηεο, ηηο 

αζηνρίεο, αο πεξηνξηζηνχκε, ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, πψο θαλείο 

δηαπηζηψλεη απηά ηα πξνβιήκαηα, απηέο ηηο αδπλακίεο, απηέο ηηο αλεπάξθεηεο 

θαη πψο νξγαλψλεη απφ ηελ άιιε πιεπξά κε έλα ζπζηεκαηηθφ ηξφπν, αιιά θαη 

ππεχζπλν ηξφπν; Μηιψ γηα ην πεδίν ηεο εθαξκνζκέλεο πνιηηηθήο. Πψο 

νξγαλψλεη ηε βειηησηηθή παξέκβαζή ηνπ;  
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  Γελ απαληά ην δφγκα απηφ θαη νθείιεη λα απαληήζεη ν 

ζπλάδειθνο θαη ζχληξνθνο Μαξίλεο, φπσο θαη φινη φζνη ηειηθά 

ζπκπνξεχνληαη, ηαπηίδνληαη κε ην δφγκα απηφ θαη επηζπκνχλ, επηδηψθνπλ, 

πξνζπαζνχλ λα πείζνπλ θαη φινπο εκάο φηη πξέπεη λα εμνξθίζνπκε ηελ 

αμηνιφγεζε, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο δαηκνλνπνηψληαο ηελ. 

  Κνηηάμηε, ππάξρνπλ θαη θάπνηεο άιιεο αληηθάζεηο νη νπνίεο 

πξέπεη εδψ λα επηζεκαλζνχλ. Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί ν θαζέλαο απφ καο, ε 

θάζε κηα απφ καο λα αμηνινγεί ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. κσο δελ έρεη ην 

δηθαίσκα ε νξγαλσκέλε πνιηηεία λα πξνρσξήζεη ζηελ αμηνιφγεζή ηνπ, δελ 

έρεη ην δηθαίσκα ε νξγαλσκέλε πνιηηεία, πάληα ζε ζρέζε κε ηνπο φπνηνπο 

ζηφρνπο ηίζεληαη θάζε θνξά θη απηφ είλαη θάηη πνπ ην παιεχεη έλα Κίλεκα, δελ 

έρεη ην δηθαίσκα λα παξεκβαίλεη.  

  Δίλαη αληίθαζε θαη πξέπεη επίζεο λα απαληά απηφ ην ηκήκα ηεο 

Αξηζηεξάο, ε νπνία λνκίδεη φηη ζην φλνκα ηεο αξηζηεξνθξνζχλεο ηεο, φπσο 

απηάξεζθα δηαθεξχζζεη φηη έρεη σο θεθηεκέλν πνιηηηθήο παηδείαο θαη 

θνπιηνχξαο, κπνξεί ηειηθά λα απνθιείεη φπσο είπα ηελ νξγαλσκέλε έθθξαζε 

ηεο θνηλσλίαο κε ηελ επζχλε πνπ απηή έρεη γηα λα παξεκβαίλεη θαη λα αζθεί 

πνιηηηθή.  

  Δπίζεο θαη θιείλσ κ‟ απηφ, ζεσξψ φηη ν δξφκνο γηα ηνλ 

θαηλνχξην θφζκν, επηηξέςηε κνπ απηήλ ηελ έθθξαζε σο λενινγηζκφ αλ ζέιεηε, 

απηφ πνπ σο εζραηνινγία βιέπεη ε Αξηζηεξά.. Λέσ φηη εκείο βιέπνπκε σο 

ΠΑΟΚ, επεηδή κε πξνθαιείηε, σο ΠΑΚ. Αθνχζηε. Ο δξφκνο πξνο ηνλ 

θαηλνχξην θφζκν, πνπ ζεκαίλεη κία πνξεία κε ζπλερείο ζρεδηαζκέλεο 

αλαηξνπέο, πξνυπνζέηεη αμηνιφγεζε απηνχ πνπ ζήκεξα ππάξρεη.  

  Καηά ζπλέπεηα ζεσξψ φηη είλαη θαη κεζνδνινγηθφ θαη 

ζπζηεκαηηθφ ιάζνο λα πξνζεγγίδνπκε ην δήηεκα ηεο αμηνιφγεζεο κε ηνλ 

ηξφπν φπσο είπα πξνεγνπκέλσο ή εηζήγεζε απφ ηελ πιεπξά ηεο νκάδαο 

εξγαζίαο ηνπ ΚΔΜΔΣΔ πξνζέγγηζε ην ζέκα. 

  Δδψ ινηπφλ είλαη ε πξφθιεζε θαη ζεσξψ φηη απηφ ην πλέδξην 

έρεη ππνρξέσζε ηειηθψο λα αλνίμεη δξφκνπο γηα έλαλ δεκηνπξγηθφ, νπζηαζηηθφ 
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δηάινγν ζηνλ θιάδν ρσξίο ζχλδξνκα θαη ρσξίο θαηά ζπλέπεηα θνβίεο, νχηε 

βεβαίσο ηελ ππεξνςία θάπνησλ αιάζεησλ.        

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Ο ζπλάδειθνο Μαξίλεο έρεη ην ιφγν.  

ΤΝΔΓΡΟ: (Μηιάεη ρσξίο κηθξφθσλν)  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: ε παξαθαιψ ζπλαδέιθηζζα. Απηνζπγθξαηήζνπ, δελ είλαη 

Γεληθή πλέιεπζε. Ο ζπλάδειθνο Μαξίλεο έρεη ην ιφγν ζαλ εηζεγεηήο λα 

δεπηεξνινγήζεη θαη λα θιείζεη.     

. ΜΑΡΗΝΖ: πλάδειθνη, δπζηπρψο δελ αθνχζακε θαη απφ ηελ πιεπξά 

εθείλσλ νη νπνίνη καο θάλνπλ θξηηηθή ηίπνηε θη εγψ ηνπο δηθαηνινγψ πνπ δελ 

είραλ επηρεηξήκαηα δηφηη ν ρξφλνο ήηαλ ιίγνο θαη γη‟ απηνχο φπσο θαη γηα καο. 

Δίλαη άδηθν ζπλάδειθνο Μπφηθε λα κηιάο γηα κία νκηιία πνπ καο πεξηνξίζαηε 

έηζη ψζηε λα κελ κπνξνχκε λα απαληήζνπκε ζε φια απηά.  

  Σψξα λα απαληήζνπκε κέζα θαη ζ‟ απηφ ην ηξίιεπην πψο ζα 

ιχζνπκε φια ηα πξνβιήκαηα ηνπ θαπηηαιηζκνχ ζηελ εθπαίδεπζε; Απηφ είλαη ε 

εξψηεζε; Γηαηί ελ ηέιεη απηφ θαηαιαβαίλσ. Δάλ θνξηψζνπκε βεβαίσο θαη 

πνχκε εθ ησλ πξνηέξσλ φια ηα πξνβιήκαηα πνπ έρεη ην ζρνιείν νθείινληαη 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ην δερζψ εγψ, ζα πξέπεη κ‟ απηή ηε ινγηθή λα ζνπ 

απαληήζσ ινηπφλ κε ην δηθφ ζνπ ζθεπηηθφ.  

  πλάδειθε, εγψ ηνπιάρηζηνλ δελ ηα θαηαθέξλσ. Ίζσο λα 

εξρφηαλ θαλέλαο πην έκπεηξνο ζπλάδειθνο ζηα πνιηηηθά λα κπνξνχζε ζε έλα 

ηξίιεπην λα πεη πεξηιεπηηθά πψο ζα ιχζνπκε ηα πξνβιήκαηα ηνπ 

θαπηηαιηζκνχ θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ. Απηά είλαη ηα 

πξνβιήκαηα. Απηά πξέπεη λα παιέςνπκε.  

  Αθνχζηεθε γηα παξάδεηγκα γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ έρνπλ 

πνιχ κεγάιν πξφβιεκα, ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ πζηεξνχλ, θάπνηνπο 

αδχλακνπο αλζξψπνπο θιπ θαη αλαξσηηφκαζηε απηνί νη άλζξσπνη, ηη κέξηκλα 

έρεη ην θξάηνο γη‟ απηνχο; Γηφηη μέξνπκε ζπλάδειθνη, ππάξρνπλ πάξα πνιινί 

θαη μέξνπκε πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα ζπλαδέιθσλ πνπ δελ μέξνπκε πψο λα 
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ηνπο δηαρεηξηζηνχκε. Πάλε ζηε Γηεχζπλζε, ηνπο βάδνπλ δεμηά-αξηζηεξά. 

Τπάξρνπλ. Έπξεπε λα ππάξρεη θνηλσληθή πξφλνηα ζπλάδειθε. Γελ είλαη ζέκα 

αμηνιφγεζεο. Δίλαη ζέκα ζηνηρεηψδνπο επαηζζεζίαο απηνχ ηνπ θξάηνπο 

απέλαληη ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπο θαη φρη αμηνιφγεζεο.  

  Θα ήζεια λα θιείζσ κε έλα θνκκάηη απφ ηελ εηζήγεζε ην νπνίν 

δελ κπνξέζακε λα δηαβάζνπκε. Γελ κπνξψ λα ην βξσ θαη δελ ζέισ λα 

θαζπζηεξεί ν ρξφλνο καο. Απηή ηε ζηηγκή αθνχζηεθε πνιχ ιίγν ζ‟ απηήλ ηελ 

αίζνπζα ην Δπξσζχληαγκα. Ίζσο γη‟ απηφ δηαιέγσ ην ρξφλν απηφ λα κηιήζσ 

γη‟ απηφ ην πξάγκα, ην νπνίν δελ είλαη απφ κφλν ηνπ θάηη πνπ πξέπεη λα ην 

ιέκε «ην Δπξσζχληαγκα». Δίλαη έλα απνθνξχθσκα θαη έξρεηαη λα γίλεη 

ζεζκηθφ θαπέιν ζε φιν απηφ πνπ ιέκε «λενθηιειεπζεξηζκφο».  

  Απηφ ην πξάγκα ζα έπξεπε λα καο έρεη ζπληαξάμεη σο 

Οκνζπνλδία φρη κφλν γηα φζα αλαθέξεη ζηελ εθπαίδεπζε, αιιά γηα ηηο λέεο 

αξρέο πνπ βάδεη. Απηφ πνπ ιέεη ν άθξνο αληαγσληζκφο είλαη κέζα ζηελ 

πξνκεησπίδα ηνπ, ελψ απηφ ην χληαγκα ην δηθφ καο ην αζηηθφ πνπ έρνπκε 

ιέεη γηα ηελ εξγαζία φηη είλαη δηθαίσκα. Σν φηη ην Δπξσζχληαγκα ιέεη φηη είλαη 

κία Δπξψπε άθξσο αληαγσληζηηθή νηθνλνκηθά θαη κφλν απηφ ζα έπξεπε λα 

καο πξνβιεκαηίδεη.  

  Δγψ πξνζπάζεζα θαη ίζσο δελ ηα θαηάθεξα γηαηί ήηαλ ιίγνο ν 

ρξφλνο, λα πσ έλα πξάγκα ζπλάδειθνη. Σν είπα κάιινλ, ζα ην μαλαπψ. Να 

θάλνπκε ηηο σξαηφηεξεο αλαιχζεηο, Παπαλνχηζνπο ζέιεηε, πην κνληέξλνπο 

ζέιεηε, φπνηνπο ζέιεηε. ε ηη ηνπίν βξηζθφκαζηε; Μηιάκε γηα ηα εξγαζηαθά θαη 

κηιάκε γηα ηελ εθπαίδεπζε.  

  Ση εθπαίδεπζε ζέινπκε, είλαη ην έλα εξψηεκα ζπλάδειθνη, ηη 

άλζξσπν ζέινπκε; Δάλ απαληήζνπκε ζ‟ απηά, πνηνο είλαη ν παηδαγσγηθφο 

ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπλάδειθνη; Δάλ απαληήζνπκε ζ‟ απηφ, κε απηφ πνπ 

μέξσ φηη νη πεξηζζφηεξνη ζπλάδειθνη έρνπλ κέζα ηνπο θαη κφλν ε εμνπζία δελ 

ην έρεη, ηφηε ζα βξνχκε θαη ηηο απαληήζεηο ζε φια απηά ηα δεηήκαηα.  
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  Εεηψ ζπγγλψκε πνπ δελ κπφξεζα, έρσ θη έλα πξνζσπηθφ 

πξφβιεκα πγείαο, λα είκαη ηφζν θαίξηνο ζηε δεχηεξή κνπ παξέκβαζε. 

Δπραξηζηψ.          

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Κη εκείο επραξηζηνχκε. Ο ζπλάδειθνο κπφληαο έρεη ην ιφγν.   

Κ. ΜΠΟΝΗΑ: Πξψηα-πξψηα ππάξρεη κία εξψηεζε. Μπνξείο λα ηε 

δηαβάζεηο Πξφεδξε;  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: πλάδειθε κπφληα, ιέεη: πψο θαληάδεζηε φηη κπνξνχλ λα 

ειαρηζηνπνηεζνχλ νη πξνζσξηλνχ επνρηθνί εξγάηεο πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ε 

εθκεηάιιεπζε ησλ εξγαηηθψλ ζηξσκάησλ.  

Κ. ΜΠΟΝΗΑ: Δίλαη κία εξψηεζε πνπ δελ απεπζχλεηαη κφλν ζε κέλα. 

Απεπζχλεηαη ηειηθά θαη ζ‟ απηφ ην ζψκα θαη ν θαζέλαο απφ καο πξέπεη λα ην 

απαληήζεη. Οη εθπαηδεπηηθνί είλαη θνκκάηη απηψλ ησλ ζηξσκάησλ φπσο 

είπακε θαη μαλαείπακε.  

  Δγψ ζα βάισ έλα εξψηεκα. Απηά ηα νπνία βάδνπκε ζαλ 

αηηήκαηα πάιεο θαη ζα πσ ηη πξνηείλνπκε θηφιαο ζαλ ΠΑΜΔ, είλαη ζχγρξνλα 

αηηήκαηα, είλαη αηηήκαηα καμηκαιηζηηθά, είλαη κε βάζε ηηο ζχγρξνλεο θαη ηηο 

ζεκεξηλέο αλάγθεο;  

  Παξαδείγκαηνο ράξε, πψο ζα πξέπεη λα θαιχςνπκε απηνχο 

ηνπο αλζξψπνπο νη νπνίνη ιέκε φηη έρνπλ επέιηθηεο εξγαζηαθέο ζρέζεηο; Θα 

πξέπεη παξαδείγκαηνο ράξε λα κελ έρνπκε επέιηθηεο κνξθέο εξγαζίαο; Να 

απαηηήζνπκε ζηαζεξή θαη κφληκε δνπιεηά γηα φινπο; Έλα αίηεκα.  

  Γεχηεξνλ. ινη νη άλεξγνη λα επηδνηνχληαη ζην 80% ηνπ βαζηθνχ 

κηζζνχ ηνπ εξγάηε; Σξίηνλ. Καηάξγεζε ηεο κεξηθήο απαζρφιεζεο θαη ησλ 

λφκσλ απ‟ απηψλ πνπ εθαξκφδνληαη εδψ πέξα άκεζα, ζε πνιχ ζχληνκν 

ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη εηδηθά ηνπο εθαξκφδνπλ νη 

ειιεληθέο Κπβεξλήζεηο; Θα δψζνπκε αληίζηαζε θαη απεηζαξρία ζ‟ απηέο ηηο 

θαηεπζχλζεηο; Να πνηα είλαη ηα αηηήκαηα ηνπ ΠΑΜΔ.  
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  Καη δελ πξνηείλνπκε κφλν απηφ, αιιά εκείο ζαλ εθπαηδεπηηθνί 

πξνηείλνπκε κε ην ππφινηπν Δξγαηηθφ Κίλεκα, δελ αθνξά κφλν ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο απηφ, λα βγνπλ ζην δξφκν. Θα πεη θάπνηνο «θαη πνηνη 

βγαίλνπλ ζην δξφκν;».  

  Να ζαο πσ έλα παξάδεηγκα πνηνη βγαίλνπλ ζην δξφκν. Απηνί 

πνπ βγήθαλ πξνρζέο θαη απηνί πνπ πήγαλ θαη ην αλέβαιαλ ηάρα κε ηελ 

αθνξκή ηεο θαηάιεςεο ηνπ ιεσθνξείνπ. Σνπο είδαηε ηε ΓΔΔ θαη ηελ ΑΓΔΓΤ 

πψο ζπκκαδεχηεθαλ θάησ ζην Πεδίνπ ηνπ Άξεσο; Γηα θνηηάμηε θαη ζην 

χληαγκα πνπ πήγαλ πνξεία.  

  Απηνί λα πάλε λα θάλνπλ ηνπο αγψλεο, πνπ πεγαίλνπλ θαη 

βάδνπλ ηελ Οδεγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηελ έρνπλ θαξακέια θαη 

γεληθεχνπλ απηή ηε κνξθή απφ ηε πλζήθε ηεο Ληζζαβφλαο, ηελ πιεηνδνηνχλ, 

ηελ πεξλάλε κέζα ζην Δξγαηηθφ Κίλεκα ιεο θαη είλαη θαηλνχξην θξνχην.  

  Να πνηεο είλαη νη δχν γξακκέο ζην πλδηθαιηζηηθφ Κίλεκα. Έηζη 

εκείο βιέπνπκε ινηπφλ λα μεπεξληέηαη ην πξφβιεκα απηφ παξάιιεια κε ηνπο 

ππφινηπνπο εξγαδφκελνπο θαη φρη κέζα απφ ζπληερληαζκνχο θαη 

νηθνλνκηζκνχο, ζεσξψληαο φηη εκείο είκαζηε θάηη ηδηαίηεξν, θάηη ηάρα θαη 

κεηαπηπρηαθά πνπ είπαλ θάπνηνη εδψ γηα ηε δηνίθεζε. ηγά κσξέ, ιεο θαη είλαη 

ζπνπδαίν ζέκα λα θάλνπκε κεηαπηπρηαθά ηψξα. Έρνπλ γίλεη κεηαπηπρηαθά 

«κατκνχ». Γηα λα δηνηθήζεηο έλα ζρνιείν 40 αηφκσλ ζα θάλνπκε θαη ηδηαίηεξα 

κεηαπηπρηαθά. Μελ ηξειαζνχκε θηφιαο.  

ΤΝΔΓΡΟ: (Μηιάεη ρσξίο κηθξφθσλν)  

Κ. ΜΠΟΝΗΑ: Δληάμεη, λα ςάμνπκε λα βξνχκε κεηαπηπρηαθά ζηελ 

Χθεαλνγξαθία. Δκείο πψο ην βιέπνπκε ζπλάδειθνη ην δήηεκα; Δκείο ιέκε, αλ 

κείλνπκε κφλν ζηελ νηθνλνκηθή πάιε, κφλν ζηελ νηθνλνκηθή πάιε ρσξίο λα 

βάδνπκε ην δήηεκα ηεο ηδενινγηθήο πάιεο θαη θπξίσο ην δήηεκα ηεο πνιηηηθήο 

πάιεο, πνπ κηιήζακε πξνεγνπκέλσο γηα ιατθή εμνπζία θαη ιατθή νηθνλνκία, 

ηφηε ζα πάκε ζε έλα θαζαξά «trade-Union-ηζκφ», ζα πάκε δειαδή ζηα 

πλδηθάηα ηεο Δπξψπεο, φπσο είλαη ζηελ Αγγιία θαη ζηε Γεξκαλία, πνπ 

είδαηε πφζν δπλαηά είλαη απηά ηα πεξίθεκα πλδηθάηα θαη ηα απνηειέζκαηα 
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πνπ είραλ κε ην 35σξν. Καηάληηα. Μφλν απηφ ιέσ, θαηάληηα γη‟ απηφ ην ηζρπξφ 

πλδηθαιηζηηθφ Κίλεκα.  

  Έρνπκε εξγαιεία αλάιπζεο ηεο νηθνλνκηθήο πξαγκαηηθφηεηαο 

θαη ηεο πνιηηηθήο; Δκείο έρνπκε ζπλάδειθνη. Δκείο ηη λα θάλνπκε; Έρνπκε. Καη 

δελ ηα έρεη πεηάμεη φηη θαη λα γίλεηαη ζηελ ηζηνξία. Υξεζηκνπνηνχλ ηνλ Μάξμ 

ζαλ εξγαιείν θαη νη ίδηνη νη αζηνί, αλεμάξηεηα ηψξα ηηο επηκέξνπο θαη φια ηα 

άιια είλαη ηδενινγήκαηα.  

  Γελ κπνξνχλ ινηπφλ ζπλάδειθνη λα καο θαηεγνξνχλ γηα 

δαηκνλνπνίεζε θάπνηνη εδψ πέξα, φηη ηάρα έρνπκε δνγκαηηζκνχο. 

Γνγκαηηζκφο είλαη λα κέλεηο ζηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ ΟΟΑ θαη λα ιεο θαη 

ςέκαηα ζηνπο εξγαδφκελνπο. 

  Δκείο δελ αληηκεησπίδνπκε έηζη ηελ θαηάζηαζε. Καη ηελ 

αλαιχνπκε θαη δίλνπκε ηελ θαηεχζπλζε θαη ζέινπκε λα πηζηεχνπκε φηη δίλνπκε 

θαη ηηο ζσζηέο πξννπηηθέο θαη ηηο ζσζηέο ιχζεηο, άζρεην εάλ απηήλ ηελ 

πεξίνδν νη δηθέο καο θσλέο, ην δηθφ καο Δξγαηηθφ Κίλεκα, ην ηαμηθφ πνπ ιέκε 

είλαη αδχλαην.  

  Βιέπνπκε φηη γξήγνξα θαη λα ην έρεηε ππφςε ζαο απηφ 

ζπλάδειθνη, είπε ε κία πιεπξά ην ηη γίλεηαη ζηε Λαηηληθή Ακεξηθή θαη πνπ είλαη 

νμπκέλεο νη αληηζέζεηο, πξνο ηα πνχ πεγαίλεη ε θαηεχζπλζε. Πάλησο λα 

μέξεηε φηη ζα έρνπκε εμειίμεηο θαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε απηψλ ησλ 19,3 

εθαηνκκπξίσλ αλέξγσλ.     

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Ο ζπλάδειθνο Κνηζηθάθεο έρεη ην ιφγν.  

Θ. ΚΟΣΗΦΑΚΖ: Πξηλ απφ ιίγεο εκέξεο ζε κηα ζπλάληεζε Οκνζπνλδηψλ 

ζηελ Δπξψπε δηαπηζηψζεθε φηη νη πνιηηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ 

εθπαίδεπζε έρνπλ πηα έλαλ επξσπατθφ ραξαθηήξα, κε ηελ έλλνηα φηη έρνπλ 

κία θεληξηθή θαηεχζπλζε θαη απηή ε θαηεχζπλζε έρεη δχν ζηνηρεία, ηελ 

επίζεζε ζηελ ίδηα ηελ εθπαίδεπζε, ζην ραξαθηήξα ηεο κε ηε κεηαηξνπή ηεο ζε 

παηδεία ηεο αγνξάο, φπσο έρεη θσδηθνπνηεζεί ε ηδησηηθνπνίεζε θαη ππάξρνπλ 

παξαδείγκαηα ζε φιεο ηηο ρψξεο θαη ην δεχηεξν ζθέινο ζηελ επίζεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηα εξγαζηαθά ηνπ δηθαηψκαηα, πνπ είλαη έλα ζεκαληηθφ 

ζηνηρείν ηφζν φζνλ αθνξά ην νηθνλνκηθφ ζθέινο, ην ζπληαμηνδνηηθφ.  
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  Σν γνπξνπλάθη πνπ ππάξρεη απφ ηνπο Άγγινπο εθπαηδεπηηθνχο 

ζην δειηίν ηεο ΟΛΜΔ δελ είλαη απνθξηάηηθν φπσο είπε θάπνηνο. Δίλαη αθξηβψο 

ην ζχζηεκα πνπ θαηαπίλεη ηηο ζπληάμεηο θαη ρνληξαίλεη.  

  Απηά πψο αληηκεησπίδνληαη; Αληηκεησπίδνληαη κφλν κε κία 

ινγηθή, κηα θηλεκαηηθή ινγηθή πνπ ιέεη «αλαπηχζζσ αληίδξαζε ζ‟ απηφ πνπ 

θηηάρλεηαη, πνπ πάεη λα ζηεζεί» θαη απηφ θαηά ηε γλψκε κνπ δελ κπνξεί λα 

ζηεζεί κε ην φηη ν θαζέλαο λα θξαηάεη ηε δηθή ηνπ βαιίηζα θαη λα θεχγεη θαη‟ 

αιινχ.  

  Αλ δελ ππάξμεη ινηπφλ κηα φζκσζε –λα πνχκε θη έλα φξν 

ρεκηθφ– πνπ πξέπεη λα ζπγθεξάζνπκε θαη λα αληηδξάζνπκε φινη καδί, λνκίδσ 

φηη δελ ζα είλαη πεηπρεκέλε ε αληίδξαζε. Γελ κπνξεί δειαδή λα αλαπηπρζεί 

Κίλεκα αλ ν θαζέλαο απφ δσ θχγεη θαη θχγεη πξνο δηαθνξεηηθή θαηεχζπλζε. 

Δίλαη ην θαιχηεξν πνπ έρεη λα δψζεη ην πλδηθαιηζηηθφ Κίλεκα, ην 

Δθπαηδεπηηθφ Κίλεκα ζηελ επίζεζε απηή γηα λα ην δηαιχζεη.  

  Δπίζεο επηρεηξείηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα έληνλα λα ζεσξεζεί γηα 

φια ηα δεηλά ηεο εθπαίδεπζεο ππεχζπλνο ν εθπαηδεπηηθφο. Έρεη ηνληζηεί απηφ 

επαλεηιεκκέλα θαη είλαη θάηη πνπ πξέπεη λα ην έρνπκε ζην λνπ καο.  

  πλάδειθνη, απφ ην λα αθνχγεηαη θξηηηθή ζηηο ζέζεηο ηεο ΟΛΜΔ, 

σξαίν, ζεηηθφ είλαη ή ζηε ζέζε θάπνησλ Παξαηάμεσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζην λα 

δηακνξθψλεη ε ΟΛΜΔ ζέζεηο θαη κηιάσ γηα ηνπο δηνξηζκνχο. Ζ ΟΛΜΔ 

δηεθδηθεί ηνπο δηνξηζκνχο κε βάζε ηελ πξνυπεξεζία θαη είλαη κία ζέζε πνπ 

έρεη δηακνξθσζεί απφ Γεληθέο πλειεχζεηο θαηά κεγάιε πιεηνςεθία, κέρξη 

ηνπ λα ιέκε φηη απηφ πξνσζεί ηηο ειαζηηθέο ζρέζεηο εξγαζίαο.  

  Ήκαξηνλ ζπλάδειθνη. Γειαδή ζε φια ηα ζέκαηα κπνξνχκε λα 

ηα ηξαβήμνπκε θαη λα πνχκε «καχξν ιεο, άζπξν είλαη». Γελ γίλεηαη έηζη. 

Γειαδή πξέπεη λα θάλνπκε κία θνπβέληα κ‟ απηφ πνπ πξαγκαηηθά εθθξάδεη 

έλα θείκελν, αιιηψο δελ κπνξεί λα ζπδεηάκε φηη ζα κπνξέζνπκε λα 

αλαπηχμνπκε κηα πξαγκαηηθά αληίδξαζε ζ‟ απηφ πνπ έξρεηαη, ζ‟ απηφ πνπ 

αληηκεησπίδεη ε εθπαίδεπζε ζαλ επίζεζε φπσο είπα ζήκεξα.    
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  Ζ αμηνιφγεζε είλαη έλα ζεκαληηθφ δήηεκα θαη λνκίδσ φηη πξέπεη 

λα ζπδεηεζεί αθφκα πην αλαιπηηθά. Θα πσ θάηη εδψ θιέβνληαο ιίγν απφ ην 

ρξφλν πνπ δηθαηνχκαη. Κνηηάμηε λα δείηε ζπλάδειθνη, γηαηί ππήξρε αξθεηή 

θξηηηθή θη εδψ θαη ζε κία νκάδα πνπ παξαθνινχζεζα. Μηθξφο ν ρξφλνο. Απφ 

ηε κηα νη ίδηνη άλζξσπνη ιέλε πεξηζζφηεξν ρξφλν ζηηο Παξαηάμεηο, απφ ηε κηα 

κεηά δηακαξηχξνληαη πνπ ν ρξφλνο είλαη κηθξφο. Καη εθαηφ εκέξεο λα ήηαλ ην 

πλέδξην, πάιη θάπνηνο ρξφλνο ζα ππήξρε.  

  Πξνθαλψο φκσο ε Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ηεο ΟΛΜΔ θαη ζα 

απνινγεζψ θαη ζα πάξσ φιν ην βάξνο ηεο επζχλεο, κε ηελ έλλνηα φηη 

ζπκβάιιακε ζ‟ απηφ, είρε πεη απφ ηνλ Ηνχλην πνπ μεθίλεζε ε δηαδηθαζία ηνπ 

πλεδξίνπ «πάκε ζηε βάζε, θάλνπκε εκεξίδεο ζηηο ΔΛΜΔ, θάλνπκε νκάδεο 

εξγαζίαο, ζπδεηάκε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο». Γειαδή φρη λα κεηαθέξεηαη θαη 

φιν ην βάξνο ηεο επζχλεο γηα ην φηη δελ έγηλε πξηλ πξνζπλεδξηαθά, πνπ 

πξαγκαηηθά κπνξνχζε λα γίλεη ζηηο επζχλεο ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ηεο 

ΟΛΜΔ.  

  Ξέξεηε πνπ θξηζεί αλ είλαη εηιηθξηλήο ε θξηηηθή; Σν επφκελν 

δηάζηεκα. Μέρξη ην πλδηθαιηζηηθφ πλέδξην πνην είλαη ην ζηνίρεκα; Απηφο ν 

πξνβιεκαηηζκφο πνπ βγαίλεη εδψ, εκείο λα δεζκεπζνχκε απφ ηελ πιεπξά ηεο 

Οξγαλσηηθήο φηη ην πιηθφ ζα θπθινθνξήζεη ζηηο ΔΛΜΔ φζν ην δπλαηφλ πην 

γξήγνξα, φρη κεηά απφ 11 ρξφληα. Καη ην ζηνίρεκα είλαη ζε φινπο ηνπο 

ππφινηπνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηηο ΔΛΜΔ πξψηα θαη θχξηα θαη ζηνπο πλέδξνπο 

κεηά, πψο ζα αμηνπνηνχλ απηφ ην πιηθφ κέρξη ην πλδηθαιηζηηθφ πλέδξην 

νχησο ψζηε λα αλαπηπρζεί παξαπέξα πξνβιεκαηηζκφο θαη λα πάξνπκε ηηο 

θαιχηεξεο απνθάζεηο ζ‟ απηφ. Δπραξηζηψ πνιχ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Δπραξηζηνχκε θη εκείο. Ζ ζπλαδέιθηζζα πχξνπ έρεη ην ιφγν. 

Α. ΠΤΡΟΤ: πλάδειθνη, ππήξρε κία εξψηεζε γηα ην ζχζηεκα πξφζιεςεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηε ζέζε ηεο ΠΑΚ. Ζ ΠΑΚ απφ ηελ αξρή δηαθήξπμε φηη 

κφλνο ηνπ ν δηαγσληζκφο δελ κπνξεί λα είλαη απνηειεζκαηηθφ θαη αμηνθξαηηθφ 

θαη δίθαην ζχζηεκα πξφζιεςεο εθπαηδεπηηθψλ.  

  Γη‟ απηφ είλαη αλάγθε λα ζπλεθηηκψληαη εθπαηδεπηηθά θαη 

επηζηεκνληθά πξνζφληα θαη θξηηήξηα φπσο ε εθπαηδεπηηθή εκπεηξία, ν βαζκφο 

πηπρίνπ, ν βαζκφο πηζηνπνηεηηθνχ παηδαγσγηθήο θαη δηδαθηηθήο επάξθεηαο, 

κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, γλψζε μέλσλ γισζζψλ θαη δηάθνξα άιια ζηνηρεία. 

Πηπρία δελ αγνξάδνληαη. Καηαηίζεληαη κε αίκα θαη ηδξψηα απφ ζπλαδέιθνπο 
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πνπ δνπιεχνπλ εηδηθά θαη ζε επαξρηαθά ζρνιεία θαη νχηε εθπαηδεπηηθή άδεηα 

θάλνπλ ρξήζε. Ίζσο ζα έπξεπε λα πνχκε έλα κεγάιν κπξάβν γη‟ απηνχο ηνπο 

ζπλαδέιθνπο.  

  ην ζέκα ηεο αμηνιφγεζεο λα έξζσ γηαηί ππάξρεη κία εξψηεζε. 

Πνηα είλαη ε ζέζε ηεο ΠΑΚ θαη πνηνο είλαη ν ζθνπφο ηεο αμηνιφγεζεο; Ο 

ζθνπφο ηεο αμηνιφγεζεο είλαη ε δηαξθήο βειηίσζε θαη ε αλαβάζκηζε φισλ 

ησλ ζπληειεζηψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη γεληθφηεξα ηεο πνηφηεηαο 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο κέζα απφ κηα ζπλερή αλαηξνθνδφηεζή ηνπ 

απφ έγθπξα θαη αμηφπηζηα παηδαγσγηθά θαη επηζηεκνληθά πιεξνθνξηαθά 

ζηνηρεία. Θέζε ηεο ΠΑΚ.  

  Ση ζεκαίλεη απηφ δειαδή; ρη ρεηξαγψγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

Βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γηα ηελ πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο. πλάδειθνη, 

εδψ κέζα είκαζηε έλα δσηηθφ θνκκάηη ηνπ θιάδνπ, αλ ζέιεηε λα πσ θαη ην 

δσηηθφηεξν θνκκάηη ηνπ θιάδνπ, αιιά θη έμσ απφ δσ ππάξρνπλ 90.000 

θφζκνο.  

  Δξψηεζε. Θα δερζεί απηφο ν θφζκνο αλ ππάξρεη ρεηξαγψγεζε 

κέζσ κηαο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο, ζα ην δερζεί; ρη ζπλάδειθνη. Καη ηφηε 

ίζσο θαη ην πλδηθαιηζηηθφ Κίλεκα αλαδείμεη πιένλ δπλακηθφηεηα, αλαδείμεη 

άιια ζηνηρεία πνπ απηή ηε ζηηγκή ίζσο ιεηηνπξγνχλ πην ππνηνληθά.  

  Ζ εξψηεζε κέζα φκσο πεξηείρε θαη πνηεο κεζφδνπο πξνηείλεη ε 

ΠΑΚ γηα ηελ αμηνιφγεζε. Οη κέζνδνη ηεο αμηνιφγεζεο πξέπεη λα ζέβνληαη 

απφιπηα ηελ παηδαγσγηθή ειεπζεξία ησλ εθπαηδεπηηθψλ, λα ελζαξξχλνπλ ηελ 

πξσηνβνπιία θαη λα αλαγλσξίδνπλ ηελ ππεπζπλφηεηά ηνπο.   

  Γεληθέο έλλνηεο ζα κνπ πείηε; Βαζηθέο έλλνηεο. Ο εθπαηδεπηηθφο 

δίλεη ηε κάρε ηνπ κέζα ζηελ ηάμε. Ννκίδσ φηη νη ζπλάδειθνη πνπ δνπιεχνπλ 

ζηα Λχθεηα θαηαλννχλ απηή ηε ζηηγκή ηη ιέσ. Δάλ ν ίδηνο αηζζάλεηαη φηη 

κπνξεί λα θάλεη ηε δνπιεηά ηνπ κε ηελ ειεπζεξία πνπ ηνλ δηαθξίλεη θαη κε ηελ 

πνηφηεηα πνπ ζέιεη λα παξέρεη, απφ θεη θαη κεηά ε αμηνιφγεζε είλαη απιά γηα 

ηελ θνπβεληηάδνπκε θαη λα ηα θαηαλαισλφκαζηε.  
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  ηα ζρνιεία πνπ επηζθέπηνκαη, δελ ηνικψ λα κηιήζσ ζηα 

Λχθεηα γηα αμηνιφγεζε. Γηα πνηα αμηνιφγεζε ιέλε, εκείο εδψ κέζα έρνπκε 

πεζάλεη ζηε δνπιεηά θη εζείο ζπδεηάηε αλ έρνπκε πξφβιεκα ζηελ αμηνιφγεζε; 

Βέβαηα λα πνχκε φηη αμηνιφγεζε δελ είλαη κφλν αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, αιιά είλαη αμηνιφγεζε θαη φιεο ηεο δηαδηθαζίαο. 

Γειαδή θαη αμηνιφγεζε ησλ αμηνινγεηψλ ζε ζρέζε κε ηελ επάξθεηά ηνπο θαη 

ηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπο.  

  Οη Γηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ, νη Πξντζηάκελνη ηεο εθπαίδεπζεο, 

νη ρνιηθνί χκβνπινη θαη νη ίδηνη νη αμηνινγνχκελνη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ 

δηαθξηηνχο ξφινπο ζε φιε ηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο. Απηέο είλαη νη ζέζεηο 

ηεο ΠΑΚ. Λππάκαη πνπ δελ πξφιαβα λα ηηο δηαβάζσ ζηελ εηζήγεζε ιφγσ 

ηεο έιιεηςεο ηνπ ρξφλνπ. Δπραξηζηψ.    

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Δπραξηζηνχκε πνιχ θη εκείο. Κάπνηεο αλαθνηλψζεηο 

ζπλάδειθνη. πλάδειθνη, ράζεθε έλα βηβιίν. Κάπνηνο ζπλάδειθνο ή 

ζπλαδέιθηζζα πήξε έλα βηβιίν. Δίλαη ε Ηζηνξία ηνπ πλδηθαιηζηηθνχ 

Κηλήκαηνο ησλ Καζεγεηψλ ηνπ ζπλάδειθνπ Μεηαθίδε. Θα ζαο 

παξαθαιέζνπκε, είλαη απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ αξρείν, δελ έρεη άιιν, λα ην 

παξαδψζεη έμσ ζηελ Γξακκαηεία ή ζηνλ ίδην. 

  Δπίζεο λα ππελζπκίζνπκε φηη αχξην ζηηο 16:00 εδψ απφ ηελ 

Έθζεζε, απφ ηελ Πχιε Δκπνξίνπ ζα αλαρσξήζνπλ ηα πνχικαλ απφ ηελ 

Αζήλα. Οη ζπλάδειθνη πξέπεη λα είλαη έηνηκνη θαη λα έξζνπλ εδψ κε ηηο 

απνζθεπέο ηνπο. ηε ζπλέρεηα ζα ρσξηζηνχκε ζε ηξεηο νκάδεο εξγαζίαο κέρξη 

ζηηο 21:00. Ζ κία αίζνπζα είλαη εδψ, νη άιιεο είλαη δίπια. ηηο 21:00 ζα είλαη 

ην δείπλν θαη ην πξσί ππελζπκίδσ φηη ζηηο 9:30 ζα αξρίζνπλ νη εξγαζίεο ηνπ 

πλεδξίνπ.  

  αο επραξηζηνχκε πνιχ ζαλ Πξνεδξείν θαη επρφκαζηε θαιή 

ζπλέρηζε ησλ εξγαζηψλ.    

ΛΖΞΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΟΛΟΜΔΛΔΗΑ 



 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  Κ. ΜΖΛΗΑΡΑΚΖ 
 

 
Β’ ΔΝΟΣΖΣΑ - ΟΜΑΓΑ  ΔΡΓΑΗΑ Α΄ 

 

«Απσική εκπαίδεςζη – επιμόπθυζη – ζύζηημα ππόζλητηρ» 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Κ. ΜΖΛΗΑΡΑΚΖ): πλάδειθνη, ζηα πιαίζηα ησλ νκάδσλ 

εξγαζίαο ηνπ ΚΔΜΔΣΔ, ε νκάδα, αο ηελ νλνκάζσ Οκάδα 5, ε νπνία είρε ζαλ 

ζέκα «Αξρηθή εθπαίδεπζε ζηα Παλεπηζηήκηα εδψ θαη ζηελ Δπξψπε – 

Δπηκφξθσζε εδψ θαη ζηελ Δπξψπε – χζηεκα πξφζιεςεο εθπαηδεπηηθψλ», 

εξγαζηήθακε ζην ΚΔΜΔΣΔ, ν Αγγειάθεο Κψζηαο, ν Βξπψλεο Ζιίαο, ε 

Κνπκπάξνπ Υξπζάλζε, ν Λνπκηψηεο Κσλζηαληίλνο, ε Μπάιηνπ Διέλε, ε 

Μπέια Εσή, ε Υαξηηίδνπ Γεσξγία θαη ν Υξπζνβέξγεο  Μηράιεο θαη εγψ απφ 

ηελ πιεπξά ηνπ ΚΔΜΔΣΔ, ν Κψζηαο Μειηαξάθεο, ζαλ ζπληνληζηήο νκάδαο 

θαη θαηαιήμακε ζε απηφ ην θείκελν πνπ έρεηε πάξεη καδί κε ηελ εγγξαθή ζαο 

θαη ηελ ηζάληα, πνπ είλαη κηα εηζήγεζε πάλσ ζηα ηξία απηά ζέκαηα. 

 

  Θέισ εδψ λα πσ ην εμήο. ηη ζα γίλεη κηα θνπβέληα, ζα γίλεη κηα 

εηζεγεηηθή θνπβέληα, απφ ηηο ππφ-νκάδεο νη νπνίεο ιεηηνχξγεζαλ ζηα πιαίζηα 

ηεο νκάδαο ζε θάζε έλα ζέκα, ε νπνία έρεη ζαλ ζηφρν λα απνηειέζεη ην 

έλαπζκα γηα λα γίλεη κηα θνπβέληα, έλαο παξαγσγηθφο δηάινγνο, πάλσ ζηα 

ζέκαηα απηά πνπ αλαθεξζήθακε. 

 

  Θέισ εδψ λα ηνλίζσ φηη φιεο νη πξνηάζεηο πνπ έρνπλ θαηαηεζεί 

κέζα απφ απηή ηελ εηζήγεζε, είλαη έλα απνηέιεζκα ζπδήηεζεο κεηαμχ φισλ 

ησλ κειψλ ηεο νκάδαο. 

 

  Με ην ζέκα «Αξρηθή εθπαίδεπζε», αζρνιήζεθε ε θα Υαξηηίδνπ 

Γεσξγία, θηιφινγνο, ε νπνία παξαθαιψ λα έξζεη λα καο θάλεη κηα ζχληνκε 

αλαθνξά ζην ζέκα. 

Γ. ΥΑΡΗΣΗΓΟΤ: πλάδειθνη, αλαγθαζηηθά ζα κείλσ ζε 2 – 3 βαζηθά 

πξάγκαηα, ήδε θαη απηή ε εηζήγεζε πνπ έρεηε ζηα ρέξηα ζαο, είλαη 

πεηζνθνκκέλε, ν ρξφλνο είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλνο, επνκέλσο ζα αλαθεξζψ 

κε δπν ιφγηα ζην ηη ζπκβαίλεη ζηελ Δπξψπε θαη ηη ηάζεηο γεληθφηεξα ππάξρνπλ 

ζην δπηηθφ θφζκν, ζην ζέκα ηεο αξρηθήο θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Θα 
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παξνπζηάζσ κε δπν ιφγηα ηελ θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα θαη ζα θάλσ κηα 

πξφηαζε. 

 

  Οη ζχγρξνλεο ηάζεηο ζε Δπξψπε θαη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο 

ζήκεξα, θαηεπζχλνληαη πιένλ μεθάζαξα πξνο ηε ζθαηξηθή επηζηεκνληθή θαη 

παηδαγσγηθή εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, κε ζπλερή αλαδήηεζε ηεο 

γλψζεο θαη ζε ζηελή δπλακηθή ζπλχπαξμε θαη αιιειεπίδξαζε κε ηελ 

εθπαηδεπηηθή πξάμε. 

 

  Τπάξρνπλ ζηνλ επξσπατθφ ρψξν δηαθνξνπνηήζεηο απφ ρψξα 

ζε ρψξα, αιιά απ‟ φιεο ηηο ρψξεο δίλεηαη κεγάιε ζεκαζία θαη ηα ηειεπηαία 

ρξφληα επηζεκαίλεηαη ε αλάγθε ελίζρπζεο, θπξίσο ηεο παηδαγσγηθήο θαη 

δηδαθηηθήο θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξαθηηθή 

άζθεζε. 

 

  πγθεθξηκέλα, ζε επξσπατθφ επίπεδν, ζηα δεηήκαηα ηεο αξρηθήο 

θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, έρνπκε δχν κνληέια. Σν πξψην κνληέιν 

νλνκάδεηαη κνλνθαζηθφ ή ελζσκαησκέλν κνληέιν. 

 

  χκθσλα κε απηφ ε επηζηεκνληθή θαηάξηηζε παξέρεηαη 

ηαπηφρξνλα κε ηελ παηδαγσγηθή θαηάξηηζε ζε αλψηαηα εθπαηδεπηηθά 

ηδξχκαηα, ζπλήζσο γηα 3 κε 4 ή θαη 5 ρξφληα, γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

 

  Τπάξρεη παξάιιεια ε ηάζε εμεηδίθεπζεο ζε έλα ή δχν 

καζήκαηα θαη ε έκθαζε, ζηα πεξηζζφηεξα παλεπηζηήκηα, ζην ζπλδπαζκφ 

πξαθηηθήο θαη ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο. 

 

  Πξφθεηηαη δειαδή γηα ην ζπγρξνληθφ ηχπν εθπαίδεπζεο, φπνπ ε 

παηδαγσγηθή θαηάξηηζε ελζσκαηψλεηαη ζηελ επηζηεκνληθή εηδίθεπζε. Απηά 

ηζρχνπλ ζηελ Απζηξία, Γαλία, Οιιαλδία θιπ. 

 

  Σν δεχηεξν κνληέιν, νλνκάδεηαη δηθαζηθφ ή πξνζζεηηθφ 

κνληέιν, ή δηαδνρηθή θαηάξηηζε. χκθσλα κε απηφ ην κνληέιν ε θαηάξηηζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηαρσξίδεηαη ζε δχν θάζεηο. 
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  ηελ πξψηε θάζε παξέρεηαη βαζηθή, ζεσξεηηθή θαηάξηηζε θαη 

επηζηεκνληθή εηδίθεπζε, ζπλήζσο 3 ή θαη 4 ρξφληα θαη αθνινπζεί γηα 1 ή 2 

ρξφληα, ε παηδαγσγηθή θαηάξηηζε. 

 

  Σελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη γηα ηηο δχν θάζεηο, ηελ έρνπλ 

ηα παλεπηζηήκηα, ή ζε άιιεο πεξηπηψζεηο ηε δεχηεξε θάζε θαηάξηηζεο 

αλαιακβάλεη εμσπαλεπηζηεκηαθφο θνξέαο, πνπ ειέγρεηαη απφ ηελ θεληξηθή 

εμνπζία. 

 

  ηελ Διιάδα, είλαη γεγνλφο φηη νη  ζπνπδέο ζηηο θαζεγεηηθέο 

ζρνιέο, εμαθνινπζνχλ λα κε ζπλδένληαη κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

 

  Σα παλεπηζηήκηα, απνθιεηζκέλα ζηελ απηνλνκία ηνπο, δε 

γλσξίδνπλ ηα ηεθηαηλφκελα ζηε κέζε εθπαίδεπζε θαη ε κέζε εθπαίδεπζε, απφ 

ηελ άιιε, ζπρλά αγλνεί ην πεξηερφκελν  ησλ ζπνπδψλ ησλ παλεπηζηεκηαθψλ 

ζρνιψλ θαη ζρεδηάδεη ηα πξνγξάκκαηα θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο, αλεμάξηεηα απφ 

απηφ. 

 

  Έηζη, ν θηιφινγνο πνπ δε δηδάρηεθε ιαηηληθά, αλαγθάδεηαη λα ηα 

δηδάμεη. Ο ρεκηθφο ππάξρεη απαίηεζε λα δηδάμεη βηνινγία, σο κάζεκα 

θαηεχζπλζεο ή ν θπζηνγλψζηεο ρεκεία θιπ. 

 

  Έλα ζεκαληηθφ αθφκα δήηεκα, ζηε βαζηθή θαηάξηηζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ζηελά ζπλδεδεκέλν κε ην ξφιν ηνπ ζην ζρνιείν, είλαη ε 

παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή ηνπο θαηάξηηζε. 

 

  Κη εδψ ηα πξάγκαηα δελ είλαη θαιά. Σα παηδαγσγηθά θαη ε 

δηδαθηηθή, γεληθή θαη εηδηθή, κφλν ζηα Σκήκαηα Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο, 

Φπρνινγίαο ησλ Φηινζνθηθψλ ρνιψλ, δηδάζθνληαη ζηνηρεησδψο, ελψ ζηηο 

άιιεο θαζεγεηηθέο ζρνιέο, ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε απνηεινχλ κάζεκα 

επηινγήο θαη φινη μέξνπκε ηη ζεκαίλεη κάζεκα επηινγήο. 

 

  Αθφκα ρεηξφηεξα είλαη ηα πξάγκαηα ζηνλ ηνκέα ηεο πξαθηηθήο 

άζθεζεο. Μφλν ζηηο θηινζνθηθέο ζρνιέο εθαξκφδεηαη, έζησ θαη 
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πεξηνξηζκέλα, ζε ζπλεξγαζία κε ηα πεηξακαηηθά ζρνιεία, πξαθηηθή άζθεζε 

ησλ θνηηεηψλ. 

 

  Καη απηά ζπκβαίλνπλ ζηε ρψξα καο, φηαλ ζχκθσλα θαη κε 

δηεζλή έξεπλα, νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί, ζέινπλ 50% ζεσξεηηθή κφξθσζε θαη 

50% πξαθηηθή άζθεζε. 

 

  Μεηά απφ απηά, ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε. Σν πηζηνπνηεηηθφ 

παηδαγσγηθήο επάξθεηαο, ππνρξεσηηθφ γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ, κπνξεί λα 

παξέρεηαη κεηά απφ δχν εμάκελα ή δχν αθαδεκατθά έηε ζπνπδψλ, ζηε 

δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ζα παξέρνληαη αξρηθά ζεσξεηηθέο γλψζεηο, ζρεηηθέο κε 

ηηο επηζηήκεο ηεο αγσγήο, ηελ ςπρνινγία, ηελ θνηλσληνινγία ηεο εθπαίδεπζεο, 

ηε ζπκβνπιεπηηθή, ηηο ζχγρξνλεο δηδαθηηθέο κεζφδνπο, ηελ αμηνιφγεζε, ηε 

δηδαθηηθή έξεπλα, πξψην εμάκελν ή πξψην έηνο θαη ζα αθνινπζεί, θαηά 

εηδηθφηεηα, ε δηδαθηηθή πξάμε. 

 

  Ζ εθαξκνγή ησλ ζεσξηψλ, ε ρξήζε ησλ επνπηηθψλ κέζσλ θαη 

ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ πξάμε, κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε θαη ζε ζπλεξγαζία 

πάληα κε ηνπο παξάγνληεο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Δπραξηζηνχκε ηελ θα Καξπηίδνπ, κε ην ζέκα ηεο επηκφξθσζεο, 

γηα κηα πξφηαζε ζε ζρέζε κε ηελ επηκφξθσζε, έρνπλ εξγαζηεί νη ζπλάδειθνη 

ηεο νκάδαο θα Μπάιηνπ Διέλε, θα Μπέια Εσή θαη ν θ. Υξπζνβέξγεο 

Μηράιεο. Παξαθαιψ λα έξζνπλ επάλσ, γηα λα θάλνπλ κηα ζχληνκε 

παξέκβαζε θαη παξνπζίαζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηζήγεζεο. 

Δ. ΜΠΑΛΗΟΤ: Δίκαη ηνπ θιάδνπ ΠΔ6. Θα ήζεια λα αλαθεξζψ ζηε δνπιεηά 

πνπ έρνπκε θάλεη, ζρεηηθά κε κηα πξφηαζε γηα έλα πξφγξακκα επηκφξθσζεο. 

ηελ εηζήγεζε πνπ έρεηε ζηα ρέξηα ζαο, εθεί πνπ ιέεη επηκφξθσζε, ελλνείηαη 

ελδνυπεξεζηαθή επηκφξθσζε, γηαηί εμεηάζακε ην θνκκάηη ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

απφ ηε ζηηγκή πνπ δηνξίδνληαη θαη πέξα. 

 

  Δίλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ λα πνχκε, φηη ε επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ είλαη έλα απφ ηα κείδνλα δεηήκαηα ηεο εθπαίδεπζεο θαη 

ζπλδέεηαη κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, ελψ πξνυπνζέηεη θαη 

εθθξάδεη κηα ηδενινγία θαη κηα εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη κέζα ζε έλα ηέηνην 

πιαίζην πάληα ζα πξέπεη λα θηλείηαη. 
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  Άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο επηκφξθσζεο, είλαη φηη ζπλδέεηαη κε ηε 

δηα βίνπ κάζεζε, ηελ πεπνίζεζε δειαδή φηη ε κάζεζε δελ ηειεηψλεη κε ηηο 

βαζηθέο ζπνπδέο, αιιά απνηειεί κηα ηζφβηα δηαδηθαζία.  

 

  Θεσξείηαη ην βαζηθφηεξν κέζν βειηίσζεο ηεο δηδαζθαιίαο θαη 

ηεο κάζεζεο, γη‟ απηφ θαη πξέπεη λα ζπλδέεηαη άκεζα, αθελφο κε ηε βειηίσζε 

ησλ δηδαθηηθψλ θαη παηδαγσγηθψλ πξαθηηθψλ, απηφ είλαη κηα αληίιεςε 

παηδαγσγηθή θαη καζεηνθεληξηθή θαη αθεηέξνπ κε ηελ παξνρή κηαο 

ζπκβνπιεπηηθήο ζηήξημεο πξνο ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ιακβάλνληαο ππφςε, εθηφο 

απφ ηηο εθπαηδεπηηθέο, ηηο πξνζσπηθέο θαη ηηο ςπρνινγηθέο ηνπ αλάγθεο, φπσο 

είλαη ε θαιιηέξγεηα απηνγλσζίαο, ε θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ, ε θαιιηέξγεηα 

αληηκεηψπηζεο αγρνγφλσλ πξνζσπηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ πξνβιεκάησλ 

θαη θαηαζηάζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ θάζε κέξα κέζα ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. 

 

  Ζ αλάγθε γηα επηκφξθσζε, είλαη ζε φινπο καο γλσζηφ φηη 

πξνθχπηεη απφ ηε ξαγδαία εμέιημε ησλ δηάθνξσλ επηζηεκνληθψλ ρψξσλ, απφ 

ειιηπείο παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέο, ή παξσρεκέλεο γλψζεηο πάλσ ζην 

αληηθείκελν. 

 

  Απφ ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ ίδηνπ ηνπ δηδαθηηθνχ θαη ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. Καη απφ ηελ αλάγθε κηαο πξνζσπηθήο αλάπηπμεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ηεο δηακφξθσζεο απφ απηνχο κηαο πην ζηέξεαο 

επαγγεικαηηθήο ζπλείδεζεο. 

 

  Δπίζεο απφ ηελ ππνβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηνπο, σο δεκφζησλ 

ιεηηνπξγψλ, απφ ηηο αξλεηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ζηα πεξηζζφηεξα ζρνιεία, 

απφ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο απνγνήηεπζε. 

 

  Απφ ηελ απνπζία αμηνινγηθψλ ή νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ. Απφ ηελ 

εγθαηάιεηςε ηνπ επαγγέικαηνο, πάξα πνιιέο θνξέο απφ ηθαλνχο 

ζπλαδέιθνπο, απφ νιηγφσξε εηζαγσγηθή επηκφξθσζε, απφ ηελ ππνηππψδε 

ππνδνκή θαη ηηο ειιείςεηο ζε βαζηθφ εμνπιηζκφ ησλ ΠΔΚ, απφ ηελ έιιεηςε 

εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηα εθπαηδεπηηθά δξψκελα θαη απφ ηελ απνπζία 

νπνηαζδήπνηε κνξθήο επηκφξθσζεο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, πιελ εθείλεο 

πνπ ηνπο παξέρνπλ νη ζρνιηθνί ζχκβνπινη. 
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  ρεηηθά κε ηελ εηζαγσγηθή επηκφξθσζε, ζα ζέιακε λα ηνλίζνπκε 

φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζήκεξα δηνξίδνληαη, είηε κε ην δηαγσληζκφ ηνπ ΑΔΠ, είηε 

κε ηε δηαδηθαζία ησλ αλαπιεξσηψλ. 

 

  Οη δεχηεξνη, δηαζέηνπλ ήδε κηα δηδαθηηθή θαη γεληθφηεξα κηα 

ζρνιηθή εκπεηξία, ε νπνία πξέπεη λα ηνπο αλαγλσξίδεηαη θαη ην επηκνξθσηηθφ 

έξγν λα ρηίδεηαη πάλσ ζε απηή ηε βάζε. 

 

  Έηζη νη εθπαηδεπηηθνί απηνί ζηελ νπζία δελ έρνπλ αλάγθε απφ 

θάπνηα εηζαγσγή, αιιά γεληθφηεξα απφ θάπνηα άιιε επηκφξθσζε. Ζ 

πθηζηάκελε φκσο εηζαγσγηθή επηκφξθσζε ζήκεξα, είλαη ηδηαίηεξα αλεπαξθήο 

θαη πξνζθέξεη ειάρηζηα ζηνπο ζπλαδέιθνπο. 

 

  Αξρηθά νη 60 πξψηεο ψξεο, δηαηίζεληαη γηα κηα πιεζψξα 

αληηθεηκέλσλ, φπσο ζέκαηα πνπ άπηνληαη εηδηθφηεηαο, παηδαγσγηθψλ, 

δηνηθεηηθψλ, γηα δεηήκαηα δηαρείξηζεο ηεο θαζεκεξηλήο ζρνιηθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο θιπ. 

 

  Γίλεηαη αληηιεπηφ φηη νη 60 ψξεο είλαη ειάρηζηεο, πφζν κάιινλ 

πνπ απηή ε πνιππιεζήο, δαηδαιψδεο θαη θαηαθεξκαηηζκέλε ζε ειάρηζηεο 

ψξεο ζεκαηηθή, αλαπηχζζεηαη ην πνιχ ζε δχν ηξηήκεξα, φρη ην πνιχ ζε δχν 

ηξηήκεξα, Παξαζθεπή, άββαην θαη Κπξηαθή, απνδεηθλχνληαο ηελ αλεπάξθεηα 

ηεο φιεο πξνζπάζεηαο. 

 

  Σν δεχηεξν ζηάδην ησλ 30 σξψλ θαη ην νιηγφσξν, παξνπζηάδεη 

κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ, γηαηί απηφ πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζε αίζνπζεο 

δηδαζθαιίαο θαη έηζη νη εθπαηδεπηηθνί νη λενδηφξηζηνη έρνπλ ηελ επθαηξία λα 

δνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα κέζα ζηελ ηάμε. 

 

  Απηφ γίλεηαη κε ηελ θαζνδήγεζε ησλ ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ, πνπ 

παξαθνινπζνχλ πξαγκαηηθέο δηδαζθαιίεο ζε ηάμεηο, ελψ ηνπο δίλεηε θαη κηα 

ζηνηρεηψδεο δπλαηφηεηα λα ζρνιηάζνπλ, λα ξσηήζνπλ ή λα εθθξάζνπλ ηνπο 

πξνβιεκαηηζκνχο ηνπο γηα ηα ζέκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχλ ζε ζρέζε κε ηε 

δηδαθηηθή. 
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  Ζ ηξίηε θάζε ηεο εηζαγσγηθήο επηκφξθσζεο, ην δεθάσξν 

δειαδή ηεο ηειεπηαίαο θάζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, πξνβιέπεη κηα αμηνιφγεζε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο, αιιά ζε απηή ηε θάζε κφλν αμηνιφγεζε δε γίλεηαη, γηαηί 

θπζηθά δελ έρνπλ εθπνλεζεί θαηάιιεια πιηθά, δειαδή θάπνηα θξηηήξηα 

αμηνιφγεζεο θαη νχηε ππάξρνπλ εηδηθά εθπαηδεπκέλνη επηκνξθσηέο, ή 

ηνπιάρηζηνλ ππάξρνπλ θάπνηνη, αιιά νη πεξηζζφηεξνη δελ έρνπλ απηή ηελ 

επηκφξθσζε. 

 

  Δδψ ηίζεηαη ην εξψηεκα, θάπνηα εξσηεκαηνιφγηα αμηνιφγεζεο, 

πνπ ζπκπιεξψλνπλ ζην πφδη θαη ζηα δηαιείκκαηα νη επηκνξθνχκελνη, πνχ 

έρνπλ πάεη, πνχ βξίζθνληαη, αλ έρνπλ αμηνπνηεζεί θαη αλ λαη απφ πνηνπο θαη 

αλ φρη γηαηί. Ο ΔΠΔΚ θπζηθά ζα κπνξνχζε λα καο δψζεη κηα απάληεζε, δελ 

μέξσ αλ είλαη εδψ ζήκεξα. 

 

  Σέινο ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη νη ρψξνη πνπ πινπνηνχληαη ηα 

καζήκαηα είλαη σο επί ην πιείζηνλ καζεηηθέο αίζνπζεο, ζρνιεία πνπ 

δηαηίζεληαη ζηα ΠΔΚ. 

 

  Πνιιέο θνξέο ζπλαληάκε άξλεζε, αθφκα θαη Γ/ληψλ λα καο 

αλνίμνπλ ηα εξγαζηήξηα. Θα πξέπεη π.ρ. λα δηδάμεηο λέεο ηερλνινγίεο θαη λα 

ζνπ ιεεη, φρη είκαη ρξεσκέλνο δε ζνπ ην δίλσ. Μα είκαη απφ ην ΠΔΚ, φρη δε 

ζνπ ην δίλσ. Αληηκεησπίδνληαη θαη ηέηνηνπ είδνπο πξνβιήκαηα. 

 

  ζν ππάξρνπλ δελ είλαη θαηάιιεια εμνπιηζκέλα ή παξαηεξείηαη 

πνιιέο θνξέο θαη θάπνηα ακέιεηα ζηε ζπληήξεζε. Απηά ζρεηηθά κε ην πιαίζην 

ηεο εηζαγσγηθήο επηκφξθσζεο θαη ην ηη ζπκβαίλεη ζηηο 3 θάζεηο. Γηα φια απηά 

έρνπκε λα θάλνπκε θάπνηεο πξνηάζεηο, ζα ζπλερίζεη ε ζπλάδειθνο. 

Ε. ΜΠΔΛΛΑ: Δίκαη ζρνιηθή ζχκβνπινο θηιφινγσλ απφ ηελ Αζήλα. Γελ ζα 

ήζεια λα ζπλερίζσ, δηαβάδνληαο ην θείκελν πνπ εμάιινπ ην έρεηε ζηα ρέξηα 

ζαο. Θα θάλσ κφλν κεξηθέο επηζεκάλζεηο κε βάζε πάληα ην θείκελν πνπ ην 

έρεηε, έηζη ψζηε λα δψζσ ην πεξηζψξην λα αλαπηπρζνχλ θάπνηεο ζθέςεηο θαη 

λα δνχκε αλ ζπκθσλνχκε ηειηθά πάλσ ζε απηή ηελ πξφηαζε πνπ έρνπκε 

επεμεξγαζηεί. 

 

  Πξνηάζεηο ππάξρνπλ θαη έρνπλ θαηαηεζεί θαηά θαηξνχο, απφ ην 

‟85 αθφκα, εθείλν ην ζπλέδξην ηεο ΟΛΜΔ, ζηε βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ, έρνπλ 
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δνθηκαζηεί, δνθηκάδνληαη, ππάξρνπλ ζην εμσηεξηθφ, αλ αλνίμεη θαλείο ην 

δηαδίθηπν ζα βξεη δηάθνξα ζπζηήκαηα. 

 

  Σν ζέκα είλαη απηφ πνπ έρνπκε ζεκεηψζεη θαη εδψ, αλ ππάξρεη ε 

πνιηηηθή βνχιεζε λα εθαξκνζηεί θάπνην πξφγξακκα επηκφξθσζεο θαη ζε 

πνηα θηινζνθία ζα ππαθνχεη απηφ ην πξφγξακκα επηκφξθσζεο, πνπ είλαη 

ζέκα εθπαηδεπηηθήο θηινζνθίαο θαη αλ ππάξρεη ε βνχιεζε λα δηαηεζνχλ θαη 

ρξήκαηα γηα λα γίλεη απηή ε επηκφξθσζε. 

 

  Γη‟ απηφ θαη ζεκεηψλνπκε εδψ, φηη ρξεηάδνληαη 3 πξάγκαηα. 

Υξεηάδνληαη ρξήκαηα, ρξεηάδεηαη γλψζε, λα γλσξίδεη δειαδή ηελ εθπαηδεπηηθή 

πξαγκαηηθφηεηα θάπνηνο γηα λα κπνξέζεη λα αμηνπνηήζεη ζσζηά ηα ρξήκαηα 

θαη επζχλε γηα λα ζηαζεί έηζη φπσο πξέπεη ζηηο ζχγρξνλεο ζπλζήθεο, 

απέλαληη ζην κεγάιν απηφ δήηεκα ηεο επηκφξθσζεο. 

 

  Γε ζα αλαθεξζψ ζε θάπνηα ζεσξεηηθά πνπ πεξηέρεη ε εηζήγεζή 

καο, κπνξείηε λα ηα δείηε, ζα ζαο πάσ θαηεπζείαλ ζηελ θαξδηά ηεο πξφηαζεο. 

Δλλνείηε, αθνχ κειεηήζνπκε ηα δεδνκέλα ηνπ ρψξνπ καο, γηαηί θαλέλα 

κνληέιν δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί, π.ρ. πξνρζέο ήηαλ ε δηεκεξίδα πνπ έθαλε 

ην Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο, λνκίδσ φηη έηζη ιέγεηαη, ηεο ΓΔΔ ζηελ 

Αζήλα θαη γηα δχν κέξεο αληαιιάρζεθαλ απφςεηο αλάκεζα ζε εθπξνζψπνπο 

απφ πνιιέο επξσπατθέο ρψξεο θαη γλσξίζακε, αθνχζακε γηα ζπζηήκαηα 

δηαθνξεηηθά. 

 

  Να δνχκε, εδψ ζηελ Διιάδα, απφ φια απηά πνπ αθνχκε, ηη 

κπνξνχκε λα εθαξκφζνπκε. ρεηηθά κε ην ζέκα ηεο επηκφξθσζεο, πξψηα απ‟ 

φια δελ λνείηαη επηκφξθσζε, αλ δελ επηκνξθσζνχλ νη επηκνξθσηέο. 

 

  Θεσξνχκε φηη δελ αξθεί κφλν λα έρεηο επηιεγεί σο ζρνιηθφο 

ζχκβνπινο ή σο Γ/ληήο ή απιψο λα έρεηο έλα δηδαθηνξηθφ ην νπνίν δελ μέξσ 

ζε πνηνλ ηνκέα κπνξεί λα έρεη εθπνλεζεί. 

 

  Ζ επηκφξθσζε είλαη έλα ζπγθεθξηκέλν έξγν θαη ζα πξέπεη λα 

επηκνξθψλνληαη νη άλζξσπνη πνπ ην αλαιακβάλνπλ. Σψξα ην ηη ζα 

πεξηιακβάλεη απηή ε επηκφξθσζε, δελ είλαη ηνπ παξφληνο λα ην 
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παξνπζηάζνπκε, εμάιινπ ην γλσξίδεηε φινη θαη κπνξεί έλα πξφγξακκα ηέηνην 

λα θαηαηεζεί αλά πάζα ζηηγκή απφ αλζξψπνπο πνπ γλσξίδνπλ ην ρψξν. 

 

  Έηζη πξνηείλνπκε φινη, απηνί πνπ ζα αλαιακβάλνπλ ή έρνπλ 

αλαιάβεη επηκνξθσηηθφ έξγν, ηνπιάρηζηνλ έλα εμάκελν λα έρνπλ κηα ζρεηηθή 

επηκφξθσζε, γηα λα είλαη απνδεθηνί απφ ηνπο επηκνξθνχκελνπο. 

 

  Γηαηί αλ δηαβάζνπκε απηά ηα εξσηεκαηνιφγηα, ζηα νπνία 

αλαθέξζεθε ε Διέλε πξνεγνχκελα, δελ είλαη θαζφινπ ελζαξξπληηθέο νη 

απφςεηο ησλ ζπλαδέιθσλ πνπ επηκνξθψλνληαη γηα ηνπο επηκνξθσηέο ηνπο. 

 

  Απφ πνηνπο ζα αζθείηαη ε επηκφξθσζε; Φπζηθά απφ ηνπο 

ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο, θπζηθά απφ εθπαηδεπηηθνχο κε πξνζφληα γηα λα ην 

θάλνπλ. Φπζηθά απφ ηνπο Γ/ληέο θαη ηνπο πξντζηακέλνπο γηα λα 

επηκνξθψζνπλ γηα δηνηθεηηθά ζέκαηα θαη νπσζδήπνηε θαη απφ 

παλεπηζηεκηαθνχο, νη νπνίνη κπνξνχλ λα επηκνξθψζνπλ γηα ζεσξεηηθφηεξα 

δεηήκαηα. 

 

  Γηα ηελ εηζαγσγηθή επηκφξθσζε πξνηείλνπκε, αθνχζαηε θαη 

γλσξίδεηε ηη θαηάζηαζε επηθξαηεί ζηα πεξηθεξεηαθά επηκνξθσηηθά θέληξα. Γελ 

είλαη δπλαηφ ην πξσί ν λενδηνξηζκέλνο ζπλάδειθνο, ή ην απφγεπκα λα 

πξνζπαζεί λα ζπγθξνηήζεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ σο λένο εθπαηδεπηηθφο, γηαηί 

είλαη λένο εθπαηδεπηηθφο, έζησ θαη αλ έρεη κηα εκπεηξία πνιιψλ ρξφλσλ, 

αθφκα θαη σο σξνκίζζηνο ή αλαπιεξσηήο. 

 

  Αιιά κηιάσ θαη γηα ηνπο άιινπο πνπ δελ έρνπλ θαζφινπ 

εκπεηξία. Σν πξσί λα πξνζπαζεί λα ζπγθξνηήζεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ θαη ην 

απφγεπκα, ζε απηέο ηηο άζιηεο ζπλζήθεο ησλ πεξηθεξεηαθψλ θέληξσλ, λα 

κπαίλεη ζηε ζέζε ηνπ επηκνξθνχκελνπ, θάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο. 

 

  Γη‟ απηφ θαη είπαλ φηη απαηηνχληαη ρξήκαηα, πξνθεηκέλνπ ην 

θξάηνο λα πιεξψζεη απηνχο ηνπο αλζξψπνπο, έμη κήλεο πξηλ, λα ηνπο 

δηνξίζεη, κε αμηνπξέπεηα θαη κε επάξθεηα λα ζθεθηεί ην έξγν ηεο 

επηκφξθσζεο. 
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  Απφ ηνλ Ηαλνπάξην δειαδή, έσο ην ηέινο ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο 

θαη πεξηγξάθνπκε πεξίπνπ ηη κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ απηνί νη κήλεο 

επηκφξθσζεο, νη λένη ζπλάδειθνη λα επηκνξθψλνληαη θαη ζεσξεηηθά θαη 

πξαθηηθά, απηφ φζνλ αθνξά ηνπο λενδηνξηζκέλνπο. 

 

  Σψξα, γηα φζνπο είλαη ήδε κέζα ζηελ ππεξεζία θαη έρνπλ 

ζπκπιεξψζεη, εδψ ππάξρνπλ δηάθνξα κνληέια, κπνξνχκε λα πνχκε 

ελδεηθηηθά θαη λα ζπκθσλήζνπκε κεηά ηα πξψηα 5 ρξφληα επηκφξθσζεο λα 

δηθαηνχληαη, κεηά ηα 10 ρξφληα, αλάινγα θαη κε ην ηη δήηεζε ζα ππάξρεη. 

 

  Γχν πξάγκαηα δεηνχλ νη ζπλάδειθνη πνπ είλαη ζηελ ππεξεζία. 

Σν έλα είλαη λα νινθιεξψζνπλ θάπνηεο πηζαλέο ζπνπδέο πνπ έρνπλ 

μεθηλήζεη, ζε επίπεδν κεηαπηπρηαθφ ή λα εθπνλήζνπλ έλα δηδαθηνξηθφ. 

 

  Απηνί έρνπλ ζηφρν, ίζσο λα ζπλερίζνπλ θαη ζην παλεπηζηήκην 

αξγφηεξα, πάλησο ζέινπλ κηα παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε,. Ζ ρψξα καο δίλεη 

απηή ηε δπλαηφηεηα θαη πξέπεη λα μέξνπκε φηη ηε δίλεη πνιχ πεξηζζφηεξν απφ 

άιιεο επξσπατθέο ρψξεο. 

 

  Δίκαζηε απφ ηηο ιίγεο ρψξεο πνπ δίλνληαη θάζε ρξφλν ηφζεο 

εθπαηδεπηηθέο άδεηεο. Απηφ δίλεηαη. Δθείλν πνπ καο ελδηαθέξεη φκσο θαη εθείλν 

πνπ ιείπεη, είλαη ε ελδσππεξεζηαθή επηκφξθσζε γηα ηνπο ππφινηπνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, πνπ δε ζέινπλ λα θάλνπλ κεηαπηπρηαθά ή δελ κπνξνχλ ή 

νηηδήπνηε άιιν. 

 

  Απηνί ιέκε φηη δηθαηνχληαη κηαο, νπσζδήπνηε εηήζηαο 

επηκφξθσζεο, ην είρακε θαη ην ράζακε ζηελ πνξεία. Να ην δνχκε απιψο, 

φπσο είπε ηελ άιιε θνξά, ζηελ Έλσζε Φηινιφγσλ πνπ ζπδεηνχζακε, λα ην 

δνχκε θαη ζαλ κηα αλάζα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απφ απηή ηελ 35ρξνλε πνξεία 

ηνπ, ηνπιάρηζηνλ κέζα ζηελ εθπαίδεπζε. 

 

  Γηθαηνχηαη απηφο ν ζπλάδειθνο, λα θαζίζεη ιίγν, λα θαζαξίζεη ην 

κπαιφ ηνπ θαη λα πάξεη λέεο ηδέεο, έζησ θαη αλ ζην ηέινο, απηφ είλαη γηα λα ην 

ζπδεηήζνπκε, αλ απηή ε εηήζηα επηκφξθσζε, ζα πξέπεη αλαγθαζηηθά λα έρεη 

εμεηάζεηο ή εξγαζία, φπσο ήηαλ θάπνηε νη ζρνιέο επηκφξθσζεο, ή αλ απηέο 

νη εμεηάζεηο θαη απηή ε εξγαζία ζα είλαη ππνρξεσηηθή κφλν γη‟ απηνχο πνπ 
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ζέινπλ κηα πηζηνπνίεζε πξνθεηκέλνπ λα ηε ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα λα 

θαηαιάβνπλ θάπνηα ζέζε ζηειέρνπο κέζα ζηελ εθπαίδεπζε. Απηφ είλαη ππφ 

ζπδήηεζε. 

 

  Οη άιιεο κνξθέο επηκφξθσζεο πνπ έρνπκε ζπκπεξηιάβεη εδψ, 

απιψο λα ηηο ζίμνπκε, φηη πξνθαλψο ην θχξην επηκνξθσηηθφ έξγν απηή ηε 

ζηηγκή ην αζθνχλ νη ζχκβνπινη, είλαη ζηε δηθή ηνπο επηινγή, δηάζεζε, 

δπλαηφηεηα λα αζθήζνπλ έλα πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν επηκνξθσηηθφ έξγν, κε 

ηε κνξθή πνπ ην αληηιακβάλεηαη ν θαζέλαο θαη ν θαζέλαο ζην ρψξν απηφ 

θάλεη απηφ πνπ λνκίδεη. 

 

  Έρεηε εκπεηξία απφ ηνπο δηθνχο ζαο ζπκβνχινπο ν θαζέλαο, 

αλάινγα θαη κε ηελ εηδηθφηεηά ηνπ. Γελ αλαθέξνκαη ζηα άιια ζεκηλάξηα. 

Δθείλν πνπ απφ πξνζσπηθή εκπεηξία ζέισ λα θαηαζέζσ θαη ην πξνηείλσ 

ζηνπο ζπλαδέιθνπο ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο, είλαη πάξα πνιχ ελδηαθέξνπζα 

δηαδηθαζία θαη έρεη κειεηεζεί θαη ζηε δηεζλή εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα θαη 

ππάξρνπλ θαη εξεπλεηηθά δεδνκέλα γη‟ απηφ πνπ ζαο ιέσ, απνδίδεη πάξα 

πνιχ ε ζπλεξγαζία ζρνιείσλ, απηφ πνπ νλνκάδνπκε δίθηπα ζρνιείσλ, πνπ ν 

ζχκβνπινο, κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία, αλαιακβάλεη δειαδή λα θέξεη ζε 

επαθή ζπλαδέιθνπο απφ δηάθνξα ζρνιεία κε έλα αληηθείκελν θαη θάλεη κηθξά 

εξγαζηήξηα. 

 

  Ο ίδηνο κπνξεί λα θάλεη εηζήγεζε, θάπνηνο ζπλάδειθνο κπνξεί 

λα θάλεη εηζήγεζε, λα θιεζεί άιινο γηα λα θάλεη εηζήγεζε. Πάλησο απηέο νη 

κηθξέο, εξεπλεηηθέο, εξγαζηεξηαθέο δηαδηθαζίεο, είλαη πςίζηεο επηκνξθσηηθήο 

αμίαο θαη δίλνπλ ην πεξηζψξην ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα ιάβνπλ ην ιφγν, λα 

θαηαζέζνπλ ηελ εκπεηξία ηνπο, λα πνπλ πην ειεχζεξα ηελ άπνςή ηνπο. 

 

  Γηαηί θαθά ηα ςέκαηα, δελ είλαη εχθνιν λα πάξεη θαλείο ην ιφγν 

ζε έλα κεγάιν ακθηζέαηξν. κσο ζε κηθξφ θχθιν πνπ φζνη δηδάζθνπλ π.ρ. 

αξραία ζην Λχθεην, ζπγθεληξψλνληαη γηα λα θνπβεληηάζνπλ γηα ηα δηθά ηνπο 

πξνβιήκαηα θαη λα θαηαζέζνπλ ηηο δηθέο ηνπο πξνηάζεηο, λνκίδσ φηη είλαη 

εχθνιν, πην ζπλαδειθηθφ, πνιχ επηθνηλσληαθφ θαη απνδίδεη πάξα πνιχ 

επηκνξθσηηθά. 
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  Σέινο λα αλαθεξζψ ζε θάηη πνπ δελ έρεη εθαξκνζηεί αθφκα ζηε 

ρψξα καο θαη ζηελ Δπξψπε κειεηάηαη, νχηε ζηελ Δπξψπε ην έρνπλ 

θαηαθέξεη, κε κπζνπνηνχκε θαη εθεί θαη εμηδαληθεχνπκε. 

 

  Σελ επηκφξθσζε απφ απφζηαζε. Οη  λέεο ηερλνινγίεο καο 

πξνζθέξνπλ απηή ηε δπλαηφηεηα. Αθνχσ απφ δηάθνξνπο Γ/ληέο ησλ ΠΔΚ φηη 

αλνίγνπλ ηα sites ζηα δηάθνξα ΠΔΚ πξνθεηκέλνπ νη επηκνξθσηέο λα 

θαηαζέηνπλ εθεί δηδαθηηθά πιηθά θαη λα είλαη ζηε δηάζεζε φζσλ ελδηαθέξνληαη 

είηε λα ηα πάξνπλ είηε λα έρνπλ κηα αλαηξνθνδνηηθή δηαδηθαζία θαη 

επηθνηλσλία κε ηνπο ηφπνπο απηνχο. Σέινο πάλησλ ε επηκφξθσζε ζέιεη 

ρξήκαηα θαη επζχλε, φπσο ζέιεη φιε ε εθπαίδεπζε. αο επραξηζηψ. 

Μ. ΥΡΤΟΒΔΡΓΖ: Θα είκαη πνιχ ζχληνκνο, γηαηί ν ρξφλνο είλαη πνιχ 

πεξηνξηζκέλνο. Δίκαη ζρνιηθφο ζχκβνπινο ζηε λφηηα πεξηνρή ηεο Αζήλαο, ζηε 

Γ΄ Αζήλαο, ζηνλ Πεηξαηά θαη ζηηο Κπθιάδεο. 

 

  Θέισ πνιχ ζχληνκα λα ζαο θαηαζέζσ ηελ πξνζσπηθή κνπ 

καξηπξία απφ ηελ επηκφξθσζε ησλ ζπλαδέιθσλ ζηα ΠΔΚ. Απφ ην 1998 

κέρξη ζήκεξα, αλαιακβάλσ απηή ηε δηαδηθαζία θαη ζα ζαο έιεγα φηη ζιίβνκαη 

πξαγκαηηθά φηαλ πεγαίλσ λα θάλσ απηή ηελ επηκφξθσζε, γηαηί ζεσξψ φηη 

εθεί θαίλεηαη πφζν ε πνιηηεία καο ππνινγίδεη φινπο. 

 

  Δίλαη απαξάδεθηεο νη ζπλζήθεο, έρσ παξαθνινπζήζεη 

ζεκηλάξηα, εκεξίδεο, ζην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ, ζε άιινπο δεκφζηνπο 

ρψξνπο, φπνπ ηα πξάγκαηα είλαη εμαηξεηηθά. Δκείο πεγαίλνπκε ζε έλα 

ζρνιείν, κέζα ζε θνηλέο, ηππηθέο αίζνπζεο, πνπ είλαη πνιχ θαθέο θαη γηα ηνπο 

καζεηέο καο βέβαηα θαη εθεί θαινχληαη νη ζπλάδειθνη, ρσξίο ηα πην βαζηθά 

ζηνηρεία, φπσο είλαη ν θιηκαηηζκφο ή έλαο αλεκηζηήξαο. 

 

  Να παξαθνινπζήζνπλ 10 θαη 12 ψξεο ηαρχξπζκα ζεκηλάξηα, 

πνπ ζα αθνξνχλ ηελ εηζαγσγηθή επηκφξθσζε. εκεησηένλ φηη απηή ηε ζηηγκή 

νη λένη ζπλάδειθνη, επεηδή πξνέξρνληαη απφ ηνλ ΑΔΠ, έρνπλ θνβεξή 

δηάζεζε θαη αλάγθε λα παξαθνινπζήζνπλ ηέηνηα ζεκηλάξηα. 

 

  Αθφκα θαη νη παιηφηεξνη ζπλάδειθνη, νη νπνίνη κπνξεί λα είλαη 

πνιχ θαινί ζην αληηθείκελν θαη έρνπλ δνπιέςεη ζηελ ηδησηηθή εθπαίδεπζε ή 
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ζηα θξνληηζηήξηα, δελ έρνπλ ηε γλψζε ηεο δηαρείξηζεο ηεο ηάμεο θαη ηνπ 

ζρνιείνπ. 

 

  Έρνπλ πνιχ κεγάιε αλάγθε θαη πξαγκαηηθά ελδηαθέξνληαη 

πάξα πνιχ γη‟ απηή ηελ επηκφξθσζε. Απηή ε επηκφξθσζε, ε νπνία θξαηάεη 

100 ψξεο φιν ην ρξφλν ζε 3 θάζεηο, γίλεηαη 60 ψξεο ζηελ αξρή, 30 ψξεο 

κεηά, ε αξρή ππνηίζεηαη φηη γίλεηαη ηνλ Οθηψβξην, θέηνο άξγεζε κε ηελ αιιαγή 

ησλ Γ/λζεσλ ησλ ΠΔΚ, έγηλε δειαδή κφιηο ηψξα, απηή ηε ζηηγκή πνπ κηιάκε 

γίλεηαη απηή ε επηκφξθσζε. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ην Φεβξνπάξην, 30 ψξεο, 

πξψηα είλαη 60, κεηά 30 θαη ζην ηέινο ηνπ ρξφλνπ 30. 

 

  Ζ θαιχηεξε θάζε είλαη ε δεχηεξε, πνπ κέζα ζηηο ζρνιηθέο 

αίζνπζεο, επηιεγκέλνη ζπλάδειθνη δηδάζθνπλ, φρη ππνδεηγκαηηθέο 

δηδαζθαιίεο, απιψο δηδαζθαιίεο ζην ηξέρνλ κάζεκα πνπ έρνπλ επηιέμεη θαη 

καδί κε ηνπο ζπλαδέιθνπο παξαθνινπζνχκε θαη ζην ηέινο ζρνιηάδνπκε. 

 

  Γειαδή φιν ην 6σξν ρσξίδεηαη ζε δχν, δειαδή ηηο 3 πξψηεο 

ψξεο γίλνληαη καζήκαηα θαλνληθά απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ηηο ππφινηπεο 3 

ψξεο γίλεηαη ζρνιηαζκφο, θξηηηθή θαη νηηδήπνηε άιιν ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί 

κέζα, καδί κε ηνπο ζπλαδέιθνπο, ην ζρνιηθφ ζχκβνπιν θαη ηνπο 

επηκνξθνχκελνπο. 

 

  Απηφ ζα κπνξνχζε λα γίλεη πνιχ θαιχηεξα. Θα κπνξνχζαλ 

δειαδή ηα ΠΔΚ πνπ είλαη έλαο θπζηθφο ρψξνο, γηα λα εθπαηδεπηνχλ φινη, λα 

ιεηηνπξγήζεη ζσζηά. Γε ιεηηνπξγεί ζσζηά, δηφηη ππάξρεη έλαο 

θαηαθεξκαηηζκφο. 

 

  Μνηξάδνληαη νη ψξεο αλεμέιεγθηα, παλεπηζηεκηαθνί, 

παηδαγσγηθφ ηλζηηηνχην, φπνηνο έρεη πξφζβαζε, κε ζπγρσξείηε αιιά έηζη 

είλαη, φπνηνο έρεη πξφζβαζε παίξλεη ψξεο. 

 

  Υσξίο λα μέξνπκε κε πνηεο πξνυπνζέζεηο θαη λα ράλεηαη θαη ν 

ζηφρνο πνιιέο θνξέο. Πηζηεχσ φηη πξέπεη εδψ, ε ΟΛΜΔ, ην ΚΔΜΔΣΔ, λα 

έρνπλ έλα ιφγν ζεκαληηθφ θαη βέβαηα ε πξφηαζε ηεο νκάδαο, ε νπνία είλαη 

θνηλή απφθαζε φισλ καο, ιέεη φηη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ 

πξνηάζεσλ, ζα πξέπεη θάζε ρξφλν λα πξνζιακβάλνληαη 15% επηπιένλ 
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εθπαηδεπηηθνί, ψζηε λα ππάξρεη επρέξεηα ζηε δηνίθεζε, λα δηαζέηεη ηνπο 

πιενλάδνληεο εθπαηδεπηηθνχο ζε θάζε είδνπο θαη δηάξθεηαο επηκφξθσζε, ή γηα 

λα θαιχπηεη άιια θελά ή γηα νπνηνδήπνηε άιιν ιφγν ρξεηάδνληαη ζηελ 

εθπαίδεπζε. 

 

  Με ηνλ ηξφπν απηφ δε ζα δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα θαη ζα 

δηαζθαιίδεηαη ε νκαιή ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ. Αλ ηεζνχλ εξσηήζεηο είκαη 

ζηε δηάζεζή ζαο, δε ζέισ λα θαηαρξαζηψ άιιν ην ρξφλν γηα λα ζπλερίζνπκε. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  ε ζρέζε κε ην ηξίην ζέκα πνπ είρακε, ηνλ ηξφπν πξφζιεςεο 

εθπαηδεπηηθψλ. Γνχιεςε ζε ζρέζε κε ηνλ ηξφπν πξφζιεςεο εθπαηδεπηηθψλ 

ζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, ε θα Κνπκπάξνπ Υξπζάλζε, λα έξζεη. 

 

  Δπίζεο ν ζπλάδειθνο Αγγειάθεο Κψζηαο, ν Βξπψλεο Ζιίαο θαη 

ν Λνπκηψηεο Κψζηαο, ζπλάδειθνί καο θαη κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ  

ηεο Έλσζεο Αλαπιεξσηψλ. Να έξζνπλ θαη απηνί λα πνπλ δπν ιφγηα ζε ζρέζε 

κε ηελ εηζήγεζε πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν δηνξηζκνχ. 

Υ. ΚΟΤΜΠΑΡΟΤ: Να μεθηλήζνπκε πξψηα απφ ην ηη ζπκβαίλεη ζηελ Δπξψπε, 

απηέο ηηο δχν κέξεο πνπ παξαθνινπζήζακε ηηο εξγαζίεο ηνπ 7νπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπλεδξίνπ, αθνχζηεθαλ πάξα πνιιά δεηήκαηα. 

 

  Βνκβαξδηζηήθακε απφ έλα πιηθφ πνηθίιν θαη εηεξφθιεην θαη 

ίζσο αλ είρακε ηελ επθαηξία πην ζπζηεκαηηθά λα ην κειεηήζνπκε, ζα 

δηαπηζηψλακε φηη πνιιά απφ ηα ζηνηρεία πνπ αλαγξάθνληαη δελ 

αληαπνθξίλνληαη ζηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε, ηνπιάρηζηνλ ζε φ,ηη έρεη ζρέζε 

κε ηελ Δπξψπε. 

 

  Τπάξρεη έλα site ζην Internet, ην δίθηπν ΔΤΡΤΓΗΚΖ, ην νπνίν 

είλαη site ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρεη φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ έρνπλ γίλεη 

θαη έρνπλ θαηαηεζεί απφ νκάδεο εξγαζίαο πνπ ιεηηνπξγνχλ κε κέιε απφ φια 

ηα θξάηε θαη έρνπλ επεμεξγαζηεί φια ζρεδφλ ηα ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ Δπξψπε. 

 

  Απηφ ην site  έρεη ηα πην πξφζθαηα θαη ηα πην έγθπξα ζηνηρεία, 

σο πξνο ην γεγνλφο ηεο ζχγρξνλεο θαηάζηαζεο. Πάλσ ζε απηφ ην δίθηπν 

δνπιέςακε θαη ζα πξέπεη λα έρνπκε πάληα ππφςε καο φηη απηά ηα ζηνηρεία 
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είλαη παξκέλα, θαηαγεγξακκέλα γηα ην έηνο 2000 – 2001 θαη πνιχ γξήγνξα 

αιιάδνπλ. 

 

  Απφ εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ην 2001, πνπ πξαγκαηνπνίεζα, 

δηαπηζηψζακε φηη ππάξρνπλ ήδε αξθεηέο αιιαγέο. ηαλ έρνπκε κηα 

βηβιηνγξαθία, ε νπνία έρεη γίλεη αθεηεξία γηα ην πιηθφ πνπ ήδε έρνπκε πάξεη 

ζηα ρέξηα καο θαη είλαη θαη πξν ηνπ 2000 θαηαιαβαίλεηε φηη ηίζεηαη ελ 

ακθηβφιισ ε εγθπξφηεηά ηνπ. 

 

  Χο πξνο ην ηη επηθξαηεί ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε γηα ηελ 

πξνζθνξά θαη ηε δήηεζε ζέζεσλ εξγαζίαο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ζηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ηδηαίηεξα ζηνλ πξψην θχθιν, ζηα Γπκλάζηα, λα 

πνχκε φηη φιεο νη αλαιχζεηο έρνπλ απνδείμεη φηη ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, 

ζηα νπνία παξαηεξείηαη γεληθεπκέλν πιεφλαζκα εθπαηδεπηηθψλ, δειαδή 

πιεφλαζκα πνπ δελ παξαηεξείηαη ζε έλα κφλν δηδαθηηθφ αληηθείκελν, αιιά ζε 

κηα νκάδα δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ ή ζε γεσγξαθηθά πξνζδηνξηζκέλεο δψλεο, 

ην ζπλαληάεη θαλείο εθεί, ζηηο ρψξεο πνπ ε πξφζιεςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

είλαη νξγαλσκέλε είηε δηα κέζνπ ελφο δηαγσληζκνχ ν νπνίνο φκσο δελ 

εγγπάηαη θαη ηελ πξφζιεςε γηα ηνπο επηηπρφληεο, είηε δηα κέζνπ ελφο 

θαηαιφγνπ ππνςεθίσλ, ηεο κνξθήο ηεο επεηεξίδαο. 

 

  Γη‟ απηφ ην ιφγν νη πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, νξγαλψλνπλ ηελ πξφζιεςε ησλ θαζεγεηψλ κε έλα ζχζηεκα πην 

απνθεληξσκέλν. Πξφθεηηαη γηα έλα ζχζηεκα αλνηρηήο πξφζιεςεο, πνπ 

βαζίδεηαη ζηε ζρέζε πξνζθνξάο θαη δήηεζεο. 

 

  Έρεηε ζηε ζειίδα 1, ηνλ πίλαθα πνπ αλαθέξεηαη ζηα επίπεδα 

ησλ ππεχζπλσλ θνξέσλ γηα ηελ πξφζιεςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη θνξείο πνπ 

είλαη αξκφδηνη γηα ηελ πξφζιεςε είλαη είηε αλψηεξεο εθπαηδεπηηθέο αξρέο, 

Τπνπξγείν Παηδείαο, Κνηλφηεηεο, Κνκεηεία, είηε δηακεζνιαβεηηθέο αξρέο, 

δειαδή δεκφζηνη απηφλνκνη νξγαληζκνί θαη ηνπηθνί νξγαληζκνί, είηε θαη ηα ίδηα 

ηα ζρνιεία απεπζείαο πξνρσξάλε ζε πξνζιήςεηο. 

 

  Οη θνξείο απηνί, θάλνπλ ηηο πξνζιήςεηο βαζηδφκελνη είηε ζε 

δηαγσληζκφ, φπσο ζηελ Διιάδα, ζηελ Ηζπαλία, ζηε Γαιιία, ζηελ Ηηαιία, 

Λνπμεκβνχξγν, Πνξηνγαιία, Μάιηα, είηε κε θαηάινγν ππνςεθίσλ, δειαδή κε 
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ηελ επεηεξίδα, πξάγκα πνπ ηζρχεη, ελδεηθηηθά ιέσ, ην έρεηε ην πιηθφ δε 

ρξεηάδεηαη λα αλαθεξζψ κε ιεπηνκέξεηεο, θαηάινγνο ππνςεθίσλ ιεηηνπξγεί 

ζηε Γεξκαλία, ζηελ Απζηξία, ζηελ Κχπξν. 

 

  Δίηε κε αλνηρηή πξφζιεςε πνπ είλαη ζχζηεκα πνπ ηζρχεη ζηηο 

πεξηζζφηεξεο ρψξεο. Γηαβάδσ ζε πνηεο. Βέιγην, Γεξκαλία, Φηιαλδία, 

Ζλσκέλν Βαζίιεην, Ηζιαλδία, Ννξβεγία, Δζζνλία, Κάησ Υψξεο, νπεδία, 

Βνπιγαξία, Σζερία, Λεηνλία, Ληζνπαλία, Οπγγαξία, Πνισλία, ινβελία, 

ινβαθία θιπ. 

 

  Απηή ε αλνηρηή πξφζιεςε γίλεηαη κε δχν ηξφπνπο. Ή κε έλαλ 

ηδηφκνξθν θαλνληζκφ είηε ρσξίο ηδηφκνξθν θαλνληζκφ. Παξάδεηγκα 

ηδηφκνξθνπ θαλνληζκνχ, έρνπκε ζηελ πεξίπησζε πνπ γίλεηαη κηα ζπκθσλία 

ηεο Γ/λζεο ηνπ ζρνιείνπ κε ην Τπνπξγείν θαη ην ζπλδηθαιηζηηθφ θνξέα, γηα λα 

αθνινπζήζεη ε πξφζθιεζε. 

 

  Ή κηα ειεγρφκελε αλαθνίλσζε κε ζπκθσλία ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο θαη ηνπ ζρνιείνπ. Σέινο, κε κηα λνκνζεηηθή ξχζκηζε. Μηα απφ ηηο 

ηξεηο πεξηπηψζεηο. 

 

  Έρνπκε φκσο θαη ηελ πεξίπησζε απηή ε αλνηρηή πξφζιεςε, λα 

γίλεηαη ρσξίο  ηδηφκνξθν θαλνληζκφ, παξάδεηγκα κε έλα ζπκβφιαην πνπ 

ππνγξάθεηαη γηα άκεζε ή θαη γηα καθξνρξφληα ζρέζε εξγαζηαθή, απεπζείαο 

κεηαμχ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

 

  πνπ ε κέζνδνο πξφζιεςεο γίλεηαη κε δηαγσληζκφ, κε 

εμεηάζεηο δειαδή, κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε δχν ηαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη 

ζηελ Δπξψπε. 

 

  Απηφο ν δηαγσληζκφο είηε γίλεηαη πξηλ ηελ αξρηθή θαηάξηηζε, 

φπσο ζπκβαίλεη ζηε Γαιιία θαη ζην Λνπμεκβνχξγν, είηε γίλεηαη κεηά ηελ 

αξρηθή θαηάξηηζε, φπσο ζπκβαίλεη ζηελ Διιάδα, ζηελ Ηζπαλία, ζηελ Ηηαιία, 

ζηελ Πνξηνγαιία, ζηε Μάιηα θαη ζηε Ρνπκαλία. 

 

  Οη εμεηάζεηο, σο πξνο ην πεξηερφκελν, δηαθνξνπνηνχληαη απφ 

θξάηνο ζε θξάηνο, δηεμάγνληαη είηε ζε εζληθφ είηε ζε θεληξηθφ επίπεδν θαη σο 
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πξνο ην πεξηερφκελν αλαθέξνληαη ή ζε φια, ή ζε νξηζκέλα απφ ηα παξαθάησ 

πεδία. Γηδαθηηθή, παηδαγσγηθά, αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, γλσζηηθφ πεδίν 

ζπγθεθξηκέλεο επηζηήκεο, πξαθηηθή άζθεζε θιπ. 

 

  Σέινο, ην δίθηπν ΔΤΡΤΓΗΚΖ δίλεη πνιιέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο 

ρψξεο πνπ παξαηεξείηαη ή δελ παξαηεξείηαη έιιεηςε θαη πιεφλαζκα 

εθπαηδεπηηθψλ θαη εμεηάδεη ηηο πεξηπηψζεηο, πξνζπαζεί λα εμεγήζεη κε 

εξκελεπηηθφ ηξφπν ηνπο παξάγνληεο ζηνπο νπνίνπο νθείιεηαη απηή ε έιιεηςε 

ή ην πιεφλαζκα θαηά πεξίπησζε θαη θαηαγξάθεη επίζεο θαη ηα πνιηηηθά κέηξα 

πνπ είηε ήδε έρνπλ πηνζεηεζεί ζε εζληθφ επίπεδν ή είλαη ππφ ζπδήηεζε. 

 

  Να επηζεκάλσ φηη κφλν ζηελ Ηζπαλία, ηε Φηιαλδία θαη ζην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην, ζηε Βφξεηα Ηξιαλδία θαη ηε θνηία κφλν παξαηεξείηαη 

ηζνξξνπία κεηαμχ πξνζθνξάο θαη δήηεζεο εθπαηδεπηηθψλ. 

 

  ε φιεο ηηο άιιεο ρψξεο, έρνπκε είηε πιεφλαζκα είηε έιιεηςε. 

Κπξίσο έρνπκε έιιεηςε εθπαηδεπηηθψλ ζηελ Δπξψπε. Πιεφλαζκα 

παξαηεξείηαη κφλν ζηελ Διιάδα θαη κάιηζηα είλαη γεληθεπκέλν, δειαδή γηα 

θάζε πεξίπησζε γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. 

 

  ηε Γαιιία έρνπλ επηζεκαλζεί θάπνηεο πεξηπηψζεηο πνπ γηα 

νξηζκέλεο κφλν πεξηφδνπο θαη γηα ζπγθεθξηκέλεο εηδηθφηεηεο εκθαλίδεηαη έλα 

πιεφλαζκα, ρσξίο φκσο θαζφινπ λα ηνπο αλεζπρεί. 

 

  ηελ Ηηαιία ππάξρεη ην πξφβιεκα πνπ παξαηεξνχκε θαη ζηελ 

Διιάδα, γεληθεπκέλν πιεφλαζκα θαη ζηηο Κάησ Υψξεο, έλα πιεφλαζκα πνπ 

αλαθέξεηαη κφλν ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηεο Ηζηνξίαο θαη ηεο Γεσγξαθίαο. 

 

  Να ζεκεηψζνπκε φηη ζε πνιιέο απφ ηηο ρψξεο ν εθπαηδεπηηθφο, 

φηαλ έξρεηαη ε ψξα ηεο πξφζιεςεο, δε δνπιεχεη ζε ζρέζε κε κηα εηδηθφηεηα, 

δελ είλαη θηιφινγνο, φπσο γλσξίδνπκε εκείο ή καζεκαηηθφο ή θπζηθφο, αιιά 

είλαη θαζεγεηήο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, πνπ κπνξεί λα δηδάζθεη 

ζχκθσλα κε ηηο ζπνπδέο ηνπ, δχν ή θαη ηξία αλ ζέιεη αληηθείκελα. 

 

  Γειαδή κπνξεί λα δηδάζθεη ηζηνξία θαη ρεκεία. Ή λα δηδάζθεη 

καζεκαηηθά θαη γπκλαζηηθή. Δίλαη έλα εληειψο δηαθνξεηηθφ ζχζηεκα, ζε 
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ζρέζε κε ην δηθφ  καο. Μάιηζηα ε πξνζπάζεηα ησλ πεξηζζφηεξσλ θνηηεηψλ 

πνπ πξνεηνηκάδνληαη γηα πξφζιεςε είλαη λα πεηχρνπλ ζηελ αξρηθή ηνπο 

θαηάξηηζε έλα ζπλδπαζκφ καζεκάησλ ηέηνην, πνπ ζα ηνπο δψζεη θαη ζέζεηο 

εξγαζίαο. 

 

  Ζ έιιεηςε θαζεγεηψλ παξαηεξείηαη ζε φιεο ηηο άιιεο ρψξεο, ζην 

Βέιγην ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ, ζηε γαιιηθή θνηλφηεηα θπξίσο, φρη ηφζν ζηε 

γεξκαλφθσλε. Να κε ζαο πσ φια ηα ζηνηρεία, ηα έρεηε ζηε δηάζεζή ζαο. 

 

  Οη εξκελεπηηθνί παξάγνληεο είλαη πνηθίινη, κπνξεί λα ζπλδέεηαη 

απηή ε έιιεηςε πνπ θπξίσο απαζρνιεί ηελ Δπξψπε ζηηο δπζρεξείο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο θαη ζην πςειφ πνζνζηφ θαζεγεηψλ πνπ παξφηη έρνπλ ηειεηψζεη ηε 

βαζηθή ηνπ θαηάξηηζε επηιέγνπλ λα βξνπλ ζέζε εξγαζίαο θαη ηε βξίζθνπλ ζε 

άιινπο ηνκείο, γηαηί έρνπλ πνιχ θαιχηεξεο απνδνρέο θαη πνιχ θαιχηεξεο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο. 

 

  Πεξηπηψζεηο πνπ εξκελεχνπλ απηή ηελ έιιεηςε θαη ζπλδένληαη 

κε έλα πςειφ πνζνζηφ ζπληαμηνδνηήζεσλ θιπ. είλαη πεξηπηψζεηο ηδηαίηεξεο. 

Σέινο, κπνξείηε λα βξείηε ζηελ εξγαζία καο ηα πνιηηηθά κέηξα πνπ έρνπλ 

πηνζεηεζεί ζε επίπεδν εζληθφ. Σειεηψλσ κε ηηο πξνηάζεηο καο, αιιά ζα ηηο 

πείηε καδί κε ηα άιια. Σειείσζα, επραξηζηψ. 

Κ. ΛΟΤΜΗΧΣΖ: Σν ζχζηεκα πξφζιεςεο ζηελ Διιάδα άιιαμε ηνλ Ηνχιην ην 

θεηηλφ θαη επηγξακκαηηθά ζαο αλαθέξσ, ζην θείκελν ζα δείηε πην αλαιπηηθά 

ηνπο 5 ηξφπνπο πνπ γίλεηαη ε πξφζιεςε ησλ κφληκσλ εθπαηδεπηηθψλ. 

 

  Έηζη, πξψηε πεξίπησζε ζχκθσλα κε ηε ζεηξά πνπ αλαθέξεηαη 

ζην θαηλνχξην λνκνζρέδην, ε πξφζιεςε ησλ κφληκσλ εθπαηδεπηηθψλ γίλεηαη 

κε πνζνζηφ 60% απφ ην δηαγσληζκφ ηνπ ΑΔΠ, κε πνζνζηφ 40% απφ ηνλ 

πίλαθα ησλ αλαπιεξσηψλ εθπαηδεπηηθψλ, κε βάζε ηελ πξαγκαηηθή ηνπο 

πξνυπεξεζία θαη απηφ θξαηήζηε ην γηα παξαθάησ. 

 

  Ο ηξίηνο ηξφπνο είλαη νη πνιχηεθλνη εθπαηδεπηηθνί, νη νπνίνη 

έρνπλ 4 ηέθλα. Ο ηέηαξηνο ηξφπνο είλαη νη αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί, νη 

νπνίνη κέρξη ηηο 31/6/2004 έρνπλ ζπκπιεξψζεη 30 κήλεο πξαγκαηηθήο 

πξνυπεξεζίαο θαη ν πέκπηνο ηξφπνο είλαη απφ ηελ ηδησηηθή εθπαίδεπζε φζσλ 

νη ζρνιηθέο κνλάδεο θαηαξγνχληαη ή νη εθπαηδεπηηθνί παξαηηνχληαη. 
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  ην ίδην λνκνζρέδην, αλαπηχζζεηαη κηα αληηθαηηθή θηινζνθία, 

πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν πξφζιεςεο αλαπιεξσηψλ εθπαηδεπηηθψλ. Καη 

είλαη αληηθαηηθή ε θηινζνθία γηαηί, ζα θαηαιάβεηε ζε ζρέζε κε απηφ πνπ ζαο 

είπα λα ζεκεηψζεηε. 

 

  Γειαδή ελψ ζηνλ ηξφπν πξφζιεςε κφληκσλ εθπαηδεπηηθψλ 

αλαγλσξίδνπκε κε ην πνζνζηφ 40% θαη κε απηνχο πνπ έρνπλ πξαγκαηηθή 

πξνυπεξεζία θαη φζνπο έρνπλ ην 30κελν, ν ηξφπνο πξφζιεςεο ησλ 

αλαπιεξσηψλ εθπαηδεπηηθψλ γίλεηαη κε ηνπο εμήο ηξφπνπο. 

 

  ε φζνπο έρνπλ πξνυπεξεζία πξνζσξηλνχ αλαπιεξσηή ή 

σξνκίζζηνπ εθπαηδεπηηθνχ έλα κφξην δίλεηαη γηα θάζε κήλα πξνυπεξεζίαο 

ηνπο. 

  ε φζνπο έρνπλ ιάβεη ηε βαζκνινγηθή βάζε, θαηά ην ηειεπηαίν 

δηαγσληζκφ ηνπ ΑΔΠ, έλα κφξην γηα θάζε βαζκνινγηθή κνλάδα πάλσ απφ ηε 

βαζκνινγηθή βάζε. 

 

  ε φζνπο έιαβαλ ηε βαζκνινγηθή βάζε θαηά ηνλ αληίζηνηρν 

πξνηειεπηαίν δηαγσληζκφ, κηζφ κφξην γηα θάζε βαζκνινγηθή κνλάδα πάλσ 

απφ ηε βαζκνινγηθή βάζε. 

 

  Σέινο, νη ηδησηηθνί εθπαηδεπηηθνί πνπ απνιχνληαη, κπαίλνπλ θαη 

απηνί ζηνλ πίλαθα αλαπιεξσηψλ εθπαηδεπηηθψλ, εθφζνλ ε ππεξεζία ηνπο 

ζηηο ηδησηηθέο ζρνιηθέο κνλάδεο, κέρξη ηελ απφιπζή ηνπο είλαη ηνπιάρηζηνλ 2 

ζρνιηθψλ εηψλ θαη κε ηε ζεηξά πνπ εμαξηάηαη απφ ην σξάξηφ ηνπο, κε 

αλαγσγή ζην 18σξν ζε απηνχο θαη φρη ζηηο 21 ψξεο πνπ είλαη ε αλαγσγή ζην 

δεκφζην. 

 

  πλερίδεηαη ν ηξφπνο πξφζιεςεο σξνκίζζησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

φπνπ είλαη νη ίδηνη ηξφπνη κε ηνπο παξαπάλσ, κε ην ζχζηεκα δειαδή πνπ 

γίλνληαη νη ππνινγηζκνί ησλ κνξίσλ ζηνπο αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνχο, κε 

ηε κφλε δηαθνξά φηη απφ εδψ θαη ζην εμήο, απφ ηε λέα ζρνιηθή ρξνληά, νη 

αηηήζεηο ζα γίλνληαη κφλν ζε κία Πεξηθεξεηαθή Γ/λζε. 

 

  Απφ φιν απηφ ην ζχζηεκα, ππάξρνπλ εμαηξέζεηο θαη αδηαθαλείο 

δηαδηθαζίεο, πξφζιεςεο αλαπιεξσηψλ θαη σξνκίζζησλ ζηα κνπζηθά ζρνιεία 
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ζηα εθθιεζηαζηηθά ιχθεηα, ζηα ζρνιεία αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο θαη ζηε 

ηβηηαλίδεην ρνιή. 

 

  Οη αλάγθεο αλαπιήξσζεο, πνηνη είλαη δειαδή νη ιφγνη απηνί νη 

νπνίνη έρνπλ νδεγήζεη ηε δηνίθεζε λα θαιεί αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνχο. Οη 

ιφγνη ζπλήζσο πνπ επηθαινχληαη, είλαη νη γνληθέο άδεηεο, ε άδεηα 

επαπεηινχκελεο θχεζεο, άδεηα ινρείαο θχεζεο, εθπαηδεπηηθέο άδεηεο, 

απνζπάζεηο ζε άιιεο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ 

δεκνζίνπ δηθαίνπ. 

 

  Απνζπάζεηο ζε άιιεο ππεξεζίεο, εθηφο ηνπ Τπνπξγείνπ, 

απνζπάζεηο ζην εμσηεξηθφ. Αλαπιεξψζεηο ζηειερψλ εθπαίδεπζεο θαη 

ζηειερψλ ππνζηήξημεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, πξντζηάκελνη δηεπζχλζεσλ, 

γξαθείσλ εθπαίδεπζεο, θπζηθήο αγσγήο θιπ. 

 

  Μαθξνρξφληεο άδεηεο αζζέλεηαο, άδεηεο άλεπ απνδνρψλ θαη 

εθπαηδεπηηθνί πνπ θνηηνχλ ζε πξνγξάκκαηα ελδσππεξεζηαθήο 

κεηεθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο. 

 

  Καηά ηελ άπνςή καο, νη ιφγνη απηνί πνπ αλαθέξζεθαλ 

παξαπάλσ, θάπνηνη είλαη πξνβιέςηκνη, θάπνηνη δελ είλαη πξνβιέςηκνη, φπσο 

κε πξνβιέςηκνη ιφγνη είλαη ε γνληθή άδεηα, ε άδεηα επαπεηινχκελεο θχεζεο, ε 

άδεηα ινρείαο θαη θχεζεο. 

 

  Άδεηεο καθξνρξφληαο αζζέλεηαο, άδεηεο άλεπ απνδνρψλ. 

Πηζηεχνπκε απφιπηα πξνβιέςηκνη ιφγνη είλαη, πνπ ζα κπνξνχζαλ δειαδή λα 

πξνβιεθηνχλ, είλαη ηα ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο, φζνη απνζπνχληαη ζην 

εμσηεξηθφ, φζνη θάλνπλ ρξήζε εθπαηδεπηηθψλ αδεηψλ, φζνη είλαη 

απνζπαζκέλνη ζε άιιεο ππεξεζίεο. 

 

  Παξαθάησ ζε απηή ηε ζειίδα, ππάξρεη έλαο πίλαθαο, πνπ φζνη 

ηνλ θνηηάμνπλ ζα δνπλ φηη νη ιφγνη πνπ ζπλήζσο επηθαινχληαη, ζα δνπλ 

δειαδή ην ζχλνιν αλαπιεξσηψλ πνπ γίλεηαη θάζε ρξφλν απφ ην ‟87 κέρξη 

ζήκεξα, ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ κφληκσλ εθπαηδεπηηθψλ, ζα θαηαιάβνπλ 

φηη δελ κπνξεί φινη απηνί νη αξηζκνί λα είλαη αξηζκνί πνπ θαιχπηνπλ κφλν 
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ηνπο ιφγνπο πνπ δελ πξνβιέπνληαη. Έηζη, νη πξνηάζεηο γίλνληαη αλαγθαίεο, 

απηέο πνπ ζα πεη ν ζπλάδειθνο Βξπψλεο. 

Ζ. ΒΡΤΧΝΖ: Να ζαο ραηξεηίζσ θη εγψ, είκαη αλαπιεξσηήο εθπαηδεπηηθφο. Ζ 

νκάδα εξγαζίαο θαηέιεμε ζε θάπνηεο πξνηάζεηο. Οξίδνπκε σο απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα ηελ πξφζιεςε ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, λα είλαη ε 

αξρηθή, πξνπηπρηαθή ηελ εληάζζνπκε, εθπαίδεπζε ησλ θαζεγεηψλ κε βαζηθφ 

άμνλα παηδαγσγηθά, δηδαθηηθή κεζνδνινγία θαη ππνρξεσηηθή πξαθηηθή 

άζθεζε γηα επαξθή ρξφλν. 

 

  Δπίζεο κηα θαιή ηδέα είλαη φηη ν αξηζκφο ησλ απφθνηησλ απφ 

απηά ηα εμεηδηθεπκέλα πιένλ παλεπηζηεκηαθά ηκήκαηα, πνπ ζα θαηαξηίζνπλ 

ηνπο κειινληηθνχο εθπαηδεπηηθνχο, ζα ήηαλ θαιφ λα κελ μεπεξλνχλ ηηο εηήζηεο 

δαπάλεο, ηηο εηήζηεο αλάγθεο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζε 

πξνζσπηθφ. Έηζη ζα κπνξνχζε λα δηαζθαιηζηεί φηη ζα πξνζιεθζνχλ 

νπζηαζηηθά, θπξίσο φζνη απνθνηηνχλ. 

 

  Μηα δεχηεξε ηδέα, πνπ αλαθέξζεθε πάιη θαη πξνεγνπκέλσο, 

είλαη νη εηήζηεο πξνζιήςεηο λα γίλνληαη κε έλα πιεφλαζκα ηεο ηάμεο ηνπ 15%, 

ψζηε λα ζρεδηαζηεί θαιχηεξα ε νξγαλσκέλε επηκφξθσζε απηνχ ηνπ 

πνζνζηνχ. Άξα λα ην ζπλδπάζνπκε κε ηελ επηκφξθσζε. 

 

  Σξίηνλ θαη απηφ ην ρξσζηάεη λνκίδσ ε πνιηηεία θαη φινη καο, 

πξνο ηνπο αλαπιεξσηέο σξνκίζζηνπο, είλαη ε άκεζε απνξξφθεζε φισλ ησλ 

αλαπιεξσηψλ σξνκίζζησλ, κε βάζε θπζηθά ηελ πξνυπεξεζία ηνπο. 

 

  Σέινο, κε κηα ηδέα πνπ είλαη θαη πξφηαζε γεληθά ησλ 

αλαπιεξσηψλ, είλαη λα ζεζπηζηεί ν κέγηζηνο ρξφλνο παξακνλήο ζηελ 

αλαπιήξσζε θαη ηνπο νξίδνπκε ζηνπο 18 κήλεο, φπσο θαη ε ΟΛΜΔ έρεη 

πξνηείλεη, πέξαλ ησλ νπνίσλ ν αλαπιεξσηήο σξνκίζζηνο ζα κνληκνπνηείηαη 

θαη απηφ σο αζθαιηζηηθή δηθιείδα γηα λα κελ έρνπκε ρξεζηκνπνίεζε ή κελ 

πνχκε θάπνηα άιιε ιέμε, απηψλ ησλ νκάδσλ εξγαδνκέλσλ. Απηά ήηαλ σο 

πξνηάζεηο, επραξηζηνχκε. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  Δπραξηζηνχκε ηνπο ζπλαδέιθνπο. πλάδειθνη, απζηεξά 

δηεπθξηληζηηθνχ ραξαθηήξα εξσηήζεηο, φζνη έρεηε, λα ξσηήζεηε. 
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Υ. ΚΑΣΑΡΑ: Θα ήζεια λα ξσηήζσ ηελ θα Υαξηηίδνπ, λα κνπ δηεπθξηληζηεί ε 

ηειεπηαία παξάγξαθνο πξηλ απφ ηηο πξνηάζεηο ηεο θαη ηδηαίηεξα κηα θξάζε 

πνπ ιέεη: 

 

  «Σν ηη ζπκβαίλεη κε φιεο εθείλεο ηηο λέεο εηδηθφηεηεο, ηνπο 

γηαηξνχο δειαδή, ηερλνιφγνπο, ειεθηξνιφγνπο, θνκκψηξηεο, κεραλνηερλίηεο 

θαη ηφζνπο άιινπο πνπ έρνπλ εμειηρζεί ζε εθπαηδεπηηθνχο, θπξίσο ζηα ΣΔΔ, 

είλαη κηα άιιε ζνβαξή ππφζεζε». 

 

  Οη παξαηεξήζεηο κνπ είλαη νη εμήο. Πξψηνλ, θαίλεηαη λα αγλνεί 

ηελ πάλσ απφ 30 ρξφληα χπαξμε ηεο ΑΔΣΔΜ θαη ηεο ΠΑΣΔ ζηε ΔΛΔΣΔ. 

Γχν, θαίλεηαη λα ακθηζβεηεί εηιεκκέλεο ζέζεηο ηεο ΟΛΜΔ πεξί εθπαηδεπηηθψλ 

θαη εθπαηδεπηψλ ζηελ ηερληθή εθπαίδεπζε. 

  Καη ηξίηνλ, αλαξσηηέκαη αλ ηειηθά αλαηξεί ηελ αλαγθαηφηεηα 

νιφθιεξεο ηεο πξνβιεκαηηθήο πνπ αλαπηχρζεθε κφιηο ζήκεξα ην πξσί γηα ην 

ΣΔΔ. Θα ήζεια παξαθαιψ πνιχ, λα κνπ αλαθέξεη ηα ζηνηρεία ζηα νπνία 

βαζίζηεθε. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  πλαδέιθηζζα, είπα φκσο δηεπθξηληζηηθνχ ραξαθηήξα θαη φρη 

παξεκβάζεηο, δηφηη παξεκβάζεηο ζα γίλνπλ ζηε ζπλέρεηα. 

Γ. ΥΑΡΗΣΗΓΟΤ: Γε ρξεζηκνπνίεζα ζηνηρεία, απιά είπα φηη απηφ είλαη επίζεο 

έλα πνιχ ζνβαξφ δήηεκα πνπ ζα πξέπεη λα ην ζπδεηήζνπκε. Καη ην 

ζπδεηήζακε ζε άιιεο νκάδεο. 

Υ. ΚΑΣΑΡΑ: (Μηιάεη ρσξίο κηθξφθσλν). ηη δελ είκαζηε εθπαηδεπηηθνί; 

Γ. ΥΑΡΗΣΗΓΟΤ: Γελ είπα απηφ, είπα φηη είλαη θαη απηφ έλα πάξα πνιχ ζνβαξφ 

δήηεκα, πνπ πξέπεη λα ην ζπδεηήζνπκε θαη λα θαηαιήμνπκε ζε θάπνηα 

πξάγκαηα. Γελ αγλνψ θπζηθά ηε ΔΛΔΣΔ. 

ΤΝΔΓΡΟ:  (Μηιάεη ρσξίο κηθξφθσλν). Πξέπεη λα απνζπξζεί ε ελ ιφγσ 

δηάηαμε. Δίλαη ληξνπή απηφ ην πξάγκα. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  Θα δνζεί ε δπλαηφηεηα λα θάλεηε παξεκβάζεηο ζπλάδειθνη. 

Τπάξρεη εηζήγεζε, ζα θάλεηε ηηο παξεκβάζεηο, είπα δηεπθξηληζηηθνχ 

ραξαθηήξα φ,ηη δελ θαηαιαβαίλεηε, λνκίδσ φηη φινη θαηαιαβαίλνπκε ειιεληθά. 

ΤΝΔΓΡΟ:  Θα ξσηήζσ εγψ θαη ζα είκαη απφιπηα εηιηθξηλήο, δειαδή ζέισ 

δηεπθξηληζηηθνχ ραξαθηήξα θαη ην ελλνψ φηαλ ιέσ φηη ζέισ δηεπθξηληζηηθνχ 

ραξαθηήξα εξσηήζεηο. 
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  Πξψηνλ, ε νκηιήζαζα ηειεπηαία, ζέισ λα κνπ δηεπθξηλίζεη 

αθξηβψο απηφ πνπ έρεη θαη παξαθάησ βέβαηα κεξηθά δηεπθξηληζηηθά, γηα ην 

ζχζηεκα αλνηρηήο πξφζιεςεο πνπ βαζίδεηαη ζηε ζρέζε πξνζθνξάο – 

δήηεζεο. Γειαδή κνληκφηεηα δελ ππάξρεη; Να μέξνπκε, γηαηί ζέινπκε λα 

γίλνπκε θαη Δπξσπαίνη. 

 

  Γεχηεξνλ, ζέισ λα μεθαζαξηζηεί θαη δελ μέξσ πνηνο είλαη 

αξκφδηνο λα κνπ ην μεθαζαξίζεη, φζνλ αθνξά ηηο γελφκελεο πξνηάζεηο θαη 

ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηηο πξνηάζεηο γηα ην ραξαθηήξα, ηε κνξθή θαη ηνλ 

ηξφπν ηεο επηκφξθσζεο. 

 

  Απηέο, επηρεηξήζεθε λα είλαη ζπκβαηέο ή παξάιιειεο ή 

ηνπιάρηζηνλ λα κελ είλαη αλαληίζηνηρεο, αληίζεηεο κε ζέζεηο πνπ έρνπκε ζαλ 

Οκνζπνλδία; Γηαηί εγψ δηαθξίλσ, εθηφο αλ δελ θαηαιαβαίλσ θαιά, δηαθξίλσ 

ζαθέζηαηεο απνθιίζεηο απφ ηηο επίζεκεο ζέζεηο καο. 

 

  Απηφ ζέισ, λα κνπ μεθαζαξηζηεί. Γηαηί εδψ πέξα αλαηξέπνπκε 

ζέζεηο ηνπ θιάδνπ. Βάδνπκε πξψηα θάπνηεο επηηξνπέο θαη ηειεπηαίνπο, άκα 

ιάρεη, θαλέλαλ παλεπηζηεκηαθφ, αλ πξνέθπςε απφ έμσ. Απηφ ζέινπκε; 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  πλάδειθε,  έθαλεο ηελ εξψηεζε, λα πάξεηο ηελ απάληεζε; 

(Γηαινγηθέο πδεηήζεηο) 

ΤΝΔΓΡΟ:  Πξνρσξάο φηαλ ιεο φρη παλεπηζηεκηαθνί, λένη ζρνιηθνί 

ζχκβνπινη; Απηφ είλαη πξφνδνο; Απηφ είλαη πηζσγχξηζκα. 

Β. ΜΠΔΛΛΑ: πλάδειθε, επεηδή ε εξψηεζε αθνξά ηελ νκάδα πνπ δνχιεςε 

ηηο πξνηάζεηο γηα ηελ επηκφξθσζε, αλ έρνπκε ην ιφγν απφ ην ζπληνληζηή καο 

λα απαληήζνπκε. 

ΤΝΔΓΡΟ:  Μήπσο πξέπεη λα γίλνπλ ζπλνιηθά νη εξσηήζεηο θαη λα 

απαληήζεηε ζπλνιηθά; 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  Δίδα 3 ρέξηα θαη ζεθψζεθαλ θαη αλνίγεη ε φξεμε. Δπεηδή ζηηο 

9.00 ηειεηψλεη ε ζπλεδξίαζε, πνπ ζεκαίλεη φηη ζα ζπλερίζνπκε αχξην ην πξσί 

ζηηο 9.30 ζα έρνπκε αχξην παξεκβάζεηο, δελ παίξλεη ν ρξφλνο. Μαδέςηε ηηο 

εξσηήζεηο, λα ηηο θάλνπκε ζπλνιηθά. Καηαζέζηε ηηο εξσηήζεηο γξαπηά. 

(Γηαινγηθέο πδεηήζεηο) 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  ηαλ θαηαζέηεηο ηελ εξψηεζε, ελλνείηαη φηη ε νκάδα εξγαζίαο 

ζα απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο αχξην κε ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο. 



7
ν
 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΟΛΜΔ – ΖΜΔΡΑ 2

ε
 – Β‟ ΔΝΟΣΖΣΑ – ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ Α‟ – 17/12/2004 

 666 

ΤΝΔΓΡΟ:  Γελ είλαη ζσζηφ απηφ, είλαη κηα αλνηρηή δεκνθξαηηθή δηαδηθαζία 

εδψ. Να θάλνπκε κηα εξψηεζε; 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  Να θάλεηε εξσηήζεηο, δελ έρσ αληίξξεζε, εγψ θάζνκαη κέρξη 

ην πξσί, δελ έρσ πξφβιεκα. 

ΤΝΔΓΡΟ:  Μεξηθέο εξσηήζεηο ζηελ επηηξνπή. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  Να θάλεηε εξσηήζεηο ρσξίο λα απαληψληαη, απιψο γηα λα ηηο 

ζπδεηάκε, λα αθνχγνληαη; Απαληήζεηο ζα γίλνπλ; 

ΤΝΔΓΡΟ:  Αθνχ ζα ζπλερίζνπκε θαη αχξην, ζα καο δψζεη απάληεζε ε 

επηηξνπή. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  Χξαία, λα δνζνχλ νη απαληήζεηο αχξην, λα ζεκεηψλνπκε ηηο 

εξσηήζεηο γηα λα κπνξεί λα δνζνχλ νη απαληήζεηο. 

ΤΝΔΓΡΟ:  Γηαηί λα δνζνχλ αχξην νη απαληήζεηο, γηα λα θάηε ην ρξφλν θαη 

απφ αχξην; Να κελ κπνξεί λα γίλεη θακία ηνπνζέηεζε εδψ κέζα; Δζχ 

Πξφεδξε, ηξσο ην ρξφλν, ζα είραλ γίλεη νη εξσηήζεηο θαη ζα είραλ απαληεζεί. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Ζξέκεζε ιίγν. 

ΤΝΔΓΡΟ:  Δζχ λα εξεκήζεηο. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  Αλ ζεσξείο φηη δελ είκαη ήξεκνο εγψ, εληάμεη. 

ΤΝΔΓΡΟ:  Να ζνπ πσ ζπλάδειθε, πξνβνθάξεηο ηε δηαδηθαζία, κφλνο ζνπ. 

Αλ είρεο αθήζεη λα γίλνπλ νη εξσηήζεηο ζα είραλ ήδε απαληεζεί. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  έβνκαη ηελ αίζνπζα θαη δε ζνπ απαληάσ. 

(Γηαινγηθέο πδεηήζεηο) 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  Να ζπλερηζηνχλ νη εξσηήζεηο. 

ΤΝΔΓΡΟ:  Γελ μέξσ αλ ππάξρεη πξφβιεκα ζε φ,ηη αθνξά ηελ πξφηαζε. 

Πξέπεη λα θιείζνπλ θάπνηα ηκήκαηα ΑΔΗ δειαδή; Να γίλεη έλα Μαζεκαηηθφ 

ζηελ Αζήλα, έλα Φπζηθφ; 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  Αλ είρεο δηαβάζεη ηελ εηζήγεζε δε ζα είρεο απνξία; 

ΤΝΔΓΡΟ:  Γηαηί ππάξρεη κηα πξφηαζε, λα δηνξίδνληαη… 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  Γελ αλαθέξνληαη ζηα ΑΔΗ. 

ΤΝΔΓΡΟ:  Μα πψο, αο ην απαληήζεη ιίγν απηφο πνπ θάλεη ηελ πξφηαζε. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  Θα απαληήζεη, αιιά είπαηε ζπλνιηθά ζε φινπο.  

ΤΝΔΓΡΟ:  Ζ εξψηεζε είλαη αλ ζα πξέπεη λα θιείζνπλ ηα αλψηαηα 

εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, ζην βαζκφ. Ζ κία πξφηαζε είλαη απηή. Γεχηεξε 

εξψηεζε, αλ έρνπλ κειεηεζεί νη πξνηάζεηο ηεο Οκνζπνλδία καο, ζε φ,ηη 

αθνξά ηελ επηκφξθσζε, ηνπο δηνξηζκνχο, αλ ζπκάκαη θαιά ε Οκνζπνλδία 

δελ έρεη απνξξίςεη ηε βαζηθή πξφηαζε γηα ηελ επεηεξίδα θαη αλ ππάξρεη 
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θάπνηα επηρεηξεκαηνινγία γηαηί απηέο δελ πξνηείλνληαη ή γηαηί απηέο 

απνξξίπηνληαη. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  Άιινο ζπλάδειθνο. 

ΤΝΔΓΡΟ:  Σελ ίδηα εξψηεζε πάλσ – θάησ ζέισ λα θάλσ ζηνπο εηζεγεηέο. 

Δίδα απφ ηνπο παλεπηζηεκηαθνχο θαη ηνπο άιινπο, πνπ βξίζθνληαη ζην πάλει, 

φηη πξνζπαζνχλ κάηαηα λα κείλνπλ ζε έλα πεξηγξαθηθφ, ππνηίζεηαη, 

επηζηεκνληθφ ή επηζηεκνληθνθαλέο θαηά ηε γλψκε κνπ ηξφπν παξνπζίαζεο 

ησλ πξαγκάησλ. 

 

  Δγψ φκσο πξηλ έξζσ ζην εθπαηδεπηηθφ ζπλέδξην, κπήθα ζηνλ 

θφπν, ηα ζπλέδξηα ηεο ΟΛΜΔ, ηα εθπαηδεπηηθά θαη κε θαη ηηο ςεθηζκέλεο 

απνθάζεηο ηνπο λα ηηο δηαβάζσ θαη κάιηζηα κε πξνζνρή. 

 

  Τπάξρεη έλα δήηεκα δεκνθξαηηθήο λνκηκνπνίεζεο απηήο ηεο 

δηαδηθαζίαο. Ννκίδσ φηη νκάδα εξγαζίαο βέβαηα είλαη, έρεη κηα ζρεηηθή 

απηνλνκία, λα παξνπζηάζεη θαηλνηφκεο πξνηάζεηο, αιιά δελ είλαη δπλαηφ λα 

ζπγθξνχεηαη κε βαζηθέο ζέζεηο ηνπ θιάδνπ, πνπ ζηε δηάξθεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζπλεδξίσλ έρνπλ αλαπηπρζεί. Τπάξρεη έλα δήηεκα εδψ πέξα. 

Απφ πνηα βάζε εκείο μεθηλάκε λα ζπδεηάκε. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  Άιιε εξψηεζε. 

ΤΝΔΓΡΟ:  Δγψ ζέισ λα θάλσ κηα εξψηεζε ζηνπο δχν ηειεπηαίνπο 

ζπλαδέιθνπο πνπ ηνπνζεηήζεθαλ θαη είπαλ ηελ πξφηαζε γηα ηηο ζρνιέο 

εθπαηδεπηηθψλ. Γηα ην κεηαβαηηθφ ζηάδην, πνπ απηή ηε ζηηγκή ππάξρνπλ ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο πάξα πνιινί εθπαηδεπηηθνί αδηφξηζηνη, ηη πξνηείλεηε; 

ΤΝΔΓΡΟ:  ηε βάζε ηνπ φηη θακία ζέζε ηνπ θιάδνπ δε ρξεζηκνπνηήζεθε 

ζαλ βάζε, εγψ ζέισ λα θάλσ κηα πην ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε, φζνλ αθνξά 

ηνπο δηνξηζκνχο, ηνλ ηξφπν πξφιεςεο. 

 

  Δηπψζεθε εηζεγεηηθά, φηη θέηνο ην 2003 άιιαμε ν ηξφπνο 

πξφζιεςεο. Δλψ αγλνήζεθε παληειψο απφ ηελ εηζήγεζε, ε πξαγκαηηθή 

αιιαγή, ε πξαγκαηηθή ηνκή ηνπ λφκνπ Αξζέλε, πνπ έρσ ηελ εληχπσζε, 

κάιινλ γηαηί αγλνήζεθε, έρσ ηελ εληχπσζε φηη ν ηξφπνο πξφζιεςεο άιιαμε 

ηφηε. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  Άιινο ζπλάδειθνο πνπ ζέιεη λα ξσηήζεη; 

ΤΝΔΓΡΟ:  (Μηιάεη ρσξίο κηθξφθσλν). ε έλα πεξζηλφ ζπλέδξην, πνπ 

είρακε ηελ ηηκή λα θηινμελνχκε ηνλ ησξηλφ Πξφεδξν ηεο ΟΛΜΔ, είρακε ζέζεη 
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ην εξψηεκα, πνηα είλαη ε ζέζε ηεο Οκνζπνλδίαο, γηα ηελ παηδαγσγηθή 

θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηδίσο φζνη πξννξίδνληαη γηα ηελ ηερληθή 

εθπαίδεπζε, πξηλ, κεηά, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ. 

 

  Αλ έρνπκε ιάβεη γλψζε ηεο ληηξεθηίβαο, 3 ζπλ 2 ζπλ 3 θαη 

ζπλάκα είρακε ηνπνζέηεζε απφ ηνλ αθαδεκατθφ γηα ηελ άξλεζε ησλ 

αθαδεκατθψλ λα θάλνπλ ην πηζηνπνηεηηθφ παηδαγσγηθήο επάξθεηαο. 

 

  Σελ ηνπνζέηεζε ηνπ Κνηλνβνπιεπηηθνχ Δθπξνζψπνπ ηνπ 

ΠΑΟΚ θ. Υάξε Καζηαλίδε, φηη επζχλνληαη νη παλεπηζηεκηαθνί πνπ δελ έρεη 

γίλεη απηφ θαη νπζηαζηηθά έρνπκε ζήκεξα, ην 2005, δηνξηζκνχο ρσξίο… 

 

  Ζ ζπληαθηηθή νκάδα ε νπνία είλαη ε κνλαδηθή  πνπ δνχιεςε 

κέρξη ηψξα ζην ζπλέδξην θαη ηεο αμίδνπλ ζπγραξεηήξηα, έρεη θάλεη εηζήγεζε, 

δε καο ιέεη ην πψο θαη πνηνη ζα πινπνηήζνπλ ην παηδαγσγηθφ. 

 

  Γηαηί θαη ε ζεκεξηλή θπβέξλεζε, ήξζε θαη κεηαβίβαζε ην 

πξφβιεκα γηα ην 2007. Δίρακε ην 2004 νξίδνληα θαη πάκε ην 2007. Πνηνο ζα 

ην πινπνηήζεη; Πείηε καο ζαο παξαθαιψ πνιχ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  Ο άιινο ζπλάδειθνο. 

ΤΝΔΓΡΟ:  (Μηιάεη ρσξίο κηθξφθσλν). Έρνπκε έλα απφ ηα πςειφηεξα 

πνζνζηά εθπαηδεπηηθψλ αδεηψλ ζηε ρψξα καο, ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο ρψξεο 

ηεο Δπξψπεο. Απφ πνχ πξνθχπηεη απηφ; 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  Άιιε εξψηεζε. 

ΤΝΔΓΡΟ:  Αλαθέξζεθε απφ εηζεγεηή, ζε ζρέζε κε ηηο πξνζιήςεηο, απφ ηα 

ηδησηηθά, απηνί πνπ παξαηηνχληαη. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  Δθ παξαδξνκήο ήηαλ, ήζειε λα πεη απνιχνληαη θαη είπε 

παξαηηνχληαη. Σν γξάθεη ε εηζήγεζε ζπλάδειθε. 

ΤΝΔΓΡΟ:  Ήζεια λα ξσηήζσ αλ αληηκεησπίζαηε ην ζέκα πξφζιεςεο ησλ 

σξνκηζζίσλ ζηελ πξφζζεηε ζηήξημε, απηφ ην αιηζβεξίζη εθεί θαη ην γεγνλφο 

φηη απηή είλαη θαη πξνυπεξεζία γηα λα κπνπλ ζηνπο αλαπιεξσηέο. 

ΤΝΔΓΡΟ:  Γχν εξσηήζεηο, πξψηα ζηελ θπξία πνπ αλαθέξζεθε ζηελ 

αμηνιφγεζε, ζηνλ ηξφπν πξφζιεςεο ζηελ Δπξψπε. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  Καηαγξαθή ήηαλ. 

ΤΝΔΓΡΟ: Ναη, βξέζεθαλ θάπνηεο θαηεγνξίεο πνπ ζπκβαίλνπλ ζε δηάθνξεο 

ρψξεο. Ήζεια λα ξσηήζσ αλ ειήθζε ππφςε ην βαζηθφ θξηηήξην, θαηά ηε 
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γλψκε κνπ, πνπ είλαη ν ραξαθηήξαο ηνπ εθάζηνηε ζρνιείνπ, γηαηί ππάξρεη 

πάληα, είηε είλαη δειαδή δεκφζηνπ ραξαθηήξα, ηδησηηθνχ, θνηλσληθνχ, ππάξρεη 

λχμε ησλ ηξηψλ ή ησλ δχν, αλ απηφ, γηαηί είλαη πνιχ ζνβαξφ γηα λα γίλεη κηα 

ζσζηή αμηνιφγεζε θαη ζε ζρέζε κε καο, αιιά θαη λα ππάξρεη κηα ζαθήο 

αληίιεςε. 

 

Γεχηεξν εξψηεκα, ην νπνίν έζημε θαη ε θπξία εδψ πάλσ, δελ 

άθνπζα θαζφινπ γηα απηφ πνπ ιέκε πξψελ ΔΛΔΣΔ θαη λπλ ΑΠΔΣΔ. Δπεηδή 

είρα κηα εκπεηξία απφ εθεί, θαηά θαηξνχο ηπραίλεη λα δηδάζθσ εθεί θαη έρσ δεη 

δηάθνξα πξάγκαηα. 

 

  Δδψ θαη δχν ρξφληα, φπσο μέξεηε, έρεη αλαβαζκηζηεί, έρεη πάξεη 

ην ραξαθηήξα ηεο ηξηηνβάζκηαο, πεξίπνπ 2 ρξφληα, δε ζπκάκαη. Μαζήκαηα 

εμαθαλίδνληαη ή εκθαλίδνληαη απφ ην πνπζελά θαη δηδάζθνληαη. 

 

  Πνηεο είλαη νη παξεκβάζεηο ηεο ΟΛΜΔ, λνκίδσ φηη έρεη φρη κφλν 

ην θαζήθνλ, φρη  κφλν ην δηθαίσκα, αιιά θαη ην θαζήθνλ λα ην θάλεη, πάλσ ζε 

απηφ ην ζέκα. Δπραξηζηψ πνιχ. 

Α. ΡΑΠΣΖ: Δίκαη Πξντζηακέλε ηνπ ΚΓΑΤ Θεζζαινλίθεο, δελ άθνπζα ηίπνηα 

γηα ηελ επηκφξθσζε ζηελ Δηδηθή Αγσγή. Δίλαη έλαο ηνκέο φρη ηφζν θαηλνχξηνο, 

είλαη έλα πξάγκα γηα ην νπνίν έρνπκε ηφζα ρξφληα πξνζπαζήζεη λα πάξνπκε 

επηκφξθσζε αληίζηνηρε κε ησλ δαζθάισλ, κε ηνπο ζπλαδέιθνπο καο ηεο 

Πξσηνβάζκηαο. 

 

  Κη εκείο κηιάκε αλ ζα πάξνπκε πηζηνπνίεζε ή αλ ζα πάξνπκε κε 

θάπνηεο απνδνρέο, ρξφλν γηα επηκφξθσζε, ελψ νη ζπλάδειθνη ηεο 

Πξσηνβάζκηαο ην θάλνπλ εδψ θαη ηφζα ρξφληα. 

 

  Ο λφκνο 2817 καο δίλεη ην δηθαίσκα λα ζπκκεηέρνπκε, είλαη 

λφκνο ηνπ 2000 απηφο ζηελ εηδηθή αγσγή, καο δίλεη ην δηθαίσκα λα 

ζπκκεηέρνπκε ζηα ίδηα δηδαζθαιεία ζε Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε θαη αθφκα 

απηφ δελ έρεη κπεη ζε εθαξκνγή. 

 

  Αληίζεηα, έρνπλ κπεη ζε εθαξκνγή άιια πξάγκαηα, φπσο π.ρ. 

ζχληνκεο επηκνξθψζεηο, πνπ δε καο δίλνπλ θαζφινπ ην δηθαίσκα λα 

πεγαίλνπκε εκείο ζηα Σκήκαηα Έληαμεο ή ζηα ΜΔΑ. 
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  Πξνηάζζνληαη δειαδή ζπλάδειθνη ηεο Πξσηνβάζκηαο ή άιισλ  

ηκεκάησλ, φπσο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο πνπ δελ είλαη δάζθαινη, 

είλαη ζα έιεγα ηερληθνί ηεο εθπαίδεπζεο ή αθφκα ηεο Πξσηνβάζκηαο πνπ 

βγαίλνπλ απφ ην εηδηθφ ηκήκα ηνπ Βφινπ. 

 

  Με άιια ιφγηα δελ έρσ θαηαιάβεη θαζφινπ, γηαηί εκείο, νη 

ζπλάδειθνη ηεο Γεπηεξνβάζκηαο, δελ θάλνπκε ηίπνηα γηα λα πάξνπκε απηφ ην 

δηθαίσκα. Καη αθνχσ γηα επηκφξθσζε θαη επηκφξθσζε δε βιέπσ. 

 

  Δγψ πξνζσπηθά δελ έρσ θαλέλα ζπκθέξνλ γηαηί έρσ πάξεη εδψ 

θαη ρξφληα απφ κφλε κνπ επηκφξθσζε, φπσο θαη κεξηθνί άιινη ζπλάδειθνη κε 

δηθά ηνπο έμνδα, ή κε δηθέο ηνπο ζπζίεο θαη κε απνηέιεζκα λα είκαζηε κφλν 3 

κε νξγαληθή ζέζε ζε ΚΓΑΤ παλειιήληα. 

 

  Άιινη 3 είλαη ζπλάδειθνη ηεο θπζηθήο αγσγήο πνπ ζεκαίλεη 

ζπλάδειθνη πνπ έρνπλ δειαδή εηδηθεπηεί ζε ηνκέα ηεο δηθήο ηνπο εηδηθφηεηαο, 

πνπ ζεκαίλεη απηφ ζηελ πξάμε ηη. 

 

  ηη δελ κπνξνχλ λα θάλνπλ ην αθαδεκατθφ θνκκάηη, γηα ην νπνίν 

έρνπκε πξνζιεθζεί εκείο νη άιινη, πνπ έρνπκε δειαδή νξγαληθέο ζέζεηο. Καη 

ην ρεηξφηεξν απφ φια είλαη φηη ελψ ππάξρνπλ άιινη ζπλάδειθνη ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο, πνπ δελ είλαη ζε ΜΔΑ, αιιά είλαη ζην γεληθφ ρψξν, δελ 

ηνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα εχθνια λα έξζνπλ είηε κε απφζπαζε, είηε κε άιιεο 

νξγαληθέο ηνπνζεηήζεηο. 

 

  Σψξα ηειεπηαία αληηκεηψπηζε πξηλ ιίγεο κέξεο, ηελ άλεζε Γ/ληή 

ηεο Γεπηεξνβάζκηαο λα δψζεη ην δηθαίσκα, θαη‟ εμαίξεζε ή κεηά απφ ηελ 

απφζπαζή ηεο λα έξζεη γξήγνξα ζην ρψξν καο θιπ. 

 

  Θα ήζεια φπνηνο ζέιεη νπνηαδήπνηε πιεξνθφξεζε, λα 

κηιήζνπκε γηα ην ζέκα απηφ, γηαηί είδα εδψ θαη 4 ρξφληα φηη δελ έρεη γίλεη 

ηίπνηα. 

ΤΝΔΓΡΟ:  ρεηηθά κε ηελ πεξηγξαθή ζπζηεκάησλ πξφζιεςεο ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε, αλ αλαδεηήζεθαλ νη ππεχζπλνη θνξείο γηα ηελ πξφζιεςε 
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ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αλ αλαδεηήζεθαλ θαη ηα θξηηήξηα ησλ θνξέσλ απηψλ γηα 

ηελ πξφζιεςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  Τπάξρεη άιιε εξψηεζε; Ο ζπλάδειθνο. 

ΤΝΔΓΡΟ: Με ηα φζα αθνχζηεθαλ άξρηζα λα πξνβιεκαηίδνκαη. Έρεη ζέζεη 

ε Σερληθή Δθπαίδεπζε κέζα ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε; Θα καο 

απαληήζεη ν Πξφεδξνο ηεο ΟΛΜΔ, ηη είλαη Σερληθή Δθπαίδεπζε, δηφηη απηά 

πνπ αθνχζακε, αθνχζακε δχν ηχπνπο ζρνιείσλ. 

 

  Έλα Δληαίν Λχθεην, έλα Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην κε απνιπηήξην 

Λπθείνπ. Άξα ηνπ ρξφλνπ, ε Σερληθή Δθπαίδεπζε δελ αθνχζηεθε, δχν ηχπνπο 

Λπθείνπ κε απνιπηήξην Λπθείνπ. 

 

  Άξα δηαιχνπκε θαη ηα δχν Λχθεηα θαη ηνπ ρξφλνπ πάιη ζηνπο 

δξφκνπο. Καη ε Σερληθή Δθπαίδεπζε εθηφο εθπαίδεπζε. Οη ππεξαξηζκίεο πνπ 

ζα δεκηνπξγεζνχλ κε απηή ηελ εθαξκνγή, ήδε θέηνο ππεξάξηζκνπο 

εθπαηδεπηηθνχο είρακε. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  Δίλαη εξψηεζε απηή ζπλάδειθε; 

ΤΝΔΓΡΟ:  Δληάμεη, ηνπνζέηεζε. Τπεξάξηζκνη εθπαηδεπηηθνί, ηη ζα γίλεη ηνπ 

ρξφλνπ, πνχ ζα πάλε. 

ΤΝΔΓΡΟ:  Να κνπ επηηξέςεηε 2 ή 3 εξσηήζεηο. Ζ πξψηε, έρεη θαηά 

θαηξνχο δηαηππσζεί απφ ηελ πιεπξά ηεο ΟΛΜΔ, ε πξφηαζε γηα έλαλ 

επηκνξθσηηθφ ξφιν, ή ελ πάζε πεξηπηψζεη ππνζηεξηθηηθφ ξφιν γηα ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ, ηνπ ίδηνπ ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο. 

 

  ην πιαίζην απηφ δηαηππψζεθαλ θαη πξνηάζεηο γηα ηελ 

νξγάλσζε ησλ ιεγφκελσλ Κέληξσλ ηήξημεο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ. Ζ 

νκάδα είδε απηή ηε δηάζηαζε; 

 

  Γειαδή δηέθξηλε φηη κπνξεί θαη ην ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα λα 

ζπκκεηέρεη ζηελ επηκνξθσηηθή δηαδηθαζία θαη ηδηαίηεξα κε ηε κνξθή απηή πνπ 

αλέθεξα. 

  Γεχηεξε εξψηεζε, ππάξρεη έλα πνιχ επξχ δήηεκα, πνπ έρεη 

ζρέζε κε ηηο δηαδηθαζίεο, κε ηηο καζεζηαθέο θαη δηδαθηηθέο κεζφδνπο, πνπ 

αθνινπζνχληαη ζηελ επηκφξθσζε. 
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  Δπεηδή ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο βαζίδνληαη ζηε κεησπηθή θαη ηελ 

απφ θαζέδξαο δηδαζθαιίαο, ζα ήζεια λα κάζσ αλ ην είδε απηφ ε νκάδα, πιάη 

ζηα άιια ελδηαθέξνληα πνπ καο είπε θαη αλ έρεη κηα άπνςε ζρεηηθά κε ηε 

δηδαθηηθή κεζνδνινγία, ζα ην έιεγα έηζη ζπλνπηηθά. 

 

  Καη κηα παξαηήξεζε, αλ ππάξρεη κηα απάληεζε. Σν ζχζηεκα 

ζηε Γαιιία κπνξεί εχθνια λα θαηαηαγεί ζε απηέο ηηο ζπλνπηηθέο απαληήζεηο 

θαη ζηήιεο πνπ δηαηππψζεθαλ; Δλλνψ γηα ηα EUFM, απηά ηα ηδξχκαηα. Δίλαη 

πξηλ νη εμεηάζεηο, είλαη θαηά ηε δηάξθεηα, είλαη πξηλ θαη κεηά, κήπσο είλαη πην 

πνιχπινθε εθεί ε πξαγκαηηθφηεηα; Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  Δπραξηζηνχκε, άιινο ζπλάδειθνο. Δπραξηζηνχκε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο γηα ηηο εξσηήζεηο, λα απαληήζνπλ νη νκάδεο ζηηο εξσηήζεηο. 

ΤΝΔΓΡΟ:  Γηα ην πνηνο ζα αλαιάβεη ηελ παηδαγσγηθή θαηάξηηζε, αλ 

θαηάιαβα θαιά. Ναη, ζηελ παηδαγσγηθή θαηάξηηζε ιέκε φινη, αιιά πνηνο ζα 

ηελ αλαιάβεη. 

 

  Τπάξρνπλ πξνηάζεηο, έρνπλ θαηαηεζεί θαηά θαηξνχο, λα ηελ 

αλαιάβνπλ ηα παηδαγσγηθά ηκήκαηα. Σν ζέκα είλαη, πηζηεχσ, λα παξζεί ε 

απφθαζε λα ππάξρεη, λα είλαη απαξαίηεηε απηή ε παηδαγσγηθή θαηάξηηζε γηα 

φινπο. 

 

  Καη γηα λα νινθιεξψζσ απηά πνπ είπα πξηλ ζηνπο 

ζπλαδέιθνπο, πνπ κίιαγαλ γηα ηελ ηερληθή εθπαίδεπζε θαη γηα ηνπο γηαηξνχο 

θαη φινπο ηνπο ππφινηπνπο πνπ κπήθαλ ζηα ζρνιεία. 

 

  πλάδειθνη, ην είπα ζηε ινγηθή απηψλ πνπ ηζρχνπλ ή θάηη 

παξάιιειν κε απηφ πνπ ηζρχεη θαη γηα ηνπο ππφινηπνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

Γειαδή γη‟ απηνχο πνπ θαινχληαη λα θάλνπλ αξραία, ελψ δελ έρνπλ δηδαρηεί. 

 

  Πνπ δελ έρνπλ παηδαγσγηθή θαηάξηηζε. Λείπνπλ θαη θάπνηα 

θνκκάηηα απφ απηή ηελ εηζήγεζε πνπ πήξαηε θαη γη‟ απηφ ίζσο ην είδαηε έηζη. 

Γελ είλαη θάηη δηαθνξεηηθφ απφ απηφ πνπ ζέισ λα πσ, γηα φινπο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. 

 

  Να ζπκπιεξψζσ θαη γηα ην ζπλάδειθν πνπ κίιεζε γηα ηελ 

πξψελ ΔΛΔΣΔ, φηη εθείλν πνπ έρεη ζεκαζία είλαη, λα παξζεί κηα απφθαζε 
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θαη λα εθαξκνζηεί ε παηδαγσγηθή, ε θαηάξηηζε ε παηδαγσγηθή, κε έλαλ πνιχ 

ζπγθεθξηκέλν ηξφπν. ρη έηζη γίλεηαη ζηνλ έλα ρψξν, δε γίλεηαη ζηνλ άιιν, γηα 

θάπνηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηζρχεη, γηα θάπνηνπο άιινπο δελ ηζρχεη. 

 

  Απηφ ηζρχεη ζήκεξα ζηελ Διιάδα. Κάπνηνη παίξλνπλ θάπνηα 

ςήγκαηα παηδαγσγηθήο θαηάξηηζεο, θάπνηνη δελ παίξλνπλ ηίπνηα θαη δελ 

ππάξρεη ηίπνηα νξγαλσκέλν. 

Ε. ΜΠΔΛΛΑ: ζεο εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ην ζέκα ηεο επηκφξθσζεο κπφξεζα 

εγψ λα θαηαγξάςσ, ηηο ππφινηπεο θαληάδνκαη φηη ζα ηηο ζπκπιεξψζνπλ νη 

άιινη δχν ζπλάδειθνη. 

 

  Καη‟ αξρήλ λα απεπζπλζψ ζην ζπλάδειθν πνπ είλαη εδψ θαη 

λνκίδσ είλαη απφ ηελ Κέξθπξα. Με εθπιήμαηε νκνινγψ. Θα ήζεια λα κελ 

θάλνπκε δηάινγν κφλν, λα δψζσ ηελ απάληεζή κνπ. 

 

  Με εθπιήμαηε γηαηί ήζαζηαλ επηζεηηθφο. Θα ήζεια λα κε ζαο 

απαληήζσ κε ην επηζεηηθφ χθνο πνπ καο αληηκεησπίζαηε. Καη ζα ήζεια  λα 

ζαο ξσηήζσ. 

 

  ε ηη παξαθαιψ βξίζθεηε λα είλαη αλαληίζηνηρεο νη πξνηάζεηο, κε 

ηηο επίζεκεο ζέζεηο ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ νξγάλνπ. ε ηη είλαη αλαληίζηνηρεο. 

Καη αλ δελ έρνπλ αληηζηνηρία κε ηηο επίζεκεο πξνηάζεηο ηεο ΟΛΜΔ, πνπ θάζε 

πξφηαζε νθείιεη λα ελέρεη ζηνηρεία πξννδεπηηζκνχ θαληάδνκαη, πνχ βξίζθεηε 

νη πξνηάζεηο καο, αλ δηαθνξνπνηνχληαη απφ απηέο ηηο ζέζεηο πνπ 

δηαηππψζεθαλ θαη έρνπλ δηαηππσζεί αξθεηά ρξφληα πξηλ ή αλ είλαη θαη 

πξφζθαηεο αθφκα, πνχ βξίζθεηε λα κελ έρνπλ ζηνηρεία πξννδεπηηζκνχ, πνπ 

λα είλαη άμηεο λα ηηο πηνζεηήζεη ην ζπλδηθαιηζηηθφ καο φξγαλν. 

ΤΝΔΓΡΟ:  (Μηιάεη ρσξίο κηθξφθσλν). Αληηθαζηζηά ηελ παλεπηζηεκηαθή 

κφξθσζε κε ηελ… 

Ε. ΜΠΔΛΛΑ:  Μηζφ ιεπηφ. Θα ήζεια λα ζαο θαιέζσ, ζα κε ππνρξεψζεηε 

λα… 

(Γηαινγηθέο πδεηήζεηο) 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  Παξαθαιψ λα κείλνπκε ζηηο απαληήζεηο. Τπάξρνπλ θάπνηεο 

απαληήζεηο, νη νπνίεο άιινπο ηθαλνπνηνχλ θαη άιινπο φρη. Παξαθαιψ λα κελ 

είκαζηε νμείο, λα απαληάκε θαη λα ηειεηψλνπκε. 
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Ε. ΜΠΔΛΛΑ:  Να ζπλερίζσ θαη λα πσ ζην ζπλάδειθν, φηη θαλείο δελ 

αληηθαζηζηά ηελ παλεπηζηεκηαθή κφξθσζε, κε νπνηνδήπνηε ηίηιν 

επηκφξθσζεο, ελδσππεξεζηαθήο. 

 

  Αλ ην Παλεπηζηήκην πάξεη θαη νινθιεξψζεη ηελ αξρηθή 

θαηάξηηζε θαη ηελ παηδαγσγηθή θαηάξηηζε, θαιά λα ην θάλεη. Δκείο, γηα φινπο 

απηνχο ηνπο αλζξψπνπο πνπ έρνπκε ζηα ζρνιεία θαη ηνπο δερφκαζηε ηψξα, 

είκαζηε ζίγνπξνη φηη έρνπλ πάξεη ζην παλεπηζηήκην αξθεηή παηδαγσγηθή 

θαηάξηηζε; ρη, έρνπκε ινηπφλ γηα ρξφληα απνθνίηνπο πνπ δελ έρνπλ 

παηδαγσγηθή θαηάξηηζε. 

ΤΝΔΓΡΟ:  ηαλ ην ζέηεηε ππφ κνξθή εξσηήκαηνο κε πξνθαιείηε. Πέζηε ηε 

ζέζε ζαο. Πέζηε παξαθαιψ ηε ζέζε ζαο, φρη ππφ κνξθή εξσηεκάησλ, γηαηί 

καο πξνθαιείηε. 

Ε. ΜΠΔΛΛΑ: Γηα ηνπο επηκνξθσηέο ην είπε θαη ε άιιε ζπλάδειθνο, φηη γηα 

ηνπο επηκνξθσηέο, νη νπνίνη έρνπλ ρξφληα εκπεηξία κέζα ζηα ζρνιεία, 

ππάξρεη θαη ζηελ εηζήγεζε θαη παξαθαιψ λα ηε δηαβάζεηε, νη αλαπιεξσηέο 

θαη νη σξνκίζζηνη πνπ έρνπλ ρξφληα ππεξεζία, δε ζα θιεζνχλ λα πεξάζνπλ 

απφ επηκφξθσζε αξρηθή, ζαλ λα κελ έρνπλ θαλέλα ρξφλν ππεξεζίαο. 

(Γηαινγηθέο πδεηήζεηο) 

Ε. ΜΠΔΛΛΑ: Δγψ δελ έξρνκαη λα γίλσ απηή ηε ζηηγκή ππνζηεξηθηήο θαη 

απνινγεηήο ησλ ΠΔΚ. 

ΤΝΔΓΡΟ:  (Μηιάεη ρσξίο κηθξφθσλν). Γηαβάζηε ην λνκνζεηηθφ πιαίζην 

ιεηηνπξγίαο ησλ ΠΔΚ. 

Ε. ΜΠΔΛΛΑ: Σν μέξσ φηη ην ΠΔΚ ηνπο εληάζζεη, κα πξέπεη λα ην 

δηνξζψζνπκε απηφ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  πλάδειθε, ζεσξείο φηη βνεζάο; 

ΤΝΔΓΡΟ:  (Μηιάεη ρσξίο κηθξφθσλν). Έλαο θιαζηθφο ιφγνο απφξξηςεο 

ηεο επεηεξίδαο, ήηαλ φηη νη θαζεγεηέο δελ έρνπλ θαηάξηηζε. Απηφ ήηαλ. 

Ε. ΜΠΔΛΛΑ: Γελ θαηαιαβαίλσ εηιηθξηλά, ηελ έλζηαζή ζαο. Οκνινγψ φηη δελ 

θαηαιαβαίλσ ηελ έλζηαζή ζαο, πνχ αθξηβψο είλαη ε έλζηαζε, δελ ην 

θαηαιαβαίλσ, αλ νη ζπλάδειθνη κπνξνχλ λα κε βνεζήζνπλ, πηζαλφλ λα κελ 

έρσ αξθεηή αληίιεςε γηα λα ζαο θαηαιάβσ. 

 

  Αιιά λνκίδσ φηη έρνπκε αγθπισζεί ζε κεξηθά πξάγκαηα θαη δελ 

κπνξνχκε λα παξαθνινπζήζνπκε πξνηάζεηο πξαγκαηηθά βνεζεηηθέο γηα ην 

ζπλάδειθν. 
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  Δκείο ππνζηεξίμακε φηη ν ζπλάδειθνο πνπ δελ έρεη πάξεη 

βαζηθή παλεπηζηεκηαθή παηδαγσγηθή θαηάξηηζε, πξέπεη πξηλ αλαιάβεη ξφιν 

δηδάζθνληνο κέζα ζηελ ηάμε, ν ζπλάδειθνο απηφο λα επηκνξθσζεί. 

Γηαθσλείηε ζε απηφ, πνηνο δηαθσλεί; 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  πλάδειθε, λα ηειεηψζνπλ νη απαληήζεηο, είλαη 9.30 ε ψξα. 

ΤΝΔΓΡΟ:  Με πνηα επηκφξθσζε, ηεο θνξντδίαο. 

(Γηαινγηθέο πδεηήζεηο) 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  Πεξηκέλεηε λα αθνχζεηε ηηο απαληήζεηο. Τπάξρεη κηα ζπλνιηθή 

δηαδηθαζία απάληεζεο. 

ΤΝΔΓΡΟ:  (Μηιάεη ρσξίο κηθξφθσλν).  

Ε. ΜΠΔΛΛΑ: Μπνξψ λα αθνχζσ ηελ πξφηαζε ηεο ΟΛΜΔ; 

(Γηαινγηθέο πδεηήζεηο) 

ΤΝΔΓΡΟ: Δίλαη δηεπθξηληζηηθή εξψηεζε ζε θάηη πνπ αθνχζηεθε, ε 

ζπλαδέιθηζζα ζέισ, πνπ έρεη ην ιφγν ηψξα, λα απαληήζεη, πνχ βιέπεηε λα 

γίλεηαη απηφ ην εξγαζηήξην αιιεινδηδαζθαιίαο. Δληφο ηνπ σξαξίνπ ηνπ 

ζρνιείνπ ή εθηφο, απνγεχκαηα θαη άββαηα; 

  Γηαηί ζην Ζξάθιεην πνπ εθαξκφδεηαη, θαινχλ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο εθηφο σξαξίνπ, νη ζχκβνπινη ελλνψ, άββαην απφγεπκα λα 

παξαθνινπζήζνπλ ηέηνηνπ είδνπο. 

Ε. ΜΠΔΛΛΑ: Γελ έρσ πξνθαηαιήςεηο, νχηε θαη γηα ην άββαην ην απφγεπκα, 

αξθεί λα ζέινπλ νη ζπλάδειθνη λα έξζνπλ. Δγψ πξνζσπηθά θαιψ ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ζε ψξεο εξγαζίαο.  

 

  Εεηνχκε άδεηα θαη έξρνληαη ζε ψξεο εξγαζίαο. Οη ππφινηπεο 

επηκνξθσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο αθνξνχλ εκεξίδεο θαη είλαη πξναηξεηηθή ε 

πξνζέιεπζε. 

ΤΝΔΓΡΟ:  Ζ επηκφξθσζε είλαη ππνρξεσηηθή, ε εηζαγσγηθή ησλ ΠΔΚ; 

Μπνξείηε λα απαληήζεηε ζε απηφ; 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  πλάδειθε δελ μέξεηο αλ είλαη ππνρξεσηηθή; 

ΤΝΔΓΡΟ:  Δγψ ην μέξσ, κήπσο δελ ην μέξεη ε θπξία. 

Ε. ΜΠΔΛΛΑ: Θα ήζεια παξαθαιψ νη ζπλάδειθνη λα έρνπλ έλα ήζνο ζηηο 

εξσηήζεηο ηνπο. Έρσ 28 ρξφληα ζηελ ππεξεζία, είκαη ζρνιηθή ζχκβνπινο θαη 

έρσ απφιπηε γλψζε φισλ ησλ λφκσλ. Θα παξαθαιέζσ ζπλάδειθε λα έρεηε 

ηνπιάρηζηνλ ην ήζνο ηεο εξψηεζεο. 

ΤΝΔΓΡΟ:  Γελ έρεηε γλψζε ηνπ ηη ζπκβαίλεη. Ζ επηκφξθσζε είλαη θνξντδία 

θαη ηαιαηπσξία ησλ ζπλαδέιθσλ, γηα λα ιέκε φηη γίλεηαη επηκφξθσζε. 
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ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  Σα ηνλίζακε ζηελ εηζήγεζε ζπλάδειθε. ηη είλαη θνξντδία δελ 

ηνλίζηεθε. 

Ε. ΜΠΔΛΛΑ: ινη είπακε, φηη απηφ ην πξφγξακκα ηεο επηκφξθσζεο, φπσο 

αζθείηαη είλαη πξαγκαηηθά κηα θνξντδία, ην είπε ε ζπλάδειθνο ε θα Μπάιηνπ. 

ΤΝΔΓΡΟ:  Αθνχ είλαη θνξντδία, λα θαηαξγεζνχλ. 

(Γηαινγηθέο πδεηήζεηο) 

ΤΝΔΓΡΟ:  Θα ήζεια λα απαληήζσ ζην ζπλάδειθν Υαξαλή, αλ κπνξνχζα 

λα πσ μαλά ηελ εξψηεζε, πνπ αθνξά ζην αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

επηκφξθσζεο αθνινπζείηαη κεησπηθή δηδαζθαιία απφ ηνπο επηκνξθσηέο; 

Απηή δελ ήηαλ  ε κία εξψηεζε; 

 

  ε κεγάιν βαζκφ λαη. Θέισ λα ην επηβεβαηψζσ απηφ, φηη ζε 

πάξα πνιχ κεγάιν βαζκφ γίλεηαη, αιιά απφ νξηζκέλνπο επηκνξθσηέο, απφ 

θάπνηνπο επηκνξθσηέο ρξεζηκνπνηνχληαη θαη άιινη ηξφπνη πξνζέγγηζεο, 

φπσο νκάδεο ζπλεξγαηηθήο δηδαζθαιίαο, ρσξίδνληαη νη επηκνξθνχκελνη ζε 

νκάδεο θιπ. 

 

  Απηφ πάλησο έρεη λα θάλεη θαη κε ηελ παηδαγσγηθή θαηάξηηζε θαη 

κε ηελ θαηάξηηζε ηε δηδαθηηθή ηνπ επηκνξθσηή. Γη‟ απηφ θαη ε πξφηαζή καο, 

ζρεηηθά κε ηελ επηκφξθσζε δελ αθνξά, αλ δηαβάζεηε πάξα πνιχ θαιά ην 

θπιιάδην, δελ αθνξά κφλν ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αιιά αθνξά 

θαη ηελ επηκφξθσζε ησλ επηκνξθσηψλ. 

ΤΝΔΓΡΟ:  Καη‟ αξράο, δελ ππάξρνπλ παλεπηζηεκηαθνί ζην πάλει, ην 

πξψην. Γεχηεξνλ, γηα ηελ πξφζζεηε δηδαθηηθή ζηήξημε έγηλε κηα πνιχ σξαία 

εξψηεζε απφ θάπνην ζπλάδειθν, αλ είλαη εδψ. 

 

  Δίλαη γεγνλφο φηη ν ζεζκφο απηφο ζα κπνξνχζε λα δνπιέςεη 

πνιχ θαιχηεξα, αιιά ζε πάξα πνιιέο πεξηπηψζεηο, πνπ ζπλάδειθνη θαη νη 

ζρνιηθνί ζχκβνπινη βνήζεζαλ, πήγε εμαηξεηηθά θαιά. 

 

  Έρσ λα ζαο πσ πνιιέο πεξηπηψζεηο, δηφηη ππεξεηψ ην ζεζκφ 

πάλσ απφ 7 ρξφληα. ήκεξα… 

ΤΝΔΓΡΟ:  (Μηιάεη ρσξίο κηθξφθσλν). 

ΤΝΔΓΡΟ:  Με ζπγρσξείηε, ζα ζαο απαληήζσ γηα ηα πάληα θαη ζα ζαο πσ 

ην κέηξν ηεο επζχλεο, αλ κπνξείηε. Γελ έρσ εγψ ηελ επζχλε απηή, απιψο ζα 

ζαο πσ ην εμήο. 
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  ηη ν ζχκβνπινο, ν θαζ‟ χιε παηδαγσγηθά θαη επηζηεκνληθά 

αξκφδηνο, απφ θέηνο εμνβειίζηεθε θαη έθπγε παληειψο απφ ην πξφγξακκα, 

ην μέξεηε απηφ; 

 

  Καη δελ άθνπζα έλαλ κέζα ζε απηφ ην ζπλέδξην, λα πεη απηή ηελ 

πξνυπφζεζε. Οη ζρνιηθνί ζχκβνπινη, πνπ είραλ ηελ παηδαγσγηθή επζχλε, κε 

ηε λέα εγθχθιην δελ έρνπλ θαλέλα, νχηε ζεζκηθφ, νχηε νπζηαζηηθφ ξφιν ζε 

απηφ ην πξφγξακκα. 

 

  Σνλ έρνπλ κφλν νη πξντζηάκελνη ησλ γξαθείσλ θαη νη 

πξντζηάκελνη ησλ Γ/λζεσλ θαη αζθνχλ παηδαγσγηθή θαη επηζηεκνληθή 

επνπηεία θαη δελ άθνπζα θαλέλαλ θαη ην ζέησ ζέκα ζην ζπλέδξην, κε κε 

δηαθφπηεηε, εγψ ζαο άθνπζα. 

ΤΝΔΓΡΟ:  (Μηιάεη ρσξίο κηθξφθσλν). 

ΤΝΔΓΡΟ:  πλαδέιθηζζα, κπνξείηε λα ζηακαηήζεηε ζαο παξαθαιψ, γηα 

λα αθνχζσ ηελ απάληεζε πνπ ζα δψζεη; Έρσ δηθαίσκα λα κελ ππνβάιινκαη 

ζε απηνχ ηνπ είδνπο ηελ ηξνκνθξαηία ζαλ αθξναηήο. Θέισ λα αθνχζσ ηη ζα 

απαληεζεί. Αζθείηε κηα ηξνκνθξαηία εθπιεθηηθή. Γειαδή έιενο, ζέισ λα 

αθνχζσ ηη ζα απαληήζνπλ. 

ΤΝΔΓΡΟ: αο ζεβάζηεθα θαη ζέισ θη εζείο λα κε ζεβαζηείηε, γηα λα ζαο 

πσ απηά πνπ γλσξίδσ θαη απηά πνπ έρνπλ ζρέζε θαζεκεξηλή κε ηε δνπιεηά 

καο. Καη λα ελεκεξψζσ ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη εδψ λα δνχκε ηη αθξηβψο 

ζπκβαίλεη θαη εδψ ν Πξφεδξνο ηεο ΟΛΜΔ είλαη λα καο απαληήζεη αχξην, πνηα 

ήηαλ ε δηακαξηπξία ηεο ΟΛΜΔ πάλσ ζε απηφ ην ζέκα. 

 

  Αλ ην έρεηε ππφςε ζαο θαη γηαηί δε βγάιαηε κηα κνξθή 

δηακαξηπξίαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη ζρνιηθνί ζχκβνπινη, έθπγαλ 

παληειψο απφ ην πξφγξακκα. 

 

  Μάιηζηα, πξέπεη λα ην γλσξίδεηε θαληάδνκαη, φηη νη 

πξντζηάκελνη ησλ γξαθείσλ θαη ησλ Γ/λζεσλ, θπξίσο ησλ Γ/λζεσλ, έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα θαη ηελ ππνρξέσζε, ζχκθσλα κε ην λφκν, λα δηνξίδνπλ απηνί 

φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

 

  Δλψ ππήξρε έλα πεληακειέο ζπκβνχιην, κε ηνπο 

πξνεγνχκελνπο λφκνπο, ζην νπνίν πξντζηαλην ν ζρνιηθφο ζχκβνπινο, ν 
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Γ/ληήο ηνπ ζρνιείνπ θιπ. θαη ν γνληφο, εθπξφζσπνη ησλ γνλέσλ θαη ησλ 

καζεηψλ. Απηνί είραλ νπζηαζηηθφ θαη απνθιεηζηηθφ ξφιν γηα ηελ πινπνίεζε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζήκεξα ράζεθε απηφ.  

 

  ηε ζπλέρεηα πάξα πνιχ σξαία ε πξφηαζή ζαο γηα ηα ΚΓΑΗ, 

εμαηξεηηθή, δελ έρνπκε εκείο θαλέλα ιφγν, εκείο ζέινπκε νπσζδήπνηε λα 

επηκνξθσζνχλ θη εγψ ζαλ ζρνιηθφο ζχκβνπινο θαη εκπιεθφκελνο κε ηα 

βαζκνινγηθά θέληξα πνιιά ρξφληα, έρσ δηαπηζηψζεη πάξα πνιχ ηηο αδπλακίεο 

ησλ αηφκσλ, ησλ θπζηθψλ αδχλαησλ ή ησλ αηφκσλ κε εηδηθά πξνβιήκαηα θαη 

ιππάκαη πάξα πνιχ πνπ ην ΚΓΑΗ δε δηαδξακαηίδεη ην ξφιν πνπ ηνπ αξκφδεη 

θαη αλαηέζεθε μαλά ζηα ηαηξνπαηδαγσγηθά θέληξα λα εμεηάδνπλ ηα παηδηά 

απηά θαη λα απνδπλακψζνπλ απηή ηε δηαδηθαζία θαη ηε δηαθάλεηα. 22 θιάδνη 

ζε φιε ηελ Διιάδα, δηνξζψζηε κε αλ θάλσ ιάζνο. 

ΤΝΔΓΡΟ:  Γελ είλαη αθξηβψο έηζη, έρνπλ ηδξπζεί θη άιια, αιιά δελ έρνπλ 

ζηειερσζεί. Καη φρη κφλν απηφ, δελ έρνπλ δνζεί νχηε νη πφξνη, νχηε έρνπλ 

δνζεί ρψξνη θιπ. 

ΤΝΔΓΡΟ:  Γε ζαο ιέσ θάηη άιιν. 

ΤΝΔΓΡΟ:  Τπάξρνπλ 58 ΚΓΑΗ, αιιά δελ είλαη πιήξσο ζηειερσκέλα, 

αθφκα θαη ζηε Θεζζαινλίθε δελ έρεη ην ρψξν πνπ πξέπεη. 

ΤΝΔΓΡΟ:  (Μηιάεη ρσξίο κηθξφθσλν). 

ΤΝΔΓΡΟ:  Δίλαη πεξίπνπ ηα ππφινηπα απφ ηα 23. 

ΤΝΔΓΡΟ: Έηζη επαλεξρφκαζηε ζε πειαηεηαθέο ζρέζεηο κε ηα 

ηαηξνπαηδαγσγηθά θέληξα, θάηη πνπ ν θιάδνο δελ ην ζέιεη. Πάκε παξαθάησ. 

Γηα ην ζπλάδειθν θ. Υαξακή, ζαθψο πηζηεχσ αθξάδαληα φηη νη ζπλδηθαιηζηέο 

έρνπλ ξφιν λα αλαιάβνπλ έλα θνκκάηη θαη θπξίσο λα βνεζήζνπλ ην ξφιν ησλ 

εθπαηδεπηψλ θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο, γηα λα ηνπο αλαθέξνπλ επαθξηβψο ηα 

δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο θαη θπξίσο ηα δηθαηψκαηα πνπ έρνπλ, γηαηί 

δελ ηα γλσξίδνπλ νη ζπλάδειθνη πνπ  έξρνληαη ζηελ εθπαίδεπζε. 

 

  αο βεβαηψλσ φηη αλαιακβάλνπκε απηφ ην ξφιν, γηαηί δπζηπρψο 

δε γλσξίδνπλ ηε δηαρείξηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο νη λένη ζπλάδειθνη 

θαη εζείο πξέπεη, νπσζδήπνηε, λα ην ιάβεηε ζνβαξά ππφςε ζαο. Γηα ηε 

κεησπηθή δηδαζθαιία. Δίπε αλ έρνπλ, απηφ δελ είπαηε; Αλ έρνπλ 

ππνζηεξηθηηθφ ξφιν ζηελ επηκφξθσζε νη ζπλδηθαιηζηέο. 
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ΤΝΔΓΡΟ:  ρη, είπε άιιν ν Παχινο, κηα πξφηαζε πνπ έρνπκε καδί 

δηαηππψζεη ζην ΚΔΜΔΣΔΣ, ε νπνία απφ παξάιεηςε δελ έρεη εκθαληζηεί θαη 

έρεη δίθην φηη πξάγκαηη. 

ΤΝΔΓΡΟ:  Δπαλέξρνκαη θαη πηζηεχσ φηη κε νπνηαδήπνηε κνξθή, έρεηε ηελ 

ππνρξέσζε θαη ηε δπλαηφηεηα λα βνεζήζεηε ζε απηφ ην ξφιν. Καη θάηη άιιν, 

γηα ηε κεησπηθή δηδαζθαιία. 

 

  Δίλαη μεπεξαζκέλε θαη εληειψο παξσρεκέλε κέζνδνο. Γε 

γίλεηαη, ηνπιάρηζηνλ πξνζσπηθά ην αλαθέξσ, φηη κέζα ζηηο επηκνξθψζεηο ησλ 

ζπλαδέιθσλ δε γίλεηαη απηφ. 

 

  Γίλεηαη πιαηηά ζπδήηεζε, γίλνληαη εξσηεκαηνιφγηα, γίλνληαη ρίιηα 

δπν πξάγκαηα. Καλέλαο δε ζα δέρνληαλ λα κηιάεη έλαο επηκνξθσηήο θαη νη 

άιινη λα ηνλ αθνχλ. Με ηίπνηα δελ κπνξεί λα ζπκβεί. 

 

  Αιιά λα ζπκθσλήζσ κε ην ζπλάδειθν φηη απηή ε κνξθή 

επηκφξθσζεο πξέπεη λα ιείςεη, λα θαηαξγεζεί φλησο, ζπκθσλψ καδί ζαο, λα 

ιείςεη. Δκέλα κε ζιίβεη θαη έρσ ζθεθηεί πάξα πνιιέο θνξέο αλ πξέπεη λα ην 

θάλσ. 

 

  Αιιά επεηδή πηζηεχσ φηη απηά ηα ιίγα πνπ κπνξψ λα πξνζθέξσ 

ζηνπο ζπλαδέιθνπο, ζα ην θάλσ κε επραξίζηεζε, γη‟ απηφ πεγαίλσ. Γηφηη αλ 

δελ πάσ εγψ, ζα έξζνπλ παλεπηζηεκηαθνί, νη νπνίνη ζα επηκνξθψζνπλ, δελ 

μέξσ κε πνην ηξφπν θη εγψ εθηίζεκαη ζηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ. Απηά, αλ θάηη 

άιιν ρξεηαζηεί, εδψ είκαη. 

ΤΝΔΓΡΟ:  ε κηζφ ιεπηφ ζα έρνπκε ηειεηψζεη, λα ηειεηψζεη κφλν γηα ην 

ζχζηεκα πξφζιεςεο. Γελ είρακε ζθνπφ λα βγάινπκε εκείο έλα λέν ζχζηεκα 

πξφζιεςεο. Απιψο αλαθέξακε, ηη γίλεηαη ζηελ Διιάδα, ζην εμσηεξηθφ θαη 

θάπνηεο επηζεκάλζεηο, ζε 3 άμνλεο. 

 

  Ο έλαο είλαη φηη πξέπεη λα ππάξρεη παηδαγσγηθή θαηάξηηζε 

πξνπηπρηαθά, γηα θάπνηνλ εθπαηδεπηηθφ. Σν δεχηεξν φηη πξέπεη επίζεο νη 

πξνζιήςεηο λα γίλνληαη κε κηα αχμεζε πνζνζηνχ 15%, ην νπνίν 15% ζα 

επηκνξθψλεηαη θαη ηξίηνλ ηελ αλαγλψξηζε ηεο πξνυπεξεζίαο σο βαζηθνχ 

παξάγνληα ζε έλα ζχζηεκα πξφζιεςεο. Απηά ήηαλ θαη ηίπνηα άιιν, δε 

ζέιακε νχηε θιεηζίκαηα ζρνιψλ νχηε ηίπνηα. Απηά θαη επραξηζηνχκε. 
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ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  Απηφ ήηαλ, αχξην ζηηο 9.30 θαη έρνπλ γξαθεί 13 νκηιεηέο. 

Υ. ΚΟΤΜΠΑΡΟΤ: Κχξηε Πξφεδξε… 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  Κπξία Κνπκπάξνπ, ζέιεηο λα ζπκπιεξψζεηο; 

Υ. ΚΟΤΜΠΑΡΟΤ: Γηα δπν ιεπηά, δελ απάληεζα. Να δεηήζσ πξψηα απφ ηνλ 

θ. Καινκνίξε θαη απφ εζάο, φηαλ καο θαιείηε ζε νκάδεο εξγαζίαο, λα καο 

δίλεηε θαη έλα επίδνκα παλνπιίαο, λα ην νλνκάζνπκε, γηα  λα εξρφκαζηε εδψ. 

 

  Γηφηη πξαγκαηηθά πνιινί ζπλάδειθνη καο αληηκεησπίδνπλ 

πεξίεξγα. Θα πσ φηη σο πξνο ηηο πξνηάζεηο ηεο ΟΛΜΔ, λα ζπκίζσ φηη είλαη 

πξνηάζεηο πνπ έρνπλ γίλεη πξηλ 11 ρξφληα, έρνπλ πξνθχςεη απφ έλα ζπλέδξην 

πξηλ απφ 11 ρξφληα, δε ζα κείλσ ζε θάηη άιιν. 

 

  Σν κεγάιν πνζνζηφ πιενλάζκαηνο ζηελ Διιάδα, νθείιεηαη, 

κεηαθξάδσ αθξηβψο, ζε έλα γεληθεπκέλν πνζνζηφ αλεξγίαο, πνπ εληζρχεη ηελ 

αλαδήηεζε εξγαζίαο ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο θαη νη επλντθέο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο ζηελ Διιάδα, πξνβάιινπλ σο ειθπζηηθά ην επάγγεικα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ. Απηφ γηα ηελ Διιάδα ηζρχεη. 

 

  Ζ κνληκφηεηα ππάξρεη, βεβαίσο. Τπάξρεη κνληκφηεηα φπσο θαη 

ζηελ Διιάδα θαη πνιιά άιια πνπ δελ ελδηαθέξνπλ φζνπο έζεζαλ ηα 

εξσηήκαηα. 

 

ΛΖΞΖ ΔΡΓΑΗΧΝ Β’ ΔΝΟΣΖΣΑ - ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ Α’ 

 

 

 



 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: .ΜΑΡΗΝΖ 
 

ΟΜΑΓΑ  ΔΡΓΑΗΑ Β΄ 

 

«Αξιολόγηζη – παιδαγυγικόρ πόλορ ηος εκπαιδεςηικού» 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: πλάδειθνη λα αξρίζνπκε. Θα πάκε κέρξη ηηο 9 ζήκεξα θαη ζα 

ζπλερηζηεί αχξην ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα. Θα θάλνπκε πξψηα ηελ 

παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο ηεο νκάδαο, δελ ζα ηελ δηαβάζσ φιε, είλαη 

ηεξάζηηα, ηελ έρεηε φκσο φινη ζηα ρέξηα ζαο νπφηε ζα θάλσ απιψο ηελ 

παξνπζίαζε. 

  Θα θάλεη ν ζπλάδειθνο Παπαρξήζηνο ηελ παξνπζίαζε ηνπ 

δηθνχ ηνπ θεηκέλνπ πνπ θαηαηέζεθε θαη κεηά ζα δψζνπκε ηνλ ιφγν. Αλ ζέιεηε 

απφ ηψξα λα αλνηρηεί θαηάινγνο νκηιεηψλ γηα λα κελ θαζπζηεξνχκε, λα 

έξζνπλ εδψ πέξα ηα νλφκαηα. Δίπακε ζηηο 9 ε ψξα φηη ζα ηειεηψζνπκε, εγψ 

ππφζρνκαη φηη ζα είκαη ηφζν πεξηιεπηηθφο ψζηε ζα δνζεί ε δπλαηφηεηα λα 

έρνπκε ρξφλν ηψξα. 

  Σα έρεηε ηα θείκελα κπξνζηά ζαο, ζα πξνηηκήζσ λα κηιήζνπλ 

εδψ πέξα χλεδξνη θαη γη απηφ ην ιφγν ζα είκαη πνιχ πεξηιεπηηθφο κε ηελ 

ειπίδα φηη ζα δηαβάζεηε ηα θείκελα ή ηα έρεηε δηαβάζεη ήδε. 

  Ζ νκάδα εξγαζίαο απνηειείην απφ έμη κέιε απφ ηα νπνία γηα 

δηάθνξνπο ιφγνπο νη δχν δελ κπνξνχζαλ λα είλαη παξφληεο ζηηο 

πεξηζζφηεξεο πλεδξηάζεηο, επνκέλσο ην βαζηθφ θείκελν βγήθε απφ ηα 4 

κέιε πνπ ήηαλ παξφληεο ζε φιεο ή ζηηο πεξηζζφηεξεο πλεδξηάζεηο θαη νη 

νπνίνη ήηαλ ν Κψζηαο Θεξηαλφο, ν Γηψξγνο Καββαδίαο, εγψ θαη ν νχιεο 

Φσηίνπ ν νπνίνο ζα καο δηαβάζεη θαη ην δηθφ ηνπ θνκκάηη κηαο θαη ην έρεη 

θηηάμεη ν ίδηνο.  

  Ο ζπλάδειθνο Παπαρξήζηνο επεηδή ήξζε θαζπζηεξεκέλα ζην 

ΚΔΜΔΣΔ δελ ήηαλ απφ ηελ αξρή κέζα ζηελ Οκάδα, ήηαλ άιινο ζπλάδειθνο 

απφ ην ΚΔΜΔΣΔ θαη ν ζπλάδειθνο ν Υαξίζεο θάλεη κεηεθπαίδεπζε ζηε φθηα 

θαη παξ‟ φια απηά ν άλζξσπνο θαη ήξζε κηα θνξά ζηελ νκάδα θαη ηνλ έρνπκε 

θαη παξφληα κεηαμχ καο ζήκεξα.  
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  Ο ηίηινο ηεο ππνελφηεηαο είλαη «Ζ αμηνιφγεζε θαη ν 

παηδαγσγηθφο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ». Ζ Οκάδα είπε φηη ν παηδαγσγηθφο 

ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη απηφο ν νπνίνο ζα βνεζήζεη ζην λα εμεηάζνπκε 

θαη ην άιιν δεηνχκελν ηεο αμηνιφγεζεο. Πξνζπαζψληαο λα δηεξεπλήζνπκε 

ηνλ ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είπακε φηη κπνξνχκε λα πάξνπκε αθφκε θαη ηελ 

πην ήπηα γηα ηα κέιε ηεο νκάδαο κνξθή, απηήλ πνπ εθθξάδεη ν 1566. 

  Σα κέιε ηεο Οκάδαο ζεσξνχλ φηη ν 1566 ζαλ ζθνπνχο ηεο 

εθπαίδεπζεο ηάζζεη πνιχ ιίγνπο ζε ζρέζε κε ηα αηηήκαηα ηνπ θιάδνπ 

γεληθφηεξα, παξ‟ φια απηά ν 1566 ιέεη: «θνπφο είλαη λα ζπκβάιιεη ζηελ 

νιφπιεπξε αξκνληθή θαη ηζφξξνπε αλάπηπμε ησλ δηαλνεηηθψλ θαη 

ςπρνζσκαηηθψλ δπλάκεσλ ησλ καζεηψλ ψζηε αλεμάξηεηα απφ θχιν θαη 

θαηαγσγή λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εμειηρζνχλ ζε νινθιεξσκέλεο 

πξνζσπηθφηεηεο θαη λα δήζνπλ δεκηνπξγηθά». 

  Παξαηήξεζε ε νκάδα ηελ κεγάιε αληίζεζε πνπ ππάξρεη αθφκε 

θαη ζε επίπεδν δηαθεξχμεσλ ζθνπψλ ζηνπο 2525 2640 νη νπνίνη είλαη πνιχ 

ζθιεξφηεξνη θαη δελ έρνπλ νχηε θαλ απηφ ην επίπεδν ηνπ 1566 ζε επίπεδν 

ζηνρνζεζίαο γεληθήο πνπ μέξνπκε θηφιαο φηη θαηά θαλφλα δελ είλαη απηή ε  

νπνία ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη νη ζηφρνη ηνπ θξάηνπο.  

  Παξ‟ φια απηά θαη κ‟ απηνχο ηνπο φξνπο αθφκε, παξ‟ φηη ε 

Οκάδα έβαιε πνιχ πεξηζζφηεξνπο, δηαπηζηψζακε φηη κε βάζε απηνχο ηνπο 

ζθνπνχο, δηεπξπκέλνπο κάιηζηα κε φια ηα αλζξσπηζηηθά ηδεψδε πνπ ζα 

ζέιακε ν εθπαηδεπηηθφο λα πξνάγεη θαηά ηε δηδαζθαιία ζηνπο καζεηέο ηνπ 

ζην ζρνιείν ηνπ, ε αμηνιφγεζε, ε Οκάδα ε βαζηθή έθξηλε φηη δελ κπνξεί λα 

ζπκβάιιεη αθφκε θαη αλ –θαη εδψ είλαη έλα ζεκείν πνπ κπνξεί λα γίλεη κηα 

ζπδήηεζε- κηιήζνπκε γηα κηα αμηνιφγεζε πνπ δελ ζα είρε –ε Οκάδα πηζηεχεη 

αθξάδαληα φηη έρεη- ζπγθεθξηκέλε ζηφρεπζε πνιηηηθή ρεηξαγψγεζεο, αιιά 

ππάξρεη έλα ζεκείν ζην νπνίν ην μερσξίζαλε: ηη αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε 

πνπ ζα κπνξνχζακε έζησ λα κηιήζνπκε θάπνηνη γηα «αγαζή» αμηνιφγεζε, 

απηή είλαη απνιχησο αλέθηθηε επηζηεκνληθά.  

  Μηιψληαο γηα ηελ αμηνιφγεζε σο επηζηήκε, δηαπηζηψζακε φηη 

απηή δελ είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζχκθσλε, δελ έξρεηαη φπσο νξίδεη ε 

επηζηήκε φηη έξρεηαη.  
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  πσο παξαθάησ ζα ππάξμεη αλαθνξά ζε εξγαζία πνπ θαηέζεζε 

ζηελ Οκάδα ν Κψζηαο Θεξηαλφο αιιά αλαθέξζεθε θαη κέζα θαη ζα η‟ 

αθνχζαηε, ην ηη είλαη επηζηήκε θαη επηζηεκνληθφ είλαη κεγάιν δεηνχκελν. 

Δθείλν πνπ ζπκβαίλεη ζηηο κέξεο καο είλαη πάξα πνιιά κεηαπηπρηαθά λα 

έρνπλ θεληξηθφ δήηεκα ηελ αμηνιφγεζε.  

  Βιέπνπκε ζηα ΠΔΚ λα δηδάζθεηαη ε αμηνιφγεζε φισλ 

βαζκίδσλ. Απηφ ηεο δίλεη κηα επηζηεκνληθή επίθαζε ε νπνία φκσο δελ 

αληαπνθξίλεηαη ζην πξαγκαηηθφ πεξηερφκελν ηεο επηζηήκεο ζχκθσλα κε φζα 

ε νκάδα κπφξεζε λα ζπιιέμεη θαη λα ηεθκεξηψζεη, επαλαιακβάλσ γηα άιιε 

κηα θνξά. 

  Έηζη, νη πξνζδνθίεο ησλ ππνζηεξηθηψλ ηεο αμηνιφγεζεο, 

εθείλσλ ησλ ππνζηεξηθηψλ ηεο αμηνιφγεζεο πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ πιεπξά 

ηεο πξνζπάζεηαο θαηαπίεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ αιιά έρνπλ ηελ εληχπσζε –

κηιάκε γηα αλζξψπνπο απινχο πνπ δελ γλσξίδνπλ ην αληηθείκελν- φηη ζα 

κπνξνχζε λα ζπκβάιιεη θαη απηή, δελ εμππεξεηείηαη ν παηδαγσγηθφο ξφινο 

απηφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απφ θακία ηέηνηα αμηνιφγεζε. Γηαηί; Γηαηί 

πξνυπνζέηεη αθφκε θαη κηα ηέηνηα αμηνιφγεζε  έλα ζρνιείν πνπ έρεη 

κεηξήζηκνπο ζηφρνπο κε αιινησκέλν πξφγξακκα, πνπ δελ έρεη βαζχ 

κνξθσηηθφ πεξηερφκελν.  

  Σίζεληαη ηα εξσηήκαηα πνηνη ζα αμηνινγνχλ, κε ηη ηξφπνπο θαη 

θξηηήξηα ζα γίλεηαη ε αμηνιφγεζε. Ζ Οκάδα κειέηεζε –δελ ηα παξνπζηάδεη 

εδψ- θαη ηα θξηηήξηα πνπ έρεη παξνπζηάζεη ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην θαη 

δηαπίζησζε φηη ζρεδφλ δελ αληέρνπλ είλαη είηε αζαθή είηε δε έρνπλ θαλέλαλ 

ηξφπν δπλαηφηεηαο εθαξκνγήο θη φια απηά.  

  Σα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο, επεηδή πνιινί πξνζπαζνχλ 

λα ππνζηεξίμνπλ ηελ αμηνιφγεζε επηζηεκνληθά, αγλννχλ φηαλ ην θάλνπλ απηφ 

ην νπνίν είλαη λφκνο γηα φζνπο αζρνινχληαη επηζηεκνληθά κε ηελ αμηνιφγεζε, 

φηη ζπλδέεηαη κε έλαλ ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ θαη ηνλ επεξεάδεη. 

  Γηα παξάδεηγκα έρεη ε νκάδα φηη αλ αο πνχκε ιέγακε φηη 

αμηνινγνχκε ηνπο ηξνρνλφκνπο κε ην πφζεο θιήζεηο θφςαλε, γηαηί είλαη έλαο 
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αληηθεηκεληθφο ηξφπνο λα ηνλ αμηνινγήζσ, ηη ζα είρακε σο απνηέιεζκα; 

Μπνηηιηάξηζκα ζην χληαγκα δηφηη ν ηξνρνλφκνο ζα ζηακαηνχζε έλα έλα 

απηνθίλεην λα θφςεη θιήζεηο δηφηη ζ‟ απηφ ηνλ αμηνινγνχζαλ. 

  Δίλαη έλα αθξαίν παξάδεηγκα πνπ κπνξεί λα εμεγήζεη ηη ζεκαίλεη 

φηη ε αμηνιφγεζε παξεκβαίλεη θαη αιινηψλεη πηζαλψο ηνλ ξφιν ηνλ νπνίν 

ππνηίζεηαη φηη ππεξεηεί.  

  ην θείκελν πνπ θαηέζεζε ν ζπλάδειθνο Καββαδίαο, ην έρεη 

ζπδεηήζεη θαη ε Οκάδα απιψο ήζεια απφ ιεπηφηεηα λα αλαθέξνληαη θαη νη 

ζπλάδειθνη νη νπνίνη ππέγξαςαλ ηα θείκελα, αλαιχεηαη φηη πξφθεηηαη πεξί 

κχζσλ ή πεξί ςεπδαηζζήζεσλ φζα ιέγνληαη, φηη ζα βάιεη ηέινο ζηε 

ραιαξφηεηα, ηελ ήζζνλα πξνζπάζεηα, ζα εμεγνχληαη φινη, ιέγνληαο φηη ε 

αμηνιφγεζε δελ είλαη έλλνηα θαζ‟ εαπηή, δελ είλαη θάηη αλεμάξηεην, δελ είλαη 

πέξα θαη πάλσ απφ ηζηνξηθνχο θαη θνηλσληθνχο πξνζδηνξηζκνχο θη έηζη ζα 

είλαη κνξθή θνηλσληθνχ ειέγρνπ.  

  ηη δε ππάξρεη αληηθνηλσληθφηεηα, φηη δελ ηζρχεη απηφ ην «φινη 

θαη φια» θαη φινη λα αμηνινγνχκε απ‟ ηελ θνξθή κέρξη ηα λχρηα, δηφηη είλαη 

ηέηνηα ε δνκή ηεο ηεξαξρίαο πνπ πνηέ δελ πξφθεηηαη λα έρεη ν κεκνλσκέλνο 

εθπαηδεπηηθφο ηε δπλαηφηεηα λα θξίλεη ηζφηηκα θαη λα αμηνινγήζεη ηνλ 

Τπνπξγφ Παηδείαο θαη ην θπβεξλεηηθφ πξφγξακκα –ηα ιέσ ιίγν πεξηιεπηηθά- 

φηη ε θαζηέξσζε θξηηεξίσλ γηα ηελ επηινγή ησλ ζηειερψλ είλαη κηα θάξζα 

φηαλ μέξνπλ θαη ππφ κία έλλνηα κπνξεί λα ην ζεσξήζεη θαλείο θαη θπζηθφ φηη ε 

επηινγή αλζξψπσλ πνπ ζα αζθήζνπλ ηελ πνιηηηθή είλαη κνηξαίν λα έξρεηαη 

απφ πάλσ θαη φηη δελ πεξηκέλνπλ φηη θακηά θπβέξλεζε θαη θαλέλα θξάηνο ζα 

εθρσξήζεη ηε δπλαηφηεηα λα ειέγρεη ηνπο ζηφρνπο ελφο ζπζηήκαηνο, ζα ηνπο 

εθρσξήζεη ζε θαλέλαλ.  

  Οη πξαγκαηηθνί ζηφρνη ηεο αμηνιφγεζεο, αλαθεξφκαζηε απ‟ ηελ 

Οκάδα είλαη: Να λνκηκνπνηήζεη ζε ηκήκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνλ κεραληζκφ 

απηνειέγρνπ, λα εληζρχζεηο ηηο ηεξαξρηθέο ζρέζεηο, λα ρξεζηκνπνηήζεη αθφκε 

πην απνδνηηθά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη γηα ηελ δηεχξπλζε ηεο αλαπαξαγσγήο 

θνηλσληθψλ ηάμεσλ θαη γηα ηελ εγράξαμε ηεο θχξηαο ηδενινγίαο, λα αιιάμεη ηηο 

εξγαζηαθέο ζρέζεηο ζηελ εθπαίδεπζε κε ζηφρν λα θαηαξγεζνχλ ηα βαζηθά 

δηθαηψκαηα, λα εκπεδψζεη ηελ λενθηιειεχζεξε ινγηθή γηα ηελ ππνηαγή ηεο 
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εθπαίδεπζεο ζηνπο λφκνπο ηεο αγνξάο, λα θαηεγνξηνπνηήζεη ηηο ζρνιηθέο 

κνλάδεο θη φια απηά ηα έρνπκε δεη.  

  Έρνπκε ζηε ζπλέρεηα ην θνκκάηη «Ζ αμηνιφγεζε σο κέζν 

απαμίσζεο ηεο κφληκεο θαη ηεο ζηαζεξήο εξγαζίαο» φπνπ  κε πάξα πνιιά 

ληνθνπκέληα θαη κε ζηνηρεία απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη απφ ηα 

απνηειέζκαηα πνπ είρε ε εθαξκνγήο ηεο αμηνιφγεζεο ζηελ Αγγιία θαη Οπαιία 

φπνπ έρεη πξαγκαηηθά εθαξκνζηεί, ηα απνηειέζκαηα ήηαλ θαηαζηξνθηθά, 

δηαιχζεθαλ, θιείζαλε ζρνιεία θαη έγηλε φ,ηη έγηλε.  

  ηε ζπλέρεηα, κε ην θείκελν ην νπνίν είλαη πνιχηηκν γηα φινπο, 

πνπ θαηέζεζε ζηελ Οκάδα ν Κψζηαο Θεξηαλφο κειεηψληαο πνιχ βαζηά φιεο 

ηηο επξσπατθέο ρψξεο γηα λα δεη ηη ηζρχεη, δελ είλαη εδψ, είλαη ζε άιιε Οκάδα 

γηα λα καο ην αλαπηχμεη θη ίδηνο, εθείλν πνπ βγαίλεη είλαη φηη θαζαξά 

αμηνιφγεζε έρνπκε κφλν ζηε Αγγιία Οπαιία φπνπ είδακε ηα απνηειέζκαηα. 

  ε φιεο ηηο άιιεο ρψξεο ππάξρεη κηα θαηάζηαζε πεξίπνπ 

παξαπιήζηα κε ηε δηθή καο, ςαρλφκαζηε, ςάρλνπκε θηι. Δδψ έλα απιφ 

θνκκάηη, ην αλαθέξσ ζηελ αξρή ηεο εξγαζίαο, αλ θαλείο ςάμεη έλα βηβιίν γηα 

ηελ αμηνιφγεζε απφ νπαδνχο ηεο αμηνιφγεζεο, επηζηεκνληθφ –πήξα εγψ ηνπ 

Γεκεηξφπνπινπ πνπ ζεσξείηαη έλαο απφ ηνπο πην ήπηνπο νπαδνχο ηεο θαη 

φηαλ ιέεη «γηαηί λα θάλνπκε αμηνιφγεζε», ην επηρείξεκα ήηαλ: Γηφηη νη λέεο 

ζπλζήθεο, ν ΟΟΑ, ε Δπξσπατθή Έλσζε θαη απηνί φινη ην ιέλε. 

  Γειαδή βιέπεη θαλείο φηη θαη ζε επηζηεκνληθφ βηβιίν ιέεη φηη ν 

ιφγνο πνπ πξέπεη λα γίλεη ε αμηνιφγεζε είλαη δηφηη ν ΟΟΑ θηι. Άξα 

πξαγκαηηθά επηζηεκνληθά ηεθκήξηα ηνπ «γηαηί  αμηνιφγεζε» δελ ππάξρνπλ. 

κσο φια απηά ζπλδένληαη κε ην πνηα γλψζε θαη γηαηί φπσο επηζεκαίλεη ν 

Κψζηαο Θεξηαλφο ζην θνκκάηη ηνπ απηφ θαη φπνπ γίλεηαη αλαιπηηθά, Ηξιαλδία, 

Αγγιία, Οπαιία, ηα έρεηε κπξνζηά ζαο, λα κε ράζνπκε ρξφλν ζε φια απηά ηα 

πξάγκαηα γηαηί ζέισ λα έρεηε ηε δπλαηφηεηα. 

  κσο ζα παξαθαιέζσ φια ηα κέιε ηεο Οκάδαο, επεηδή 

θνπξάζηεθαλ, ζα παξαθαιέζσ φινπο ηνπο πλέδξνπο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε 

απηή ηελ νκάδα εδψ, θαη απφ ζεβαζκφ αλ ζέιεηε αιιά θαη γηαηί ππάξρεη 
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πνιιή δνπιεηά εδψ κέζα, λα κειεηήζεηε θαη αλ δελ ην έρεηε θάλεη αθφκα, λα 

ην θάλεηε απφςε, ψζηε θαη ε θξίζε ζαο θαη νη πξνηάζεηο ζαο λα είλαη επάλσ 

θαη ζ‟ απηφ, είηε επηθξηηηθέο είηε αλαηξεπηηθέο. 

  Δίηε λα ιέλε «λαη, ζπκθσλψ γηαηί ηα ιέλε θαιά εδψ» ή κε πνιχ 

ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία, φπσο εδψ αλαθέξνληαη, λα γίλεη θαη θξηηηθή αληίζεηε, 

«φρη, δελ είλαη θαιά γηαηί ζχκθσλα κε απηφ πνπ ιέεη ην θείκελν...» θηι.  

  Θα ήζεια δπν ιεπηά λα ην δηαβάζσ νιφθιεξν γηα λα κελ 

αδηθήζνπκε ηνλ ζπλάδειθν Φσηίνπ, γηαηί έθαλε θάπνην δηθφ ηνπ θείκελν πνπ 

ιέεη «Πψο ζα βειηησζεί ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ».  

  πλάδειθνη, ζεβφκελνο πξαγκαηηθά ην φηη είλαη αξγά θαη ζα 

ζέιεηε λα κηιήζεηε, πεξηνξίδνκαη ζ‟ απηφ επηκέλνληαο φηη απηφ πνπ είπα 

πξνθαλψο αδηθεί ηελ φιε δνπιεηά πνπ έγηλε αλ δελ δηαβαζηεί θαη κειεηεζεί 

απ‟ φινπο ζαο.  

  Σνλ ιφγν έρεη ν ζπλάδειθνο Παπαρξήζηνο ν νπνίνο θαηέζεζε 

έλα δηθφ ηνπ, δηαθνξεηηθφ, μερσξηζηφ θείκελν κε κηα δηαθνξεηηθή δηθή ηνπ 

θηινζνθία θαη νπηηθή.   

  Δγψ ζα πξφηεηλα νη δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο λα γίλνληαλ αχξην, 

αθνχ φινη είραλ κειεηήζεη απηφ, ψζηε νη εξσηήζεηο λα κελ είλαη πάλσ ζ‟ απηά 

πνπ είπα. Γελ ηα είπα φια, πηζαλψο νη απαληήζεηο είλαη εδψ κέζα.  

θ. ΠΑΠΑΥΡΖΣΟ: Καη‟ αξράο ζρεηηθά κε ηνπο νκηιεηέο γηα ηα δηαδηθαζηηθά, 

φηαλ ζα έξζνπλ ζην βήκα ζα καο αλαθέξνπλ θαη ην φλνκά ηνπο θαη ηελ ΔΛΜΔ 

ζηελ νπνία αλήθνπλ γηα ηα πξαθηηθά, γηαηί ηα ζηνηρεία πνπ έρεηε δψζεη είλαη 

ειιηπή.  

  ρεηηθά κε ηελ εηζήγεζε ηελ νπνία θαηέζεζα εγψ, πξνθαλψο 

έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ εηζήγεζε ησλ ζπλαδέιθσλ πνπ απνηέιεζαλ ηελ 

Οκάδα γηαηί ε βαζηθή κνπ άπνςε είλαη φηη ε αμηνιφγεζε απηή ηε ζηηγκή 

επηβάιιεηαη. Δπηβάιιεηαη πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε θνξά. 
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  Καη‟ αξράο ε αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαηαξγήζεθε 

ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80. Σν φηη απνηέιεζε αίηεκα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

Κηλήκαηνο δελ πάεη λα πεη φηη ε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο είλαη απνξξηπηέα. 

Απιά ν αλαρξνληζηηθφο ηξφπνο αμηνιφγεζεο ηεο επνρήο εθείλεο θαη νη 

αθξφηεηεο πνπ ππήξμαλ απφ ηνπο αμηνινγεηέο επηζεσξεηέο, νδήγεζαλ ζην 

αίηεκα ηεο θαηάξγεζεο ηεο αμηνιφγεζεο.  

  ηα 20 θαη πιένλ ρξφληα πνπ δελ έρνπκε αμηνιφγεζε, ην 

παξερφκελν εθπαηδεπηηθφ έξγν δε βειηηψζεθε παξά ην γεγνλφο φηη απηφ 

επηθαινχληαλ νη πνιέκηνη ηεο αμηνιφγεζεο ζηελ πεξίνδν ηεο θαηάξγεζήο ηεο.  

  Ο κπακπνχιαο-επηζεσξεηήο έπαςε λα πθίζηαηαη, αιιά 

αλαβάζκηζε δελ είδακε. Οξηζκέλνη εθπαηδεπηηθνί εμέιαβαλ ηελ έιιεηςε 

αμηνιφγεζεο σο επθαηξία γηα αζπδνζία, γηα λα πνχκε θαη νξηζκέλα πξάγκαηα 

ηα νπνία πνλάλε ηνλ θιάδν. 

  Ζ δεκνζηνυπαιιειηθή λννηξνπία εηζέβαιιε ζην ρψξν ηεο 

εθπαίδεπζεο. Δλψ ηα σκαηεία καο, Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο ραξαθηήξηδαλ ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ σο ιεηηνπξγνχ, 

νξηζκέλνη ζπλάδειθνη ιεηηνχξγεζαλ σο ρείξηζηνη δεκφζηνη ππάιιεινη, 

αδηαθνξψληαο γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη απαμηψλνληαο ην 

επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

  Οη ζπλάδειθνη απηνί θαηά θαλφλα πξνζηαηεχνληαλ ζην φλνκα 

κηαο θαθψο ελλννχκελεο ζπλαδειθηθήο αιιειεγγχεο. Ζ έιιεηςε αμηνιφγεζεο 

ηνπο νδήγεζε ζηελ ηζνπέδσζε. Οη θηιφηηκνη εθπαηδεπηηθνί πνπ απνηεινχλ ηε 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία θαη νη νπνίνη αγσλίδνληαλ θάησ απφ αληίμνεο 

ζπλζήθεο λα κεηαδψζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο, εμηζψζεθαλ κε ηνπο αδηάθνξνπο, 

ηνπο ακειείο θαη απηνχο πνπ έρνπλ ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ σο 

πάξεξγν.  

  Καη είλαη θη απηφ κηα παξάκεηξνο ε νπνία δελ εξεπλήζεθε, πφζνη 

απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη ηεο Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ην επάγγεικα απηφ δελ είλαη ην βαζηθφ 

ηνπο επάγγεικα θαη είλαη πάξεξγν θαη αλ σο σκαηείν δερφκαζηε λα ππάξρεη 
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έζησ θαη έλαο εθπαηδεπηηθφο πνπ ην επάγγεικα απηφ λα ην αζθεί σο πάξεξγν 

θαη νη ακνηβέο απηέο λα είλαη ζπκπιεξσκαηηθέο ησλ βαζηθψλ ακνηβψλ ηνπ.  

  Δπηπξνζζέησο ε θαηάξγεζε ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

έξγνπ νδήγεζε ζηελ κε αμηνιφγεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ έξγνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

κε ζπλέπεηα ηελ απνδφκεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ.  

  ήκεξα ν εθπαηδεπηηθφο έρεη ράζεη ηελ αμηνπηζηία ηνπ. Σν 

επάγγεικά ηνπ έρεη απαμησζεί ζηα κάηηα ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη νη 

ρακειέο απνδνρέο φπσο ηζρπξηδφκαζηε δελ είλαη ν κνλαδηθφο ιφγνο. 

Τπάξρνπλ εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη αδηαθνξνχλ απνδεδεηγκέλα θαη δπζηπρψο 

απμάλνληαη. Σν γεγνλφο απηφ θαη αθφκα ρεηξφηεξα, ε έκθπηε ηάζε ηνπ Έιιελα 

λα πξνρσξεί ζε γεληθεχζεηο θαη λα κπαίλνπλ φινη ζην ίδην θαδάλη, νδεγνχλ 

ζηελ απαμίσζε ηνπ ζπλφινπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

  Απ‟ απηή ηελ θαηάζηαζε ζίγεηαη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, πνπ απηνί νη  απαμησηηθνί ραξαθηεξηζκνί δελ ηνπο αγγίδνπλ 

επί ηεο νπζίαο.  

  Σν αίηεκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα κε αμηνιφγεζε είλαη 

αθαηαλφεην ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ Διιήλσλ, φηαλ κάιηζηα φιεο νη 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο πνιηηηθήο καο δσήο, ηεο θνηλσληθήο καο δσήο, ηεο 

πνιηηηζηηθήο, φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο δσήο καο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

αμηνινγνχληαη.  

  Καη ν Τπνπξγφο πνπ είπε ν ζπλάδειθνο, αμηνινγείηαη. 

Αμηνινγείηαη απφ ηνλ Πξσζππνπξγφ ν νπνίνο κπνξεί λα ηνλ ζηείιεη ζην ζπίηη 

ηνπ, αμηνινγείηαη απφ ηνπο εηδηθνχο νη νπνίνη κπνξεί λα ηνλ θνληνξηνπνηήζνπλ 

κε εκπεξηζηαησκέλεο παξαηεξήζεηο, αμηνινγείηαη αθφκα θαη απφ ην θνηλφ δηά 

κέζνπ ησλ δεκνζθνπήζεσλ πνπ ζπρλά απνηειεί θαη ηνλ κπνχζνπια ησλ 

θνκκαηηθψλ επηηειείσλ γηα λα απνζχξνπλ θάπνην απνηπρεκέλν ζηέιερνο.  

  Ζ αμηνιφγεζε επηβάιιεηαη γηα ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο:  

ινη νη εθπαηδεπηηθνί απαηηνχλ λα ππάξρεη αμηνθξαηία ζηελ επηινγή ζηειερψλ 
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ηεο εθπαίδεπζεο, βαζηθφ καο επηρείξεκα, αμηνθξαηία φκσο δελ είλαη δπλαηφ 

λα ππάξμεη ρσξίο αμηνιφγεζε.  

  Ζ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ 

δελ κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ηελ κηζζνινγηθή εμέιημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Σν 

εθπαηδεπηηθφ έξγν δελ απνηηκάηαη ζε επξψ, άξα ινηπφλ απηνί πνπ ζπλδένπλ 

ηελ αμηνιφγεζε κε κηζζνινγηθέο πνηλέο είλαη ζα λα πξνζζέηνπλ κήια θαη 

θαξχδηα θαη λα βγάδνπλ έλα άζξνηζκα.  

  Ο καζεηήο αμηνινγείηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, γηαηί ν 

εθπαηδεπηηθφο λα κελ αμηνινγείηαη θαη ην εθπαηδεπηηθφ ηνπ έξγν; Πψο 

αμηνινγνχκε ηνπο καζεηέο καο φηαλ δελ δερφκαζηε λα αμηνινγεζεί ην 

εθπαηδεπηηθφ καο έξγν θη εκείο νη ίδηνη; 

  Δάλ ε αμηνιφγεζε γίλεη κε ηνλ ελδεδεηγκέλν ηξφπν, κπνξεί 

θάιιηζηα λα ζπλδπαζηεί κε ηελ απηνθαζνδήγεζε θαη ηε ζπκβνπιεπηηθή 

δηαδηθαζία θαη λα δψζεη κηα επθαηξία επαλεμέηαζεο πνιιψλ απφ ηηο ζέζεηο θαη 

ηηο πξαθηηθέο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Γηαηί νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ θαηάξηηζε θαη 

πείξα, ηνπιάρηζηνλ ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία, αιιά δελ είλαη βέβαην φηη ηηο 

ρξεζηκνπνηνχλ κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν. 

  Ζ επηηπρία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζην ξφιν ηνπ πξνδηαγξάθεη ελ 

πνιινίο ηελ επηηπρία ηεο εθπαηδεπηηθήο ιεηηνπξγίαο. Απηή ε επηηπρία κπνξεί 

λα πξνεμαζθαιίδεηαη θαη λα δηεπθνιχλεηαη κέζσ θάπνησλ δηαδηθαζηψλ, κηα απ‟ 

ηηο νπνίεο είλαη ε αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ.  

  Ζ ζσζηή αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ δηδάζθεη ηνλ ίδην 

ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα αλαδεηά κφλνο ηνπ πιεξνθνξίεο θαη δεδνκέλα γηα ηνλ 

εαπηφ ηνπ θαη ηελ δηδαθηηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά, πψο λα απηναμηνινγείηαη θαη λα 

βειηηψλεηαη.  

  Αθφκε θη ν θαιχηεξνο θαζεγεηήο κπνξεί λα γίλεη θαιχηεξνο, 

αθφκε θη ε θαιχηεξε δηδαζθαιία κπνξεί λα γίλεη θαιχηεξε. κσο γηα λα 

θαηαζηεί δπλαηή απηή ε βειηίσζε, απαηηείηαη αμηνιφγεζε ε νπνία ζα νδεγήζεη 

ζηηο δπλαηφηεηεο γηα βειηίσζε.  
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  Αλακθηζβήηεηα νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη 

κεγάιεο, είλαη ινηπφλ αλαγθαίν λα εληνπίδνληαη εθείλνη πνπ δηαθξίλνληαη ψζηε 

λα ακείβνληαη θαη λα αμηνπνηνχληαη αλάινγα θαη αληίζηνηρα εθείλνη πνπ 

πζηεξνχλ, ψζηε λα βνεζεζνχλ –θαη εδψ είλαη ην ζεκαληηθφ- αλάινγα. Γε 

κηιάκε γηα πνηλή απηνχ πνπ πζηεξεί, κηιάκε γηα κηα δηαδηθαζία πνπ ζα έρεη 

ζηφρν ηελ θαζνδήγεζή ηνπ.  

  Ζ αμηνιφγεζε ζαθέζηαηα θαη δελ πξέπεη λα θνβίδεη ηε 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Με ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ηεο νη 

πνιέκηνη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζα ράζνπ έλα ηζρπξφ επηρείξεκα. Ζ άπνςε φηη ε 

αμηνιφγεζε ζα απνηειέζεη κέζν ρεηξαγψγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη 

αλεδαθηθή.  

  Μέζα ζε κηα δεκνθξαηηθή θνηλσλία ε νπνία είλαη κέινο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο απηφ είλαη αδχλαην λα ζπκβεί. ηελ Διιάδα ηνπ 21νπ 

αηψλα νη πνιηηηθέο δηψμεηο απνηεινχλ ηειεζίδηθα παξειζφλ. Κη αλ ππνζεηηθά 

ζεσξεζεί φηη κπνξεί λα επηρεηξεζεί θάηη ηέηνην, νη εκπλεπζηέο απηνχ ηνπ 

ζρεδίνπ είλαη βέβαην φηη ζα βξνπλ απέλαληί ηνπο ηελ ειιεληθή θνηλσλία.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Δπεηδή ν ρξφλνο δελ επαξθεί, ζα καδέςνπκε ηα νλφκαηα αιιά 

πξνηείλνπκε θη εζείο λα καο πείηε, λα κηιήζνπλ έμη κφλν απφςε νκηιεηέο απφ 

5 ιεπηά κε πεξηζψξην ππέξβαζεο. Δζείο ζα κνπ πείηε, φ,ηη πεη ην ψκα ησλ 

ζπλέδξσλ. Θέιεηε λα ην θάλνπκε πεξηζζφηεξν θαη αλ ην θάλνπκε 

πεξηζζφηεξν κε παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ ή  κε ιηγφηεξνπο; Απηφ είλαη ην ζέκα θη 

εζείο ζα κνπ πείηε πνηα είλαη ε πξφηαζε.  

  Δδψ έρσ έμη νλφκαηα πνπ ζπγθέληξσζε, δελ μέξσ κε πνηνλ 

ηξφπν ν ζπλάδειθνο Παπαρξήζηνο, κάιινλ κε ηε ζεηξά πνπ ήξζαλ. 

Παπαζαλαζίνπ, Καηξίηζεο, Πηηζηάβαο, Καξακπέηζνο, Αιεμάθεο, Σζηξηγψηεο, 

Ζξαθιένπο θαη παρή, είλαη 8 ηα νλφκαηα. 

  Πείηε κνπ πφζνη ιέηε θη απφ ηη ρξφλν; Ν‟ αθνχζσ πξνηάζεηο απφ 

ην ψκα, απφ απηνχο πνπ πξφθεηηαη λα κηιήζνπλ. Πξνηείλσ λα κηιήζνπλ νη 8 

απηνί απφ 5 ιεπηά κε πεξηζψξην, κε άλεζε, 5 ιεπηά ρσξίο λα ηνπο θφςνπκε 

φκσο θαη ρσξίο ηηο απεηιέο «ζνπ παίξλσ ην ιφγν» αιιά κε ζεβαζκφ απφ 



7
ν
 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΟΛΜΔ – ΖΜΔΡΑ 2

ε
 – Β‟ ΔΝΟΣΖΣΑ - ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ Β‟ – 17/12/2004 

 691 

κφλνη ηνπο θαη φζν πάεη. πκθσλνχκε; Καη ν απξηαλφο ρξφλνο ζα είλαη απηφο, 

ν ίδηνο, δελ ζα γίλεη δηάθξηζε. Να κε θάκε ρξφλν ζηε δηαδηθαζία, αλ δελ 

ππάξρνπλ ελζηάζεηο ζνβαξέο ζ‟ απηφ πνπ είπα, λα πξνρσξήζνπκε γηα λα 

κελ ηξψκε ρξφλν ζηε δηαδηθαζία. 

  Αχξην ζηηο 9.30 πνπ αξρίδνπκε κέρξη ηηο 11, δπφκηζη ψξεο 

δειαδή, πξνβιέπεηαη απηφ ην πξάγκα. Άξα έρνπκε ηελ άλεζε ηε ρξνληθή. Με 

θάκε ρξφλν δηαδηθαζίαο. Αλ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο δηαθνξεηηθέο 

πξνηάζεηο.  

(δηαινγηθέο ζπδεηήζεηο) 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Ηζρχεη ην πεληάιεπην. 

  Ο θ. Φσηίνπ, κέινο ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο,  έρεη ηνλ ιφγν.  

. ΦΧΣΗΟΤ: Β‟ ΔΛΜΔ Αζήλαο, ζπκκεηείρα ζηελ Οκάδα Δξγαζίαο θαη 

ζπκθσλψ κε ηα βαζηθά ζεκεία ηεο εηζήγεζεο. Με ηελ παξέκβαζή κνπ ζέισ 

λα πσ κεξηθά πξάγκαηα γηα ηνλ ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηδηαίηεξα γηα ηελ 

αηνκηθή επζχλε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

  Θα θάλσ ηξεηο παξαηεξήζεηο γεληθέο: Σν 7ν Δθπαηδεπηηθφ 

πλέδξην δελ απαζρφιεζε ηνλ θιάδν. Παξαηήξεζε δεχηεξε: Οη Οκάδεο 

Δξγαζίαο θαη ε δηθή καο δελ εξγάζηεθαλ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη δελ 

πιαηζηψζεθαλ απφ αξθεηνχο ζπλαδέιθνπο. Δπεηδή εγψ ζπκκεηείρα ην ‟87 ζην 

πλέδξην ηεο Θεζζαινλίθεο γηα ηελ επηκφξθσζε ζαο ιέσ φηη ηφηε ήκνπλ θαη 

ζηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή ηεο ΟΛΜΔ, ε δηνξγάλσζε δηήξθεζε 15 κήλεο, ε 

πξνεηνηκαζία κάιινλ.  

  Καη κηα ηξίηε παξαηήξεζε: Μνπ θαίλεηαη φηη απηφ ην 

Δθπαηδεπηηθφ πλέδξην κνηάδεη κε ην Δθπαηδεπηηθφ πλέδξην ηνπ ‟81-‟82 γηαηί 

αζρνιείηαη κε αξθεηά ζέκαηα αιιά δε λνκίδσ φηη ηα αληηκεησπίδεη ζε βάζνο.  

  Ζ εηζήγεζε ιέεη φρη ζηελ αμηνιφγεζε θαη ην ηεθκεξηψλεη 

πεηζηηθά. Ζ πηλειηά πνπ ζέισ εγψ λα βάισ ζε φιε απηή ηελ 
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επηρεηξεκαηνινγία αλαθέξεηαη ζηελ εξκελεία απηνχ ηνπ «φρη» θαη ζπλδέεηαη 

κε ηνλ ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηελ αηνκηθή επζχλε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.  

  Σν «φρη ζηελ αμηνιφγεζε» δελ ζεκαίλεη φηη δελ ειεγρφκαζηε απφ 

θαλέλαλ, φηη δελ θξηλφκαζηε, φηη δελ αθνχκε θνπβέληα θαη θάλεη ν θαζέλαο φ,ηη 

ηνπ θαπλίζεη. Γελ ζεκαίλεη φηη δελ πξνγξακκαηίδνπκε, φηη δελ ζέηνπκε 

ζηφρνπο ηνπο νπνίνπο θάπνηα ζηηγκή ηνπο αμηνινγνχκε, φηη δελ θάλνπκε 

θαλέλαλ απνινγηζκφ. 

  Γελ ζεκαίλεη φηη δελ ζπδεηάκε κεηαμχ καο, δελ θξίλνπκε θαη δελ 

θξηλφκαζηε γηα φζα κάζακε θαη πψο ηειηθά απηά πνπ κάζακε ηα εθαξκφδνπκε 

ζηελ ζρνιηθή πξάμε.  

  Γελ καο ελδηαθέξεη ηη πξνζθέξνπκε ζηνπο καζεηέο; Γελ καο 

ελδηαθέξεη πνην είλαη ην απνηέιεζκα ηεο δηδαζθαιίαο ηφζν ζηνλ ηνκέα 

εκπινπηηζκνχ ησ γλψζεσλ ησλ καζεηψλ φζν θαη ζηελ αλάπηπμε άιινπ 

είδνπο δεμηνηήησλ; Γελ καο ελδηαθέξεη πνηα κέζνδνο δηδαζθαιίαο ή πνηνο 

ηχπνο δαζθάινπ είλαη πην απνηειεζκαηηθφο; Απηά ηα δεηήκαηα δελ ηα 

ζπδεηάκε, δελ καο απαζρνινχλ, δελ αθνχκε φηη γίλεηαη ζπδήηεζε γχξσ απ‟ 

φια απηά; 

  Ζ κειέηε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ζρνιηθήο πξάμεο απαηηεί 

αλαιχζεηο πνπ λα πξνζαλαηνιίδνπλ ζ‟ απηφ πνπ είλαη ε επηδίσμή ηεο, δειαδή 

ζηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο απηψλ πνπ εθπαηδεχνληαη. Άιισζηε ε 

κάζεζε δελ είλαη ηίπνηε άιιν παξά ε ηξνπνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο απηνχ 

πνπ καζαίλεη. 

  Οη έξεπλεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο 

εληνπίδνπλ δηάθνξεο κεηαβιεηέο νη νπνίεο ζεσξνχληαη βαζηθέο γηα ηελ 

επίηεπμε θαιψλ ζρνιηθψλ απνηειεζκάησλ ζηνλ ηνκέα ηεο δηδαζθαιίαο, φπσο 

είλαη ε ζαθήλεηα θαηά ηελ παξνπζίαζε νξηζκέλνπ  καζήκαηνο, ε πνηθηιία 

δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, ε ζπλεπήο ζπκπεξηθνξά 

ζηελ ηάμε πξνζαλαηνιηζκέλε ζην έξγν κάζεζεο, ε έθηαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ 

πνπ θαιχπηεηαη θαηά ηε δηδαζθαιία, ε ελζάξξπλζε ησλ καζεηψλ απφ ηνλ 

δάζθαιν, ε απνθπγή αξλεηηθήο θξηηηθήο, ε ρξήζε επνηθνδνκεηηθψλ ζρνιίσλ 
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ζηελ αξρή θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, ε ρξήζε δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ 

εξσηήζεσλ, ε ζπζηεκαηηθή πξφθιεζε αληαπνθξίζεσλ απφ κέξνπο ηνπ 

καζεηή. 

  Απφ έξεπλεο ζπλάγεηαη φηη νξηζκέλε δηδαθηηθή κεζνδνινγία δε 

δίλεη πάληνηε θαη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο θαιχηεξα απφ άιιεο απνηειέζκαηα. 

Γη απηφ νη έξεπλεο ζπλερίδνληαη γηα λα δηαπηζησζεί πνχ, πφηε θαη γηα πνηνπο 

είλαη πεξηζζφηεξν θαηάιιειε ε θάζε δηδαθηηθή κεζνδνινγία. 

  κσο νη έξεπλεο θαηαιήγνπλ ζε νξηζκέλα ζπκπεξάζκαηα γηα ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ απνηειεζκαηηθψλ θαη κε απνηειεζκαηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Χο παξάδεηγκα κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ ηα απνηειέζκαηα κηαο ηέηνηαο 

έξεπλαο πνπ πξέπεη λα ζπδεηείηαη θαη λα απνηειεί αληηθείκελν θξηηηθήο θαη 

απηνθξηηηθήο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

  Να κεξηθά ζπκπεξάζκαηα απνηειεζκαηηθψλ θαη κε 

απνηειεζκαηηθψλ δαζθάισλ: Σν πξψην είλαη νη απνηειεζκαηηθνί θαη ην 

δεχηεξν είλαη νη κε απνηειεζκαηηθνί.  

   Δίλαη ζε ζέζε λα δηαηεξνχλ ηελ ηάμε θαη λα αληηκεησπίδνπλ 

ρσξίο απηαξρηζκφ ηνπο ελνριεηηθνχο καζεηέο. -  Γελ δηαηεξνχλ ηελ ηάμε, νη 

καζεηέο ελνρινχλ θαη απνθιίλνπλ απφ ηελ επηβαιιφκελε ζπκπεξηθνξά.  

   Υξεζηκνπνηνχλ ιίγν ηηο επηπιήμεηο θαη ηελ θξηηηθή. -  

Δπηπιήηηνπλ ζπρλά θαη επηθξίλνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο.  

   Ξνδεχνπλ ιίγν ρξφλν ζηε δηεχζπλζε ηεο ηάμεο. - Ζ δηεχζπλζε 

ηεο ηάμεο δαπαλά πνιχ ρξφλν.  

   Υξεζηκνπνηνχλ θπξίσο ηνλ έπαηλν θαη άιια ζεηηθά θίλεηξα. 2 -  

Υξεζηκνπνηνχλ ιίγν ηνλ έπαηλν θαη ηα ζεηηθά θίλεηξα.  

  Καηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δηάξθεηαο δηδαζθαιίαο δνπιεχνπλ 

κε κεγάιεο νκάδεο ή κε ην ζχλνιν ηεο ηάμεο. – Γνπιεχνπλ επί πνιχ ρξφλν κε 

κηθξέο νκάδεο καζεηψλ. 
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  Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο εξσηήζεηο πνπ θάλνπλ είλαη «ρακεινχ 

επηπέδνπ». – Υξεζηκνπνηνχλ ζπρλά εξσηήζεηο «πςεινχ επηπέδνπ».  

  Γελ ζπδεηνχλ κε ηδηαίηεξε έκθαζε, δελ κεγεζχλνπλ νχηε δίλνπλ 

πξνεθηάζεηο ζηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ. – Αζρνινχληαη πνιχ κε ηηο 

απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ηνπο, ζπδεηνχλ πνιχ. 

  Παξέρνπλ ιηγφηεξε επαλαηξνθνδφηεζε ζηηο εξσηήζεηο ησλ 

καζεηψλ. – Παξέρνπλ κεγάιε επαλαηξνθνδφηεζε ζηηο εξσηήζεηο ησλ 

καζεηψλ. 

  Πξνζέρνπλ ηδηαίηεξα ηνπο καζεηέο φηαλ δνπιεχνπλ αλεμάξηεηα. 

– Γελ πξνζέρνπλ αξθεηά ηνπο καζεηέο φηαλ δνπιεχνπλ αλεμάξηεηα. 

  ια απηά ηα παξαπάλσ δελ κπνξνχλ λα απνηεινχλ αληηθείκελν 

ζπδήηεζεο θαη αιιεινηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ;  

  Οη ζθέςεηο θαη νη πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνχλ αθνξνχλ κφλν 

ζηελ αηνκηθή επζχλε πνπ έρεη ν θάζε εθπαηδεπηηθφο θαη ζθνπφ έρνπλ λα 

ελζαξξχλνπλ ηελ αηνκηθή πξνζπάζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πέξα απφ ηε 

ζηήξημε πνπ πξέπεη λα παξέρνπλ νη δηάθνξνη θνξείο ηεο πνιηηείαο. 

  Πηζηεχσ φηη πνιιά πξάγκαηα κπνξνχλ λα αιιάμνπλ απφ ηελ 

αηνκηθή πξνζπάζεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Υξεηάδεηαη βέβαηα θαη 

απηνπεπνίζεζε θαη λα ρηππεζεί έλα πλεχκα κνηξνιαηξίαο. 

  Σν πξσί είπε θάπνηνο φηη καο πνιεκάλε κε ηφζα πνιιά φπια, 

φ,ηη θαη λα θάλνπκε εκείο έξρεηαη κηα Καινκνίξα θαη ηα ράλνπκε φια. Δγψ δε 

λνκίδσ φηη ηζρχεη θάηη ηέηνην. 

  Λνηπφλ, νη πξνηάζεηο είλαη: Πξέπεη λα ελζαξξπλζνχλ θαη λα 

δηεπθνιπλζνχλ νη εθπαηδεπηηθνί λα έρνπλ ειεχζεξε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν 

κέζσ ηνπ παξνρέα ηνπ ΤΠΔΠΘ θαη λα είλαη δσξεάλ ε πξφζβαζε γηα πνιιέο 

ψξεο ηελ εκέξα. 
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  Να ππάξρεη ρψξνο ζην ζρνιείν φπνπ λα ιεηηνπξγεί εξγαζηήξην 

κε πνιπκέζα, απνθιεηζηηθά γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ψζηε λα αμηνπνηείηαη ν 

ειεχζεξνο ρξφλνο ζην ζρνιείν θαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε πιηθνηερληθή ππνδνκή 

ηνπ ζρνιείνπ. Δμππαθνχεηαη φηη πξέπεη λα εκπινπηίδεηαη ε ζρνιηθή βηβιηνζήθε 

γηα λα πξνκεζεχνληαη νη εθπαηδεπηηθνί βηβιία πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ.  

  Να βξεζεί ηξφπνο λα πξνκεζεχνληαη ηα ζρνιεία εθπαηδεπηηθά 

πεξηνδηθά γηα λα παξαθνινπζνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ηηο εμειίμεηο ηεο εηδηθφηεηάο 

ηνπο. Να γίλνληαη ζπγθεληξψζεηο θαηά εηδηθφηεηα ζηα πιαίζηα κίαο ή θαη 

πεξηζζφηεξσλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ πξνο ηνλ Μάην θαη λα γίλεηαη αληαιιαγή 

ηδεψλ, εκπεηξηψλ, ηξφπσλ δηδαζθαιίαο θαη λα δεκνζηεχνληαη ηα πην 

ελδηαθέξνληα απφ απηά ζην δηαδίθηπν. 

  Δλλνείηαη φηη ζα θπθινθνξεί έλαο θαηάινγνο ν νπνίνο ζα 

εκπινπηίδεηαη κε λέεο δηεπζχλζεηο ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε επηθνηλσλία κέζσ 

ηνπ δηαδηθηχνπ.  

  ζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ δελ εμαληινχλ θαη δελ 

επαλαιακβάλνπλ ζέκαηα ηα νπνία είλαη γλσζηά. Πνιιά απ‟ απηά 

παξαιείθζεθαλ θαη δελ αλαθέξζεθαλ. Σν δεηνχκελν θαηά ηε γλψκε κνπ είλαη 

ε αλάπηπμε κηαο ζπλεξγαηηθήο θνπιηνχξαο φπσο ιέγεηαη, ζπλεξγαηηθνχ 

κνρινχ, ζπλεξγαηηθήο πξνζπάζεηαο, ζπλεηαηξηζηηθνχ απνινγηζκνχ γηα 

νηηδήπνηε γίλεηαη ζην ζρνιείν πνπ έρεη ζηφρν «λα θάλνπκε θαιχηεξν ην 

κάζεκα». 

  Λνηπφλ εκείο πξέπεη λα επηδηψθνπκε λα ζπδεηάλε νη 

εθπαηδεπηηθνί κεηαμχ ηνπο θαη λα αθνχλε θαη απηνχο πνπ έρνπλ λα ηνπο πνχλε 

θάηη παξαπάλσ είλαη απηνί είλαη ζρνιηθνί ζχκβνπινη ή παιαηφηεξνη 

εθπαηδεπηηθνί, φπνηνο ηέινο πάλησλ έρεη λα πξνηείλεη θάηη ρξήζηκν. 

  Σν δεηνχκελν είλαη λα είλαη ν εθπαηδεπηηθφο επαξθήο θαη λα κε 

ληψζεη αλαζθάιεηα. Γηαηί αλ είλαη επαξθήο θαη ληψζεη ζηγνπξηά γηα ηνλ εαπηφ 

ηνπ δελ ζα ρξεηάδεηαη λα έρεη αλάγθε ή λα θνβάηαη θαλέλαλ «αμηνινγεηή». 

Δπραξηζηψ. 
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(δηαινγηθέο ζπδεηήζεηο) 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Ο ιφγνο ζηελ θα Παπαζαλαζίνπ. 

Β. ΠΑΠΑΘΑΝΑΗΟΤ: Δίκαη απφ ηελ ΔΛΜΔ Πάξνπ-Αληηπάξνπ θαη έρσ έξζεη 

εδψ εθπξνζσπψληαο ηε Γεληθή πλέιεπζε. Δίκαη κέινο ηνπ Γ.. αιιά εκείο 

θάλακε θαη Γεληθή πλέιεπζε. Κάλακε έλα δηεπξπκέλν Γ.. θαη‟ αξρήλ θαη 

κεηά κηα πλέιεπζε φπνπ δελ είρε θαη κεγάιε πξνζέιεπζε, ήηαλ ην 1/3 

πεξίπνπ ησλ ζπλαδέιθσλ. 

  Γελ έρνπκε κηα εηζήγεζε λα θαηαζέζνπκε, ν θαζέλαο είπε ηνλ 

πφλν ηνπ εθεί θαη κέζα ζηνπο πνιινχο πφλνπο ήηαλ θαη ε αμηνιφγεζε. Αιιά 

ήηαλ ζπλδεδεκέλε κε φια ηα πξνβιήκαηα ηεο εθπαίδεπζεο, κε φια ηα 

πξνβιήκαηα πνπ έρνπκε θαη ζε ηνπηθφ επίπεδν θαη παλειιήληα, γηαηί ηέηνηα 

θαηλφκελα παξαηεξνχληαη ζε φιε ηελ Διιάδα.  

  Έηζη ινηπφλ, ηα πξψηα πξάγκαηα πνπ ζθεθηήθακε είλαη φηη 

εκείο είκαζηε δπζηπρψο θαη νη  καζεηέο επίζεο δπζηπρείο θαη γη απηφ θηαίλε 

πάξα πνιιά. Φηαίλε ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, θηαίκε θη εκείο, θηαίεη θαη ην 

πεξηβάιινλ. Σα πξνβιήκαηα έρνπλ αλαθεξζεί θαη ζε άιιεο νκάδεο έηζη θη 

αιιηψο. 

  ζν ινηπφλ –εηπψζεθε θαη ζηε πλέιεπζε- πξνζπαζνχκε λα 

θάλνπκε ηε δσή ησλ καζεηψλ πην επράξηζηε, ηφζν «παξαλνκνχκε». Γειαδή 

ηη θάλνπκε: Φεχγνπκε απ‟ απηή ηελ απαξάδεθηε χιε πνπ αλ θαζίζνπκε εδψ 

φινη καδί θαη δνχκε ηη βάδνπκε ηα παηδηά λα κάζνπλ –εγψ είκαη Φπζηθφο θαη 

θάλσ θαη Βηνινγία θαη θάλσ θαη Υεκεία, αλνίμηε ηα βηβιία ηεο Βηνινγίαο απφ 

πεξηέξγεηα νη ζπλάδειθνη πνπ δελ είλαη ηνπ θιάδνπ, ηη βάδνπκε ηα παηδηά λα 

κάζνπλ θαη αλ εκείο ζεσξνχκε φηη φια απηά ηα πξάγκαηα ηα αμηνινγνχκε 

ζεηηθά θαη πξνζπαζνχκε λα ηα πεξάζνπκε έηζη πηεζηηθά ζηα παηδηά, ηφηε λα 

ζπλερίζνπκε θαη ηα ππφινηπα. 

  Ση άιιν θάλνπκε εκείο ζηα παηδηά: Σα βάδνπκε λα γξάθνπλ 

ζπλερψο εμεηάζεηο. Υάλνπκε φιν ην α‟ ηξίκελν ζην Γπκλάζην θαη ζην Λχθεην 

ην ηεηξάκελν κε ηεζη, κε δηαγσλίζκαηα. Αλ απνηχρνπλ δεχηεξν δηαγψληζκα, 
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πνπ λα δίλνπκε πεξηζζφηεξε ζεκαζία ζε θάπνηα Ο, απηφ θάλνπκε. Απηφ 

θάλνπκε θαη ην μέξνπκε φινη απηφ. Μφλν πνπ δελ γθξηληάδεη θαλείο πηα, 

βαξεζήθακε λα γθξηληάδνπκε κάιινλ.  

  Καη ηψξα ινηπφλ, κε βάζε απηή ηε δνπιεηά πνπ θάλνπκε έξρεηαη 

ε αμηνιφγεζε. Αλ ινηπφλ εκείο δελ θάλνπκε εμεηάζεηο, ηη αμηνιφγεζε ζα 

έρνπκε; Αλ εγψ αληί γηα Φπζηθή –φπσο ην θάλσ θαη ην δειψλσ θαη δεκφζηα- 

θάλσ Γιψζζα γηαηί ηα παηδηά δελ μέξνπλ ηε γιψζζα, είλαη ιεηηνπξγηθά 

αλαιθάβεηα, πψο αμηνινγνχκε; Με ηη ηξφπν; 

  Έρνπκε αξρίζεη ινηπφλ θαη ιέκε λα βάινπκε θη άιια καζήκαηα, 

λα βάινπκε, λα βάινπκε θαη ηα παηδηά δελ μέξνπλ λα κηιάλε. Απηά ηα είπακε 

ινηπφλ ζηε πλέιεπζε.  

  Μηιήζακε θαη γηα ηα ΣΔΔ. Ση ζφη αμηνιφγεζε ζα γίλεη ζηα ΣΔΔ; 

Έηζη θη αιιηψο έρνπκε θαηεπζχλεη ηα παηδηά φζνη δελ είλαη θαινί καζεηέο λα 

πάλε εθεί. Πνην έξγν ζα αμηνινγεζεί εθεί πέξα; Γηα λα είκαζηε θαη ιίγν κέζα 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Δγψ ζπκθσλψ κε ηελ εηζήγεζε, είλαη θαη ζσζηά 

ζεσξεηηθά ηνπνζεηεκέλε, πνπ είλαη αληίζεηε ζηελ αμηνιφγεζε, αιιά λα 

βάινπκε θαη ιίγν ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηελ θαζεκεξηλφηεηα πνπ δνχκε θαη απηή 

ε θαζεκεξηλφηεηα καο ελνριεί. 

  Κάζε κέξα ζην ζρνιείν πφζα δηαιείκκαηα ζπδεηάκε γη απηά ηα 

ζέκαηα κέζα απφ θάπνην παηδί πνπ έρεη πξφβιεκα; Πνιιέο θνξέο. Απηφ είλαη 

έλα κέξνο αμηνιφγεζεο απ‟ ηε κεξηά καο. Θα κπνξνχζε ινηπφλ λα εληζρπζεί ν 

χιινγνο, ζαλ πξφηαζε ην θάλσ απηφ, ζα κπνξνχζε κηα θνξά ηελ εβδνκάδα 

λα βξίζθεηαη ν χιινγνο θαη λα θάλεη παηδαγσγηθή θαη λα ζπδεηάεη γηα ην ηη 

πξνβιήκαηα ππάξρνπλ ζην ρψξν ηνπ.  

  Θα κπνξνχζαλ ππεχζπλνη Σκεκάησλ λα κελ έρνπλ ηνλ άραξν 

ξφιν λα κεηξάλε ηηο απνπζίεο, αιιά λα έρνπλ ζηελ επζχλε ηνπο θάπνηα παηδηά 

θαη λα ζπδεηάλε κ‟ απηά ηα παηδηά θαη λα είλαη κεζνιαβεηέο αλάκεζα ζηνλ 

χιινγν θαη ζε απηά ηα παηδηά, γηα λα αξρίζεη επηηέινπο θάηη λα γίλεηαη 

αλάκεζά καο ή θαη κε ηνπο γνλείο. 
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  Γηαηί ηνπο γνλείο ηνπο έρνπκε αληηπάινπο απηή ηε ζηηγκή. Καη 

θάηη πξέπεη λα γίλεη. αο επραξηζηψ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Ο επφκελνο νκηιεηήο. 

ΤΝΔΓΡΟ: Καη‟ αξρήλ πξέπεη λα νκνινγήζνπκε φηη ε εξγαζία ηεο Οκάδαο 

ηνπ ΚΔΜΔΣΔ, ηδηαίηεξα εθείλε πνπ αλαθέξεηαη θαη θαηαγγέιιεη βέβαηα θαη 

απαξληέηαη ηελ αμηνιφγεζε έρεη πάξε πνιιά θαη ζεηηθά ζηνηρεία. Μηα 

επηζήκαλζε έρνπκε λα θάλνπκε, φηη δελ ζπλδέεη φζν ζα έπξεπε ηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζρνιηθήο Μνλάδαο πνπ 

έρνπκε ηνλίζεη φηη ε κία πξνυπνζέηεη θαη ζπλεπάγεηαη ηελ άιιε. 

  Μάιηζηα πξνεμάξρνπζα είλαη απηή ε αμηνιφγεζε πνπ ζα 

εζηηάδεηαη ζηε ζρνιηθή Μνλάδα θαη ζηε κεηάιιαμή ηεο ζε έλαλ νιφηεια 

αγνξαίν ζεζκφ. 

  κσο θάπνηα ζεκεία πξέπεη λα αλαθέξνπκε γχξσ απφ ηε 

κπζνινγία ηελ αζηηθή ηεο αμηνθξαηίαο θαη ησλ αμηψλ. Πξψηα θαη θχξηα θάπνηα 

ζεκεία θαη κηα παξάγξαθνο απφ ηελ 13ε επηζηνιή ηνπ Μαξμ πξνο ηνλ 

Έλγθειο: «Σν αζηηθφ θξάηνο αμηνινγεί κέζα ζηε ζρεηηθφηεηά ηνπ ηα πάληα γηα 

έλαλ θαη κφλν ιφγν», γξάθεη ν Μαξμ ζηνλ Φξεηδεξίθν Έλγθειο. «Πνηνο είλαη 

απηφο; Θέιεη λα επηκεξίζεη ηελ επζχλε ζην άηνκν θαη λα ηελ απνθξχςεη, λα ηε 

κεηαζέζεη εθεί θαη λα απνθξχςεη ηηο επζχλεο πνπ έρεη ην ίδην, ην θνηλσληθφ θαη 

πνιηηηθφ θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα». 

   Άξα είλαη κηα κεζνδνινγία εμαηνκίθεπζεο θαηά ηνλ Μαξμ, ησλ 

επζπλψλ. Γελ θηαίεη δειαδή ην ζχζηεκα ην αζηηθφ αιιά ν εξγάηεο. Γε θηαίλε 

νη εθπαηδεπηηθνί ζεζκνί αιιά ν καζεηήο, ν εθπαηδεπηηθφο θαη δηάθνξα άιια 

άηνκα πνπ ηα βιέπνπκε ζαλ άηνκα θαη φρη ζαλ ζπιινγηθφηεηεο. 

  ηελ επηζηνιή απηή ν Μαξμ ηνλίδεη φηη βέβαηα νη αμηνινγεηηθέο 

δηαδηθαζίεο ζην αζηηθφ θξάηνο –γηαηί, θνηηάμηε, ε αμηνιφγεζε είλαη θνηλσληθή 

ιεηηνπξγία, ηεξάζηηα ζεκαζία έρεη κε πνηεο αμίεο θαη γηα πνην ζθνπφ 

αμηνινγείο. Γελ ην αξληφκαζηε, δελ βειηηψλνπλ νη φπνηεο πξνηάζεηο ην 



7
ν
 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΟΛΜΔ – ΖΜΔΡΑ 2

ε
 – Β‟ ΔΝΟΣΖΣΑ - ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ Β‟ – 17/12/2004 

 699 

θαηεζηεκέλν αιιά ην ζπληεξνχλ θαη δηθαηνινγνχλ ηελ χπαξμε ηνπ θνηλσληθνχ 

ζπζηήκαηνο.  

  Απηή είλαη πάξα πνιχ βαζηθή ζεσξεηηθή ηδενινγηθή θηινζνθηθή 

ζεψξεζε ηεο αμηνιφγεζεο. Αο πάκε φκσο θαη ζηνλ Μηζέι Φνπθψ. Ση γξάθεη ν 

Φνπθψ ζε έλα βηβιίν ηνπ πνπ έρεη κεηαθξαζηεί απφ ηηο εθδφζεηο Ράπαο; Ο 

Μηζέι Φνπθψ ιέεη «πνηνη παξάκεηξνη ζη‟ αιήζεηα» -θαη ζέησ ην εξψηεκα ζε 

φινπο ηνπο παξφληεο- «πξνζδηνξίδνπλ θαη ζεκαηνδνηνχλ ην πεξηερφκελν ησλ 

αμηψλ;»  

  Μηιάκε γεληθά γηα αμίεο. Ξαλα-αλαξσηηέηαη ν Φνπθψ: Πνηνο 

δηαθξίλεη ηα είδε ησλ αμηψλ; Ση είλαη νηθνλνκηθή αμία, ηη είλαη πνιηηηζκηθή αμία, 

ηη είλαη εζηθή αμία; Πξέπεη λα απαληήζνπκε ζε απηά ηα εξσηήκαηα. Πνηνο 

πξνζδηνξίδεη ην πεξηερφκελν ησλ αμηψλ; Αθφκα, εξψηεκα πνπ ζέηεη ν Μηζέι 

Φνπθψ: Πφζν ζρεηηθέο θαη κεηαβαιιφκελεο είλαη νη αμίεο απφ θνηλσλία ζε 

θνηλσλία θαη απφ επνρή ζε επνρή; 

  Άξα, αθνχ ηα απαληάεη θαη αμίδεη λα δηαβάζεη θαλείο ην βηβιίν 

ηνπ, θαηαιήγεη φηη ε αμηνιφγεζε δελ είλαη ηίπνηε άιιν απφ κηα ηειεηνπξγία 

ηαμηλφκεζεο θαη ππαγσγήο θαη ππνηαγήο ζε θάπνηνπο θαλφλεο. Άξα πνηνο 

κνηξάδεη ηελ ηξάπνπια θαη πνηνο δηαηππψλεη ηνπο θαλφλεο; Πνηνο; 

  Απηφ είλαη ην εξψηεκα πνπ πξέπεη λα δηαπλέεη φινπο καο θαη λα 

καο βαζαλίδεη. Σειηθά ε αμηνιφγεζε θαλνληθνπνηεί –κηα κηθξή έλζηαζε θάλσ 

ζηελ εηζήγεζε ηεο Οκάδαο ηνπ ΚΔΜΔΣΔ- δελ είλαη κφλν κηα γξαθεηνθξαηηθή 

απνλεπξσκέλε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε δηαδηθαζία.  

Δθφζνλ θαλνληθνπνηεί ζε βάδεη ζε θαλνληζκνχο, ζε βάδεη λα δεηο 

θαη λα πξάηηεηο θαη λα ζθέθηεζαη φπσο εθείλνη ζέινπλ, αο κελ ην 

θαηνλνκάζνπκε, έρεη θαζαξά ηηκσξεηηθφ ραξαθηήξα. Καη εδψ είλαη ε 

απάληεζή καο ζηελ ΠΑΚ ε νπνία ιέεη «κε θνβάζηε ηελ αμηνιφγεζε, δελ ζα 

έρεη ηηκσξεηηθφ ραξαθηήξα». Γελ ζα παίξλεη ππφςε άιια θξηηήξηα, ηη θάηζα 

ζνπ, ηε ξάηζα ζνπ, ηελ πξνέιεπζή ζνπ, ηελ πνιηηηθή ζνπ άπνςε, ηελ 

ηδενινγία ζνπ. 
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  Αο ηα μεράζνπκε απηά. Σψξα βέβαηα νη κεγάινη άγλσζηνη είλαη 

ηα θξηηήξηα ηεο αμηνιφγεζεο θαη γηα ηελ ζρνιηθή Μνλάδα αιιά θαη ηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απφ ηνλ Γηεπζπληή ηνπ θαη ηνλ χκβνπιν. Απηά 

ζα αλαιπζνχλ αξγφηεξα απφ έλαλ άιινλ ζπλάδειθν θαη ζπλαγσληζηή ηνπ 

ρψξνπ καο, ηεο ΔΑΚ-ΓΔΔ.  

  Σα θξηηήξηα φκσο ζπλάδειθνη είλαη κνλαδνπνηεκέλα θαη γηα καο. 

Δίλαη αθξηβψο αξηζκεηηθά, πνζνηηθά. Γειαδή ζε έλα θξηηήξην, επηζηεκνληθή 

επάξθεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, 0-50. αο ξσηψ ζπλάδειθνη: Υσξάεη ην 

εθπαηδεπηηθφ έξγν ζε έλαλ αξηζκφ; Υσξάεη ν εθπαηδεπηηθφο ζε έλαλ αξηζκφ; 

Υσξάεη ν καζεηήο ζε έλαλ αξηζκφ; 0-7 κέρξη πφζν ζην παηδί; 

  Δίλαη έλα εξψηεκα πνπ πξέπεη λα καο απαζρνιεί. 

πλαηζζεκαηηθά, παηδαγσγηθά, ζην ρψξν, ζηνλ φπνην ρψξν ηεο επαηζζεζίαο 

καο, αλ ζέινπκε λα είκαζηε θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί. Δθηφο αλ ζέινπκε λα 

κεηαηξαπνχκε ζε επαγγεικαηίεο. 

  Σέινο ηα πνζνηηθά θξηηήξηα θαη γηα ηελ Μνλάδα θαη γηα καο, ζα 

είλαη νη επηδφζεηο ησλ καζεηψλ καο ζηηο εμεηάζεηο. Γελ είλαη θαζφινπ ηπραίν 

φηη ε Τπνπξγφο Παηδείαο πξνηείλεη θαη ζηνλ ιεγφκελν εζληθφ «δηάινγν» 

εμεηάζεηο απφ ηελ Δ‟ Γεκνηηθνχ, απφ ηξάπεδεο ζεκάησλ, κέρξη ηελ Γ‟ Λπθείνπ.  

  Θα θχγνπλ νη εμεηάζεηο βέβαηα απ‟ ην Λχθεην αιιά απηά ηα 

πνζνηηθά κεγέζε ζα αμηνινγνχλ ηηο Μνλάδεο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη δελ 

ππάξρεη ηίπνηα πην άδηθν. Δίηε δηαπηζησηηθέο είλαη απηέο νη εμεηάζεηο είηε 

βειηησηηθέο είλαη είηε πξναγσγηθέο είηε απνιπηήξηεο, ζα είλαη πνζνηηθά 

κεηξήζηκα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Ο ιφγνο ζηνλ θ. Γηψξγν Καηξίηζε απφ ηελ ΔΛΜΔ Πεηξαηά.  

Γ. ΚΑΣΡΗΣΖ: Θα μεθηλήζσ κε έλα αιίεπκα απφ ηνλ ζεκεξηλφ Σχπν. Ζ επί 

καθξφλ ζπλνκηιία ηνπ Μπνπο κε ηνλ ζθχιν ηνπ πνπ έθαλε ηνλ ηειενπηηθφ 

γχξν ηνπ θφζκνπ, φπνπ εμεγνχζε ν Μπνπο γηαηί δελ κπνξεί λα θάλεη 

Τπνπξγφ ηνλ ζθχιν ηνπ, είλαη ηδαληθή εηθφλα ελφο θφζκνπ πνπ ηνλ θξαηάεη 
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ζνχδα έλαο πξνηεζηάληεο πνπ θξίλεη ηε δεκνθξαηία ηεο Τθειίνπ. Να έλαο 

αμηνινγεηήο. 

  Αθνξκή γηα ηελ νκηιία παίξλσ απφ ηελ πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο 

ζπδήηεζε πνπ έγηλε ζηελ Βνπιή ζηηο 8/11 θέηνο φπνπ μεθηλάεη έλαο δηάινγνο 

γηα ηελ παηδεία αιιά πξνο ζενχ, έμσ απ‟ απηφ ηνλ δηάινγν είλαη ε αμηνιφγεζε. 

Γελ ζίγνληαη ηα ηεξά θεθηεκέλα ηνπ αζηηθνχ καο ζπζηήκαηνο. Ζ αμηνιφγεζε 

απνηειεί βαζηθφ κνριφ θαη πξσηαξρηθφ εξγαιείν γηα ηε ζεκειίσζε θαη ηα 

επηκέξνπο ζηνηρεία ηεο φιεο αληηεθπαηδεπηηθήο ηνκήο πνπ επηρεηξείηαη 

ζήκεξα.  

  Ζ αμηνιφγεζε ησλ ζρνιηθψλ Μνλάδσλ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο 

ησλ πξψησλ ζεκηλαξίσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2004 θαη 

ζε δηεπζπληηθά ζηειέρε ηεο Δθπαίδεπζεο, ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ζε 

εθπαηδεπηηθνχο, αθνινπζεί ην πλεχκα ηεο Ληζζαβφλαο κε θξηηήξηα πνπ 

πξνηείλνληαη φπσο ε εμεχξεζε πφξσλ απηνρξεκαηνδφηεζεο ησλ ζρνιείσλ 

κέζα απφ επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ίδησλ θαη ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο, ηε ζπλεξγαζία κε «ρνξεγνχο» -εληφο πνιιψλ εηζαγσγηθψλ- 

ηε δηαθήκηζε ηνπ ζρνιηθνχ πξντφληνο-εκπνξεχκαηνο.  

  Παξάιιεια νη νδεγίεο πξνηξέπνπλ ζε πξφζιεςε απ‟ ηα 

ζρνιεία ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ πνπ ζα αλαιάβνπλ ηελ νξγάλσζε ηεο 

απηναμηνιφγεζήο ηνπο  κε βαζχηεξν ζηφρν λα εμνηθεησζνχλ νη Μνλάδεο ζηνπο 

θαλφλεο ηεο ηδησηηθήο ιεηηνπξγίαο.  

  Αθφκα, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα άιια θξηηήξηα 

απηναμηνιφγεζεο, πιέθεηαη έλαο πην αζθπθηηθφο πληγεξφο θινηφο ειέγρνπ εθ‟ 

φζνλ νη αλαξξσηηθέο άδεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ζε 

απεξγίεο ζεσξνχληαη αξλεηηθέο αμηνινγηθέο παξάκεηξνη γηα ηε ζρνιηθή 

Μνλάδα κε πηζαλή ζπλέπεηα ηε δηαθνπή ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην θξάηνο θαη 

άιινπο θνξείο. 

  Απηά δελ είλαη δηθά κνπ, είλαη θείκελα ηνπ ζεκηλαξίνπ γηα ην 

δεκφζην management θαη θνηλφ πιαίζην αμηνιφγεζεο ηεο 17/6/04 θαη νδεγίεο 



7
ν
 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΟΛΜΔ – ΖΜΔΡΑ 2

ε
 – Β‟ ΔΝΟΣΖΣΑ - ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ Β‟ – 17/12/2004 

 702 

γηα ηηο Δπηηξνπέο Απηναμηνιφγεζεο απφ ην Δζληθφ Κέληξν Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο πνπ έγηλε ζηνλ Σαχξν.  

  Δίλαη αδηακθηζβήηεην φηη ε επηρείξεζε «αμηνιφγεζε» απνηειεί 

ηνλ θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο ηδησηηθνπνίεζεο θαη 

εκπνξεπκαηνπνίεζεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηελ παξάιιειε απφθξπςε απφ 

ηελ θνηλή γλψκε ηεο επηθείκελεο ηαμηθήο δηαθνξνπνίεζεο ζρνιείσλ θαη 

εθπαηδεπηηθψλ ζην φλνκα κηαο θίβδειεο θαη ςεπδεπίγξαθεο αζηηθήο 

αμηνθξαηίαο. 

  Υαξαθηεξηζηηθά: Σν θχξην κεηξήζηκν κέγεζνο θαη ν βαζηθφο 

δείθηεο ηεο αμηνιφγεζεο είλαη αξηζκεηηθέο φπσο είπα πξνεγνπκέλσο θαη 

πνζνηηθέο  επηδφζεηο ησλ καζεηψλ. Οη αμίεο πνπ πξνβάιινληαη γηα ην κέιινλ 

ηνπ ζρνιείνπ είλαη νη ίδηεο κε απηέο ηεο θαπηηαιηζηηθήο αγνξάο πνπ 

κεηαηξέπνπλ ην ζρνιείν ζε έλα κίλη κάξθεη ή ζνχπεξ κάξθεη γηα θάζε 

πνξηνθφιη κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζαλ πσιεηέο εκπνξεχκαηνο.  

  Σν εκπφξεπκα είλαη ε γλψζε θαη πειάηεο νη γνλείο θαη νη 

καζεηέο φπσο αλαίζρπληα απηνί ραξαθηεξίδνπλ ζηα θείκελά ηνπο ζην θνηλφ 

πιαίζην αμηνιφγεζεο θαη ζε ινηπά θείκελα πνπ έρνπλ θαηαζέζεη. 

   Καηά ζπλέπεηα θαη ν εθπαηδεπηηθφο ζα αμηνινγείηαη θπξίσο απφ 

ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ νη νπνίεο δελ βξίζθνληαη ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε 

ηηο ηθαλφηεηεο, ηα πξνζφληα θαη ηελ πξνζπάζεηά ηνπ, αθνχ νη ζρνιηθέο 

επηδφζεηο είλαη απνηέιεζκα ζε κεγάιν βαζκφ θαη ηεο θνηλσληθήο κνξθσηηθήο 

πξνέιεπζεο ησλ καζεηψλ. Φαληαζηείηε αμηνιφγεζε παηδηνχ ηνπ Πεξάκαηνο 

κε καζεηή ηεο Κεθηζηάο. 

  Έηζη, ε αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξρεηαη λα ηνλ 

ρεηξαγσγήζεη ηδενινγηθά, λα ηνπ αθαηξέζεη ηελ νινέλα θαη κηθξφηεξε 

δπλαηφηεηά ηνπ γηα ειεχζεξε έθθξαζε γλψκεο θαη κεηάδνζε πξννδεπηηθψλ 

ηδεψλ ζηα παηδηά.  

 Ο θφβνο απ‟ ηελ άιιε ησλ πνηλψλ, ε νηθνλνκηθή θαζήισζε, ε 

παξαθξάηεζε κηζζνχ, ζθεθηείηε ηα 150 επξψ, ε κεηάηαμε, ε απφιπζε πνπ 
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πηζαλφλ κπνξεί λα γίλεη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ δεκνζηνυπαιιειηθφ θψδηθα ή 

ην θιείζηκν ηνπ ζρνιείνπ, ζα ηνλ πεξηνξίδεη απνθιεηζηηθά θαη ηππηθά ζηελ 

αίζνπζα ηεο ηάμεο θαη ζην γξαθείν φπνπ ζα ιεηηνπξγεί ζαλ άςπρν θαη άβνπιν 

εθηειεζηηθφ φξγαλν θάπνησλ εληνιψλ.  

  Ζ δηαξθήο αλαζθάιεηα ζα ηνπ απνξξνθήζεη ηελ φπνηα δηάζεζε 

γηα πνιηηηθή ζπλδηθαιηζηηθή θαη θνηλσληθή δξάζε, ζα ην θαηαηάμεη ζε ιίζηεο 

δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ, θαιφο κέηξηνο θηι. φπσο θαη ηα ζρνιεία. Δίλαη 

παξαπάλσ απφ ζίγνπξν φηη ε εθαξκνγή ηεο αμηνιφγεζεο ζα επηθέξεη 

πνιπεπίπεδεο αληηδξάζεηο ζην ζηελφηεξν θαη επξχηεξν εθπαηδεπηηθφ θαη 

θνηλσληθφ ρψξν.  

  Γη απηφ θαη ε αμηνιφγεζε θνηλά απνδεθηή είλαη ζήκεξα θαη απφ 

ηε Νέα Γεκνθξαηία ηφζν φζν θαη απ‟ ην ΠΑΟΚ θαη ηνλ πλαζπηζκφ, κέζα 

απφ ηα εμαγγειζέληα εζληθφ δηάινγν γηα λα εμσξατζηεί, λα δηαθεκηζηεί, λα 

πξνβάιιεη ηηο αμίεο ηεο αγνξάο ζαλ ηδαληθέο δηαρξνληθέο θαη επίθαηξεο.  

  Με φια απηά φκσο πξνπάλησλ ζηνρεχνπλ ζηελ εθαξκνγή ηεο 

αμηνιφγεζεο σο δήζελ πξντφληνο ηεο ζέιεζεο αιιά θαη ηεο απφθαζεο κηαο 

παλίζρπξεο πιεηνςεθηθήο ηάζεο απφ ην εθπαηδεπηηθφ θαη ην επξχηεξν 

θνηλσληθφ ζψκα.  

  Πνηνο ζα αμηνινγήζεη ζπλάδειθνη ηνπο αμηνινγεηέο; Γηα καο ε 

κφλε αληίδξαζε είλαη ην νξγαλσκέλν καδηθφ ιατθφ Κίλεκα ησλ καζεηψλ, ησλ 

γνληψλ, ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ πξέπεη λα πάξεη απηή ηελ ππφζεζε ζηα ρέξηα 

ηνπ. Δπραξηζηψ. 

ΤΝΔΓΡΟ: Κιείλνληαο, κηα ιέμε: Δπεηδή πνιινί καο θαηεγνξνχλ ζαλ 

ΔΑΚ-ΓΔΔ γηα δαηκνλνινγία θαη δαηκνλνπνίεζε, ζέηνπκε έλα εξψηεκα: Σν 

Κεθάιαην, ε Δπξσπατθή Έλσζε, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ε Commission, 

είλαη ρψξνο αξραγγέισλ πνπ πξέπεη ζ‟ απηφλ λα πξνζθπλνχκε θαη λα 

πξνζεπρφκαζηε; Γελ είκαζηε εκείο νη δαηκνλνιφγνη.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Ο ζπλάδειθνο Πηηζηάβαο απφ Δ‟ ΔΛΜΔ Θεζζαινλίθεο έρεη ηνλ 

ιφγν.  
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(δηαινγηθέο ζπδεηήζεηο) 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Μνπ επηηξέπεηε ζπλάδειθνη; Δγψ δελ θάλσ face control, ν 

ζπλάδειθνο Παπαρξήζηνο θαηέγξαςε ηα νλφκαηα, επί ηνχηνπ άθεζα ηνλ 

ζπλάδειθν Παπαρξήζην λα θαηαγξάςεη ηα νλφκαηα γηαηί δελ ήζεια λα έρσ 

θακία ζπκκεηνρή ζ‟ απηφ ην πξάγκα εηιηθξηλά, ζπλεπψο ζαο παξαθαιψ πνιχ 

απηνί γξάθεθαλ, απηνί ζα κηιήζνπλ.  

  Δπεηδή βιέπσ, έρσ ηελ αίζζεζε φηη ε δηαδηθαζία ηελ νπνία 

πξνθξίλακε έρεη ηελ απνδνρή ησλ πεξηζζνηέξσλ εδψ κέζα θαη επεηδή απηή ε 

δηαδηθαζία πάεη θαιά, λα κε θάκε ρξφλν γηα λα ζπδεηάκε ζ‟ απηήλ.  

Γ. ΠΗΣΗΑΒΑ: Σν πξψην πνπ ζέισ λα πσ είλαη κηα πξψηε δηαπίζησζε: 

Πξέπεη λα έρνπκε λα πνχκε πάληνηε θάηη γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

δνπιεηάο καο. δελ μέξσ αλ είκαζηε ππφινγνη ζηνλ ζεφ ή ζηελ θνηλσλία ή 

ζηνπο γνλείο ή ζηνπο καζεηέο αιιά πξέπεη λα έρνπκε πάληνηε θάηη λα πνχκε 

γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δνπιεηάο καο. Ζ πξψηε παξαηήξεζε είλαη 

απηή.  

  Ζ δεχηεξε: Δπηηεινχκε θνξπθαία θαη θξίζηκε θνηλσληθή 

ιεηηνπξγία, δελ είκαζηε παπάδεο γηα λα αλαθεξφκαζηε ζην ζεφ. Ζ θεληξηθή 

κνπ άπνςε είλαη ε εμήο: Θέισ κηα αμηνιφγεζε ζπλδηακνξθσηηθή, ζπλεξγαηηθή 

πνπ ιέκε, πνπ λα σζεί ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζε κηα πην απηελεξγφ, πην δξαζηήξην 

δξάζε καο ζηελ κηθξνθιίκαθα ηεο θαζεκεξηλήο ζρνιηθήο πξάμεο. 

  Θέισ κηα αμηνιφγεζε πνπ λα δηαθπιάζζεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ απ΄ 

ηνλ δηαρεηξηζηηθφ ηνπ ξφιν. Θέισ κηα αμηνιφγεζε ε νπνία λα θαηαγξάθεη κηα 

δπλακηθή απειεπζέξσζεο αληηζηάζεσλ κεηαξξπζκηζηηθήο ζηξαηεγηθή ζηε  

κηθξνθιίκαθα ηεο θαζεκεξηλήο ζρνιηθήο πξάμεο. Θέισ κηα αμηνιφγεζε 

απηνρεηξαθέηεζεο, ρεηξαθέηεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θφζκνπ. 

  ήκεξα έρνπκε έλαλ εθπαηδεπηηθφ ν νπνίνο αληηιακβάλεηαη ηνλ 

ξφιν ηνπ κε έλαλ εληειψο δηαρεηξηζηηθφ ηξφπν θαη κάιηζηα θνβάκαη φηη 

νξζφηαηεο θνηλσληνινγηθέο πξνζεγγίζεηο σζνχλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζε κηα 
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παξαίηεζε κπξνζηά ζηελ πξνζθεξφκελε δηαπίζησζε φηη γηα φια θηαίεη ην 

ζχζηεκα ή θάπνηνο άιινο. Τπάξρεη δσηηθφο ρψξνο πξνζσπηθήο επζχλεο; 

  Εσηηθφο κε ηελ έλλνηα φηη αλ ν εθπαηδεπηηθφο δελ αζθήζεη ηνλ 

παηδαγσγηθφ ηνπ ξφιν αλ δελ αθήζεη ην δηθφ ηνπ απνηχπσκα θαη αλ δελ 

παίμεη ηνλ ξφιν ηνπ ελεξγνχ κνξθσηηθνχ ππνθεηκέλνπ, θακία 

κεηαζρεκαηηζηηθή αληίιεςε δελ κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζην ρψξν ηνπ 

ζρνιείνπ. Κακία κεηαξξχζκηζε.  

  Απφ πνχ θηλδπλεχνπκε ζήκεξα; Κηλδπλεχνπκε απφ έλαλ 

εθπαηδεπηηθφ ελζσκαησκέλν ζηελ θξαηηθή ηδενινγία κέζα απφ κηα 

δηαρεηξηζηηθή αληίιεςε ε νπνία ιέεη «εγψ δε θηαίσ ζε ηίπνηα, εγψ είκαη έλαο 

δεκφζηνο ππάιιεινο, δελ θάλσ ηίπνηα».  

  Πάξηε ηε δξάζε ησλ πιιφγσλ: Δίκαζηε επραξηζηεκέλνη; 

Θεσξνχκε φηη έλα θξίζηκν εξψηεκα γηα φζνπο ζέινπλ λ‟ αιιάμνπλ ην ζρνιείν 

είλαη λα νδεγεζεί ν εθπαηδεπηηθφο ζε κηα πην απηελεξγφ, πην δξαζηήξηα, πην 

απηνρεηξαθεηηθή πνξεία ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ; Αλ ε απάληεζε είλαη λαη, φηη 

ζέινπκε έλαλ εθπαηδεπηηθφ πνπ λα αθήλεη ην δηθφ ηνπ απνηχπσκα, ηφηε λα 

δνχκε κία αμηνιφγεζε πνπ λα θαηνρπξψλεη ηελ απηνλνκία ηνπ, λα αλαδεηθλχεη 

θαη λα δηεθδηθεί ην δσηηθφ ρψξν πξνζσπηθήο επζχλεο θαη λα αλαιακβάλεη θαη 

ηελ επζχλε. 

  Γελ κπνξνχκε λα ιέκε φηη ζέινπκε παηδαγσγηθή απηνλνκία αλ 

δελ πηζηεχνπκε φηη απηφ είλαη εθηθηφ. Θέισ λα ξσηήζσ: Δάλ δελ αλαπηχμνπκε 

ζηξαηεγηθέο δξάζεο ζηελ θαζεκεξηλή ζρνιηθή πξάμε, κπνξνχλ λα είλαη 

απνηειεζκαηηθέο νη φπνηεο ζηξαηεγηθέο κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ ζρνιείνπ πνπ 

αλαιακβάλνπλ ζηα επξχηεξα πνιηηηθά κεγέζε; Αλ ν δάζθαινο απεκπνιήζεη 

ηνλ δσηηθφ ηνπ ρψξν, απηφ πνπ θαζνξίδεη ηειηθά ηε δνκή ηελ παηδαγσγηθή θαη 

ηελ ελεξγεηηθή ηνπ κνξθσηηθή απηνηέιεηα, ηφηε κπνξνχκε λα κηιάκε γηα 

αιιαγή ηνπ ζρνιείνπ; Πνηνο έθαλε ηελ αιιαγή;  

  Δδψ ππάξρεη έλα κεγάιν εξψηεκα, αξρίδεη ζπδήηεζε: Δδψ ε 

Αξηζηεξά πξέπεη λα απαληήζεη. Ο εθπαηδεπηηθφο δελ είλαη κφλν ην ηειηθφ 

ζεκείν απφιεμεο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, είλαη θαη ζεκείν δηάξζξσζεο 
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ηεο πνιηηηθήο. Γεχηεξνλ: Ο εθπαηδεπηηθφο έρεη κηα ζρεηηθή απηνλνκία. ηαλ 

εγψ κπσ ζηελ ηάμε έρσ κηα ζρεηηθή απηνλνκία απφ ην θξάηνο, απφ ηελ 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή. Μέζα ζηελ ηάμε αλαπηχζζσ ζρέζεηο εθπαηδεπηηθέο, 

αληηζηάζεηο. Απηά γηα ζαο είλαη ακειεηέα παηδαγσγηθά κεγέζε θαη πνιηηηθά 

κεγέζε; 

  Έλα ηξίην ζεκείν: Ζ εμνπζία έρεη έλα ζχζηεκα γλψζεο. Ζ γλψζε 

παξάγεη ζπζηήκαηα εμνπζίαο; Βεβαίσο παξάγεη. Γηαηί ηα ιέσ φια απηά; Σα 

ιέσ φια απηά γηα λα δείμσ φηη ν εθπαηδεπηηθφο δελ είλαη γιάζηξα ζην ρψξν 

ηνπ ζρνιείνπ, είλαη δσηηθφ, θξίζηκν κέγεζνο θαη κηα κεηαξξπζκηζηηθή αληίιεςε 

ηνπ ζρνιείνπ ζα πξέπεη λα ηνλ αλαδεηθλχεη απηφ ηνλ ρψξν. Γη απηφ ιέσ φηη 

θνβάκαη φηη νδεγνχκαζηε ζε έλαλ αζεξάπεπην θνηλσληνινγηζκφ. Καη απηφ 

είλαη επηθίλδπλν.  

  Γη απηφ ζεσξψ –αλήθνπκε θαη ζηνλ ίδην ρψξν- ε αληίιεςε ηνπ 

Φσηίνπ κ‟ απηέο ηηο κνξθέο πνπ έβαιε, πνπ κπνξνχλ λα εκπινπηηζηνχλ, 

κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε κηα κνξθή πην απηελεξγνχο δξάζεο. Γελ κηιάσ 

γηα κηα αμηνιφγεζε κφξθσζεο κε έλα θαλνληζηηθφ κνληέιν νχηε γηα κηα 

επηβνιή κηαο παηδαγσγηθήο, απηά δελ γίλνληαη εθ ησλ πξαγκάησλ.  

  Απηνί πνπ ιέλε φηη ην ζρνιείν παξάγεη ηελ θξαηηθή ηδενινγία θαη 

ηε ζπκκφξθσζε θαη ππάξρεη ν θίλδπλνο ηνπ θξάηνπο θηι. ιέσ, ηφζν πνιχ 

ππνηηκάηε –είλαη κηα εηηνπαζήο αληίιεςε ηεο Αξηζηεξάο θνβηθή- ηα 

αληαλαθιαζηηθά ηνπ ζπλαδέιθνπ;  

  Χο θιάδνο έρνπκε αλαδείμεη ζηελ ηζηνξηθή καο πνξεία 

αληαλαθιαζηηθά πνπ νπνηαδήπνηε απφπεηξα θξαηηθήο επηβνιήο, 

ζπκκφξθσζεο θηι. δελ βξήθε ηελ ζζελαξή αληίζηαζε ηνπ θιάδνπ; Καη λα πσ 

θαη θάηη άιιν: Ζ ειιεληθή θνηλσλία έρεη έλαλ εθδεκνθξαηηζκφ, έρεη 

πξνρσξήζεη. Έρνπκε πξνρσξήζεη. Απηφ πξέπεη λα ην δηαπηζηψζνπκε φινη 

θαζεκεξηλά.  

  Γη απηφ ιέσ θνληνινγίο, φηη θηλδπλεχνπκε απφ κία 

δηεθπεξαησηηθή αληίιεςε ε νπνία απαιιάζζεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ απφ ηελ 

δηεθδίθεζε ηνπ δσηηθνχ ρψξνπ, άξα απψιεηα ηεο παηδαγσγηθήο ηνπ 
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απηνλνκίαο κέζα απφ κηα αληίιεςε «θακία αμηνιφγεζε» θαη απηφ πνπ πξέπεη 

λα θάλνπκε είλαη κία αμηνιφγεζε ε νπνία ζα κπνξεί λα αλαδεηθλχεη κηα 

αλαηξνθνδνηηθή, δηακνξθσηηθή αληίιεςε ζηξαηεγηθνχ ραξαθηήξα πνπ ζα 

θαζηζηά ηνλ εθπαηδεπηηθφ πην ιεηηνπξγηθφ θαη πνπ ζα αληηζηέθεηαη 

πεξηζζφηεξν κέζα απφ ηελ δηεθδίθεζε ηνπ δσηηθνχ ρψξνπ πνπ έρεη.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Δπραξηζηνχκε. Σνλ ιφγν έρεη ν ζπλάδειθνο Αιεμάθεο.  

θ. ΚΑΡΑΜΠΔΣΟ: πσο μέξεηε, ν λφκνο γηα ηελ αμηνιφγεζε είλαη λφκνο 

ηνπ θξάηνπο. Τπήξμε θαη έλα ζρέδην ππνπξγηθήο απφθαζεο ην νπνίν δφζεθε 

απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο ζηηο εθπαηδεπηηθέο Οκνζπνλδίεο, ζηελ ΟΛΜΔ θαη 

ζηελ ΓΟΔ γηα δηάινγν, γηα ζπλδηακφξθσζε ζέζεσλ. Απφ ηφηε κέρξη ηψξα, κε 

επζχλε ησλ πιεηνςεθηψλ ζην Γ.. ηεο ΟΛΜΔ, ν θιάδνο δελ έρεη ελεκεξσζεί. 

  Δκείο απφ ην ΠΑΜΔ εθπαηδεπηηθψλ θαη πξνεγνχκελα ν 

ζπλάδειθνο ν Ζξαθιένπο είπε, έρνπκε ζπλδηακνξθψζεη κηα θξηηηθή πάλσ ζηα 

θξηηήξηα εθείλνπ ηνπ ζρεδίνπ. Καη λνκίδνπκε φηη πάλσ εθεί απαληάκε θξηηηθά 

πάλσ ζ‟ απηφ ην δήηεκα θαη απηή ηε ζέζε εγψ ζα παξνπζηάζσ απ‟ ηε δηθή 

κνπ ηελ πιεπξά. 

  Απηφ ην ζρέδην αξρηθά ππελζπκίδεη θαη επηζεκαίλεη ηελ 

πεξηνδηθφηεηα θαη ηελ ππνρξεσηηθφηεηα ηεο αμηνιφγεζεο πνπ αθνξά ζε 

φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε θάπνηεο δηαθνξέο ζηε ζπρλφηεηα ηεο 

αμηνινγεηηθήο θξίζεο, αλάινγα κε ηα ρξφληα ππεξεζίαο. Οη δηαηάμεηο θαη νη 

ζέζεηο απηέο είλαη ήδε γλσζηέο θαη ελππάξρνπλ φπσο είπακε ζηνλ ςεθηζκέλν 

ηξηπιφ απηφ λφκν.  

  ην ηξίην κέξνο ηνπ ζρεδίνπ, ε επαλαιακβαλφκελε αξρή 

απνηειεί ην κνηίβν ηεο ζπλεξγαζηκφηεηαο, απαξαίηεην νη αμηνινγεηέο λα είλαη 

ζπλεξγάζηκνη κεηαμχ ηνπο θαη νη αμηνινγνχκελνη κ‟ απηνχο θαη απηφ 

ππεξηνλίδεηαη γηα δπν ιφγνπο. 

  Πξψηνλ, ε επηρείξεζε πξέπεη λα αξρίζεη κε ηελ πεηζψ θαη ηελ 

επγεληθή ζπκπεξηθνξά ηνπ αμηνινγεηή γηα λα κπνξέζεη λα θαλεί ζαλ αλψδπλε 

θαη αζψα έηζη ψζηε λα εθαξκνζηεί ε αμηνινγηθή δηαδηθαζία ζε φια ηα ζηάδηα. 
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Πξέπεη νη εθπαηδεπηηθνί λα απνδερηνχλ νιφςπρα ηελ αμηνιφγεζε θαη λα κελ 

πξνβάιινπλ αληηξξήζεηο θαη ελζηάζεηο, λα ηελ ζεσξήζνπλ ζαλ θάηη ην απιφ, 

ην αλαγθαίν, ην εχθνιν.  

  ηελ αξρή ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ απαξηζκνχληαη βαξχγδνππνη 

επηζεηηθνί πξνζδηνξηζκνί πνπ νπζηαζηηθνπνηνχληαη ζαλ πξνηεξήκαηα πνπ 

πξέπεη λα δηαζέηνπλ νη αμηνινγεηέο φπσο είλαη αθεξαηφηεηα, 

αληηθεηκεληθφηεηα, εγθπξφηεηα, αμηνπηζηία, εηιηθξίλεηα θαη ινηπά ραξίζκαηα 

πνπ ζα ιακπξχλνπλ ηνλ ξφιν θαη ην ήζνο ηνπο.  

  ιε απηή ε θνζκεηηθή εμαγγειία ησλ αμηνινγεηψλ εμηδαληθεχεη 

ην ήζνο ηνπ  πκβνχινπ θαη ηνπ Γηεπζπληή, ηνπο εμαγλίδεη θαη έκκεζα  

πξνβάιιεη ηελ αμηνινγεηηθή πξάμε ζαλ έξγν ησλ ελάξεησλ θαη ζαλ ιεηηνπξγία 

πνπ ππαγνξεχεηαη απφ πςειά αμηαθά θνξηία, απαξαίηεηα γηα ηελ αλέιημε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνπ έξγνπ ηνπο.  

  Βέβαηα νη αξεηέο απηέο δελ κπνξνχλ λα δηαζθαιηζηνχλ απφ ην 

επρνιφγην ηεο ππνπξγηθήο απηήο εγθπθιίνπ θαη πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ 

κάιινλ ζηνλ θφζκν ησλ πιαησληθψλ ηδεψλ παξά ζην ρψξν ηεο ειιεληθήο 

εθπαίδεπζεο θαη ζην επίπεδν ησλ ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ θαη  Γηεπζπληψλ πνπ 

εθηεινχλ εληνιέο θαη δηαξθψο ειέγρνληαη. Άιισζηε είλαη γλσζηφ ζε φινπο ην 

πψο επηιέγνληαη ζ‟ απηέο ηηο ζέζεηο, αδηαθάλεηα, ζπλέληεπμε θαη πίζηε ζην 

ζχζηεκα.  

  Ζ αμηνιφγεζή καο απφ ηνλ ζρνιηθφ ζχκβνπιν ζπληάζζεηαη κε 

θάπνηα θξηηήξηα πεξηγξαθηθά θαη αξηζκνπνηεκέλα, ηνλίζηεθε θαη 

πξνεγνχκελα, ζηελ πξνεγνχκελε ηνπνζέηεζε, ηαπηφρξνλα ζε κνλάδεο απφ 

ην 0 σο ην 100. Κξηηήξηα, πνπ απαηηνχλ δηεηζδπηηθή αλάγλσζε θαη θξηηηθή 

δηήζεζε.  

  Κξηηήξην 1: Αμηνινγείηαη ε επαξθήο γλψζε ησλ γλσζηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ κε κνλάδεο 0-100. Απηνί βέβαηα δελ κπνξνχλ λα είλαη επαξθείο 

φηαλ νη ζπνπδέο ηελ παξαθνινπζνχλ ζηελ εμέιημή ηεο, φηαλ νη αιιαγέο 

αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη βηβιίσλ δίλνπλ θαη παίξλνπλ εξήκελ ησλ 

ππνδείμεψλ καο θαη αθφκε φηη ε επηκφξθσζε πάλσ ζηα βηβιία θαη ηα 
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αληηθείκελα ηεο γλψζεο είλαη αλχπαξθηε θαη επαθίεηαη ζηελ επζπλεηδεζία θαη 

ζηνλ παηξησηηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ πξέπεη λα ππεξβνχλ ηα 

θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα, λα αλαθαιχςνπλ ειεχζεξν ρξφλν κειέηεο πξνο 

δφμαλ ηνπ θφζηνπο, ησλ εθάζηνηε βνεζεκάησλ θαη ησλ αζαθψλ, άιινηε 

απέξαλησλ θαη άιινηε ζπλνπηηθψλ νδεγηψλ ηνπ βηβιίνπ ην θαζεγεηή πνπ 

γίλεηαη επαγγέιην.  

  Άξα γηα ηε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε 

αμηνινγεηηθή απηή παξάκεηξνο δελ εθπιεξψλεηαη θαη ε θξίζε ζα είλαη κάιινλ 

αξλεηηθή παξ‟ φιεο ηηο θηιφηηκεο πξνζπάζεηέο ηνπο. 

  Κξηηήξην 2: Παξαγσγηθή θαη δηδαθηηθή ηθαλφηεηα. Δίλαη γλσζηφ 

πσο νη πην πνιινί εθπαηδεπηηθνί, πέξα απ‟ ην γλσζηηθφ αληηθείκελν πνπ 

ρξεηάδεηαη δηαξθή ελεκέξσζε θαη πξνζέγγηζε ησλ λέσλ δεδνκέλσλ, ην 

κεγαιχηεξν πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ είλαη ε κεζνδνινγία ζηε δφκεζε 

ηεο δηδαζθαιίαο ζε εθηεηακέλεο ελφηεηεο χιεο πνπ πξέπεη λα δηδαρζνχλ ζε 

ειάρηζηεο ψξεο. 

  ην πξφβιεκα απηφ δελ βνεζνχλ νχηε ηα αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα νχηε νη νγθψδεηο νδεγίεο θαηά εηδηθφηεηεο θαη καζήκαηα. Οη 

κέρξη ηψξα ζρνιηθνί ζχκβνπινη ειεπζεξνζθνπηζηηθνί επηζθέπηεο, νχηε 

αλαγλψξηζαλ ην πξφβιεκα νχηε πξνζπάζεζαλ λα βνεζήζνπλ ζ‟ απηφ. 

Δμάιινπ ε ππφζεζε απηή απαηηεί ζπζηεκαηηθή επηκφξθσζε ζηε γεληθή θαη 

εηδηθή δηδαθηηθή πάλσ ζε ζπγθεθξηκέλα βνεζήκαηα, καζήκαηα θαη βηβιία.  

  Σέηνηα επηκφξθσζε δελ ππάξρεη ελψ ην παλάξραην αίηεκα ηνπ 

θιάδνπ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπλδηθαιηζκνχ γηα παηδαγσγηθή θαη ςπρνινγηθή 

επηκφξθσζε παξακέλεη αληθαλνπνίεην. Οπσζδήπνηε ε ςπρνινγηθή θαη ε 

παηδαγσγηθή καο αξηηφηεηα θαη θαηάξηηζε είλαη ζηνηρεία ηππηθά γηα ηελ νξζή 

αληηκεηψπηζε ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ θαη ηελ επηθνηλσλία κε ηα παηδηά. 

κσο είλαη δπλαηφλ απηή ε παξάκεηξνο λα είλαη πξντφλ κφλν ηεο εκπεηξίαο 

θαη φρη ηεο επηκφξθσζεο; 

  Καηά ζπλέπεηα φια απηά ζα ηα αμηνινγεί ν ζρνιηθφο ζχκβνπινο 

«αλεπαξθψο» αθνχ ε πνιηηεία δελ ζέιεη λα καο πξνζθέξεη ηα αληίζηνηρα 
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εθφδηα θαη βηάδεηαη λα αμηνινγήζεη απηά πνπ καο ζηεξεί θαη ιείπνπλ απηά πνπ 

ζα έπξεπε λα ππάξρνπλ. Δδψ γίλεηαη θαλεξφ πσο νη ζηφρνη ηεο αμηνιφγεζεο 

είλαη άιινη απ‟ απηνχο πνπ δηαθεξχζζνληαη.  

  Πψο γίλεηαη δειαδή λα αμηνινγείηαη κε ηηο απαηηήζεηο ελφο 

ηέιεηνπ ζρνιείνπ δηδαθηηθφο ρξφλνο κέζσ δηδαζθαιίαο, ππνδνκή θηι. φηαλ ην 

ζρνιείν δελ είλαη έηζη, φηαλ ε πνιηηεία απαηηεί ηα κέγηζηα θαη ηα ηδαληθά απφ 

έλαλ εθπαηδεπηηθφ πνπ δελ ακείβεη, δελ επηκνξθψλεη, δελ αμηνπνηεί; Δδψ ν 

ζηφρνο ηεο ρεηξαγψγεζεο θαη ηεο θαζππφηαμεο κέζα απφ ηηο αμηνινγηθέο 

δηαδηθαζίεο είλαη θάηη πνπ ηνπο ελδηαθέξεη. 

  Δπηδηψθνπλ ηελ αλαηξνπή ησλ εξγαζηαθψλ καο ζρέζεσλ, ηε 

ζχλδεζε ηνπ κηζζνχ απνδνηηθφηεηαο θαη ηελ πιήξε ππαιιεινπνίεζή καο θαη 

φρη ηελ βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ φπσο δηαηπκπαλίδνπλ 

ππνρξεσηηθά. Πξφζθαηα έρεη έξζεη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε πψο θάλνπλ 

αμηνιφγεζε ζην Βέιγην ζπλάδειθνη. Με ην πφζεο κέξεο είλαη άξξσζηνο ν 

ζπλάδειθνο θαη πφζεο κέξεο έρεη πάξεη άδεηα. Να κελ ην μερλάκε θη απηφ. 

  Δκείο νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη κε πξνζνρή θαη κεζνδηθφηεηα λα 

δψζνπκε ηε κάρε ηεο αληίζηαζεο θαη ηεο ζπιινγηθήο θαη ζπλνιηθήο αθχξσζεο 

ηεο αμηνιφγεζεο ζηελ πξάμε. Με θαζεκεξηλή ελεκέξσζε γνληψλ θαη 

καζεηψλ, κε εθζηξαηεία πιεξνθφξεζεο ηεο θνηλήο γλψκεο απφ ηα πλδηθάηα 

θαη ηηο Δπηηξνπέο Αγψλα, ρξεηάδεηαη λα πείζνπκε ηνπο θπζηθνχο καο 

ζπκκάρνπο πνπ δελ ηνπο είρακε ζπκκάρνπο αλ ζπκάζηε ζπλάδειθνη ζηελ 

απεξγία ηνπ ‟98, ζηα Γηθαζηήξηα έθιεηζε εθείλε ε απεξγία κε γνληνχο αλ 

ζπκάκαη πνπ ήηαλ νη ελάγνληεο.  

  Με θαζεκεξηλή ινηπφλ ελεκέξσζε απφ ηα πλδηθάηα, ηηο 

Δπηηξνπέο Αγψλα πνπ ηηο έρνπκε μεράζεη, ρξεηάδεηαη λα πείζνπκε ηνπο 

θπζηθνχο καο απηνχο ζπκκάρνπο θαη φρη ε έιιεηςε αμηνιφγεζε, πνπ φκσο 

πάεη λα καο επηβιεζεί. Λεηηνπξγεί ζαλ κεραληζκφο θαηεγνξηνπνίεζεο θαη 

ππνβάζκηζεο ζρνιείσλ, καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ. 

  Με ηελ επίκνλε ζηάζε καο ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο, ζηηο ΔΛΜΔ, 

λα ζπγθξνηήζνπκε Δπηηξνπέο Αγψλα θαη Δλεκέξσζεο, λα πάξνπκε θαη λα 
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θνηλνπνηήζνπκε απνθάζεηο ζπλδηθαιηζηηθήο θάιπςεο θαη θάζε απφπεηξα 

αθχξσζεο ζηελ πξάμε ησλ αμηνινγεηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζηε γέλεζή ηνπο.  

  Να απαηηήζνπκε λα θιεζνχλ νη Γηεπζπληέο ζρνιείσλ θαη 

ζρνιηθνί ζχκβνπινη απφ ηα Γ.. ησλ ΔΛΜΔ θαη ηεο ΟΛΜΔ θαη λα ηνπο 

ππνδεηρζεί απζηεξά λα κελ εθαξκφζνπλ ηελ αμηνιφγεζε. Να ηνπο 

επηζεκαλζεί ν ξφινο πνπ απηφθιεηα ή ελ αγλνία θαινχληαη λα παίμνπλ. 

Καλείο ζχκβνπινο ζηελ ηάμε, θαλείο Γηεπζπληήο αμηνινγεηήο. Δκείο ζηελ Γ‟ 

ΔΛΜΔ Αζήλαο ζπλάδειθνη ην έρνπκε θάλεη πξάμε απηφ ην πξάγκα, εθεί πνπ 

πξνζπάζεζα λα ην εθαξκφζνπλ. 

  Να αλαπηχμνπκε ζπληνληζκέλνπο καδηθνχο αγψλεο κε γνλείο, 

καζεηέο, εξγαδφκελνπο, γηα λα πεξάζνπλ νη αμηνινγήζεηο θαη νη θαλνληζκνί. 

Να εμεγήζνπκε ηελ αλάγθε καο γηα έλα άιιν ζρνιείν, ηεο ζπιινγηθήο 

δεκηνπξγίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ, 12ρξνλν εληαίν ππνρξεσηηθφ. Να 

αγσληζηνχκε γηα κηα άιιε παηδεία κε ην ιαφ γηα ην ιαφ.  

  Σψξα είλαη  ε ψξα λα επηκείλνπκε, λα αληηζηαζνχκε. Αξρηθά αο 

θξνληίζνπκε λα κελ ππάξμνπλ ζπλάδειθνη πνπ εζεινχζηα λα δεηήζνπλ λα 

αμηνινγεζνχλ ή λα δερηνχλ θάησ απφ πίεζε θαη δηνγθνχκελε αλαζθάιεηα ηελ 

αμηνιφγεζε. Σψξα πξέπεη λα απειεπζεξψζνπκε ηνλ δνπινπάξνηθν παικφ 

καο απφ ηνλ ζθιεξφ αθέληε, ην ζήθσ-θάηζε θάηζε-ζήθσ θαη λαη 

απνζπάζνπκε ην «άξηζηα» ησλ αγψλσλ ζην κέγα κάζεκα ηεο δσήο. 

  πλάδειθνη, δελ κπνξεί ν εθπαηδεπηηθφο λα βάιεη ηηο αιπζίδεο, 

λα βάιεη ηελ ηξνρνπέδε απφ κφλνο ηνπ. Πνπζελά, θαλέλα ζπλδηθαιηζηηθφ 

Κίλεκα δελ πήγε ζηε ζθαγή.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Ννκίδσ φηη έρεηε μεπεξάζεη θάζε φξην. Λππνχκαη πνπ ην ιέσ, 

δείρλεη έιιεηςε ζεβαζκνχ γηα ηνπο ππφινηπνπο νκηιεηέο. Λππνχκαη πάξα 

πνιχ ζπλάδειθε. 

θ. ΚΑΡΑΜΠΔΣΟ: Γηαδηθαζηηθφ ζπλάδειθε, ν ρξφλνο ν δηθφο κνπ έιεμε, 

εγψ ην κφλν πνπ ζέισ λα πσ είλαη εδψ καο έζηεηιαλ απφ ηηο ΔΛΜΔ θαη 
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πιεξψλνπλ ρξήκαηα. Σν λα θαζίζνπκε 20 ιεπηά παξαπάλσ....βάδεηε ην 

άγρνο ζην θεθάιη ηνπ θάζε νκηιεηή.  

ΤΝΔΓΡΟ: Ήηαλ ζπκθσλία πνπ ζπκθσλήζεθε απ‟ φινπο ζπλάδειθε, δελ 

δηαθψλεζεο ηφηε.  

θ. ΚΑΡΑΜΠΔΣΟ: Παξαβηάζηεθε απ‟ φινπο.  

ΤΝΔΓΡΟ: ρη ηφζν πνιχ ζπλάδειθε. Παξαβηάζηεθε θαηά 1 ιεπηφ θαη ελψ 

είρακε γηα ηα 5 ιεπηά, ζηα 6 ιεπηά εηδνπνηνχζαλ λα ηειεηψζεη ηελ νκηιία. Ο 

ζπλάδειθνο πέξαζε θη άιια δχν θαη ζπλέρηζε.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ Ννκίδσ φηη ηξψκε ρξφλν ρσξίο ιφγν. Γηα λα εξεκήζεηε, βιέπσ 

φηη έρνπκε ζπλνιηθά 21, άληε λα γίλνπλ 25. Έρνπλ κηιήζεη νη 6, κέλνπλ 19. 

Έρνπκε αχξην 1,5 ψξα, θαη πάιη ινηπφλ ρσξάεη ν ρξφλνο. Δλ πάζε 

πεξηπηψζεη, αο κελ ηξψκε ρξφλν. Ννκίδσ φηη είλαη ινγηθή αλνρή λα έξζεη ν 

ζπλάδειθνο Αιεμάθεο. 

Μ. ΑΛΔΞΑΚΖ: πλάδειθνη, ζηελ θνπβέληα πνπ μεθίλεζε, αξθεηνί απφ καο 

έθαλαλ ηηο εθηηκήζεηο ηνπο γηα ειιείςεηο πνπ δηαπηζηψλνπκε θαζεκεξηλά ζην 

ζρνιείν, έλαο άιινο ζπλάδειθνο θαηαθέξζεθε ελαληίνλ ησλ ηαμηλνκήζεσλ, 

θαινί, θαθνί, κέηξηνη ζπλάδειθνη, εκείο φκσο ην θάλνπκε απηφ θαζεκεξηλά 

ηαμηλνκψληαο ηνπο καζεηέο καο ρσξίο θαλέλα πξφβιεκα. 

  Έλαο άιινο ζπλάδειθνο κε ηνλ νπνίν ζπκθσλψ κίιεζε γηα 

ζπκκεηνρή ζηηο δηαδηθαζίεο ησλ πιιφγσλ, λα βξηζθφκαζηε κία θνξά ηελ 

εβδνκάδα νη ζπλάδειθνη ηεο εηδηθφηεηαο θηι. θαη λα ζπδεηάκε ηα πξνβιήκαηα 

πνπ ππάξρνπλ. Γλσξίδνπκε πνιχ θαιά φινη καο, εάλ ζέινπκε λα κηιάκε 

εηιηθξηλά, λνκίδσ δελ έρνπκε εδψ κέζα δεκνζηνγξάθνπο, λα ιέκε ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα.   

  Πφζνη απφ καο έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε ηέηνηεο δηαδηθαζίεο; Αθφκα 

θαη ε παηδαγσγηθή πλεδξίαζε πνπ γίλεηαη κηα θνξά ην ηεηξάκελν, δχν κε ηε 

ιήμε ηνπ ηεηξακήλνπ γίλεηαη, έρεη γίλεη κηα ηππηθή δηαδηθαζία. Να δνχκε ηηο 

απνπζίεο κε πνηνπο καζεηέο –ή κήπσο εγψ θάλσ ζ‟ άιιν ζρνιείν κάζεκα; 
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  ζνλ αθνξά, γηα λα μεθαζαξίδσ ηε ζέζε κνπ, ηα πνζνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθπαίδεπζεο, δε κ‟ ελδηαθέξνπλ, δε ζεσξψ φηη κπνξνχλ 

ζε θακία πεξίπησζε λα δψζνπλ νπνηνδήπνηε απνηέιεζκα. Γειαδή νη 

θαηάινγνη 0-100 θηι. δελ κε αθνξνχλ, δελ είλαη θνληά ζηελ αληίιεςή κνπ. 

Γηαθνξεηηθά βιέπσ ιίγν ηα πξάγκαηα θαη ζέισ λα πσ ηε ζθέςε κνπ.  

  Δπίζεο εθείλν πνπ πξέπεη λα μεθαζαξίζνπκε είλαη φηη νη ίδηνη καο 

απηφ θάλακε. Δθηηκνχκε κε βάζε ηη; Με θάπνηνπο ζηφρνπο. Ζ ζπλαδέιθηζζα 

απ‟ ηελ Πάξν είπε φηη ηα παηδηά δελ μέξνπλ ηελ ειιεληθή γιψζζα θαη ηνπο 

θάλσ γιψζζα. Άξα ππάξρεη έλαο ζηφρνο πνπ είλαη ζπγθεθξηκέλνο.  

  Απηνχο ηνπο ζηφρνπο, απηέο ηηο αδπλακίεο πνπ εληνπίδνπκε 

εκείο θαζεκεξηλά, θαζψο θαη ηηο άιιεο, ηηο πνζνηηθέο αδπλακίεο, ε 

ζπλαδέιθηζζα πνπ θάλεη Φπζηθή θαη Βηνινγία δε θαληάδνκαη ζηελ Πάξν λα 

έρεη εξγαζηήξην Φπζηθήο, αλ έρεη αο κε δηαςεχζεη, απηέο ινηπφλ ηηο αδπλακίεο 

πνπ ζπδεηάκε κεηαμχ καο θαη πνπ ηηο θαηαγξάθνπκε, κπνξνχκε λνκίδσ λα ηηο 

βγάινπκε πξνο ηα έμσ κε έλαλ δηεθδηθεηηθφ ηξφπν θαη κέζα απ‟ απηή ηε 

δηαδηθαζία -λα κε ρξεζηκνπνηήζσ ηνλ φξν γηαηί είλαη αθνξηζκέλνο- κπνξνχκε 

λα παξέκβνπκε ζηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθπαίδεπζεο.  

  Μέζα απ‟ απηή ηελ δηαδηθαζία κπνξνχκε λα επηκνξθσζνχκε, λα 

δνχκε ηη ζεκαίλεη γηα καο επηκφξθσζε, ηη είδνπο επηκφξθσζε ζέινπκε, πψο 

ζα δηδάμνπκε, πνηεο είλαη νη λέεο δηδαθηηθέο πνπ πξέπεη λα εθαξκφζνπκε θαη 

δελ καο ηηο δίδαμε θαλείο, κε πνηα παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε ζα θηάζνπκε 

ζηνλ καζεηή πνπ ζήκεξα αληηκεησπίδεη ρίιηα πξνβιήκαηα θαη καο έρεη γπξίζεη 

ηελ πιάηε. 

  Απηά λνκίδσ φηη έρνπλ λα θάλνπλ κ‟ έλα ζχζηεκα αμηνιφγεζεο –

λα ρξεζηκνπνηήζσ ηνλ φξν. Οηηδήπνηε άιιν λνκίδσ φηη ςεπδεπίγξαθν θαη δελ 

ζηνρεχεη πνπζελά. Έηζη πξέπεη λα ην δνχκε ην ζέκα. Πψο δειαδή ζα 

κπνξέζνπκε ηελ δνπιεηά καο λα ηελ αλαβαζκίζνπκε, λα ηελ βειηηψζνπκε γηα 

λα είκαζηε θη εκείο νη ίδηνη ηθαλνπνηεκέλνη.  

  Γηαθσλνχζα απφ ηελ αξρή κε ηε ζεκαία απηή πνπ ζεθψζακε 

απφ ην ‟97-‟98, αμηνιφγεζε, Δπηζεσξεηέο θηι., κ‟ απηή ηε δαηκνλνπνίεζε. Γε 
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ζεσξψ φηη ε αμηνιφγεζε νχηε κπνξεί λα καο ιχζεη ηα πξνβιήκαηα φια αιιά 

θαη αλ δελ ππάξρεη, θαη ηφζα ρξφληα πνπ δελ ππήξρε, δελ θαηαζηξαθήθακε, νη 

ζπλάδειθνη πνπ είραλ θηιφηηκν δνχιεπαλ, νη άιινη θηλνχληαλ θαηά πψο ε 

ζπλείδεζή ηνπο, ηνπο έιεγε.  

  Δίκαη πξνβιεκαηηζκέλνο ζπλάδειθνη θαη εγψ, έηζη ζθέθηνκαη, δε 

ζέισ λα βάισ ηε ζθέςε κνπ ζε θαλέλα πιαίζην κέζα, εθείλν πνπ ιέσ φκσο 

είλαη ην εμήο: Αο μεθηλήζεη κηα θνπβέληα επηηέινπο κεηαμχ καο εηιηθξηλήο. Δγψ 

έηζη βιέπσ απηφ ην πλέδξην. Μπνξεί λα είκαη ξνκαληηθφο, δελ έρσ θαλέλα 

πξφβιεκα λα έρσ απηφ ηνλ ηίηιν, αο πάκε λα θνπβεληηάζνπκε κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ζηα ζρνιεία.  

  Γηαηί έρσ ηελ εληχπσζε φηη εδψ δελ εθπξνζσπνχκε, δελ 

αληηπξνζσπεχνπκε ηνπο ζπλαδέιθνπο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο. Να ην 

θνπβεληηάζνπκε θαη νη ζπλάδειθνη κέζα απφ έλαλ δηάινγν -φρη απφ 

πλέιεπζε πνπ δελ ήξζαλ γηαηί θη εκείο θάλακε ζην Ζξάθιεην πλέιεπζε θαη 

ήκαζηε έλα δηεπξπκέλν Γ.. δπζηπρψο θαη ζε κηα ΔΛΜΔ πνπ ζπκκεηέρεη ν 

θφζκνο. 

  Λνηπφλ, αο πάκε ζηα ζρνιεηά, αο πάκε ζηηο πλειεχζεηο λα 

ζπδεηήζνπκε έηζη ζεκαηηθά απηφ θαη κεηά λα έρνπκε άπνςε. Καη απηφ πνπ ζα 

βγεη απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο λα ην παιέςνπκε φ,ηη βγεη. Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Ο ζπλάδειθνο Θαλάζεο Σζηξηγψηεο έρεη ηνλ ιφγν.  

Θ. ΣΗΡΗΓΧΣΖ: Γηα λα κελ θάλνπκε παξάιιεινπο κνλφινγνπο, αο 

βαζαληζηνχκε ιίγν κ‟ έλαλ πην ειεχζεξν, αο ηνλ πνχκε έηζη, ηξφπν Ννκίδσ φηη 

ππάξρνπλ δχν επίπεδα πξνζέγγηζεο ηεο αμηνιφγεζεο. Σν έλα επίπεδν έρεη 

έλα θηινζνθηθφ ραξαθηήξα. Σν δεχηεξν έρεη έλαλ πνιηηηθφ ραξαθηήξα. ε φ,ηη 

αθνξά ηνλ θηινζνθηθφ ραξαθηήξα λνκίδσ φηη δελ κπνξεί λα ππνζέζεη θαλείο 

λνπλερήο θαη ζνβαξά ζθεπηφκελνο φηη κπνξνχζε λα ππάξμεη εμέιημε ησλ 

αλζξψπηλσλ θνηλσληψλ θαη θπξηφηαηα εμέιημε ηεο επηζηεκνληθήο ζθέςεο 

ρσξίο αμηνινγηθέο θξίζεηο.  
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  Γειαδή ε ζχγθξηζε, ε αλαινγία, ε θαηάηαμε, ε επαγσγή, ε 

παξαγσγή, είλαη ζπζηαηηθά ζηνηρεία φρη κνλάρα ηεο επηζηεκνληθήο ζθέςεο 

αιιά θαη ηεο θαζεκεξηλφηεηάο καο. Αμηνινγνχκε ηα πάληα, απφ ην ηη ηξψκε 

κέρξη ην πψο ζπκπεξηθεξφκαζηε. Πξνθαλέζηαηα φκσο ζπδεηψληαο γηα ηελ 

αμηνιφγεζε –λα ζπκίζσ φηη ε θαηάξγεζή ηεο έγηλε ην 1982 θη έρσ κπξνζηά 

κνπ ηνπο ηειεπηαίνπο πίλαθεο ηεο αμηνιφγεζεο- ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, δελ ζπδεηάκε ζην αθεξεκέλν 

επίπεδν ηδεψλ ζπλάδειθνη θαη θίινη, ζπδεηάκε ζε έλα θαζαξφ πξαγκαηηθφ, 

πξαγκαηηζηηθφ επίπεδν θαη εδψ βεβαίσο ππάξρνπλ δχν ζρνιέο ζθέςεο, ζα 

πσ ζηε ζπλέρεηα πνηεο. 

  Δκείο νη Φηιφινγνη πνιιέο θνξέο βαζαληδφκαζηε, ηδηαίηεξα ηα 

ηειεπηαία ρξφληα πψο ζα πξνζεγγίζνπκε κηα βαζηά εζνγξαθηθή λνπβέια ηνπ 

Παπαδηακάληε, ηε «Φφληζζα». Απφ ηνλ θνηλσληθφ ξεαιηζκφ, ηειεπηαία 

αλαθαιχθζεθε θαη ν Φξνυδηζκφο, ζαλ αζηπλνκηθφ ζξίιεξ, κε ηνλ βαζχ 

κπζηηθηζκφ ηνπ Παπαδηακάληε; Πψο ζα ηελ αμηνινγήζνπκε;  

  Απηφ ζπλαξηάηαη, δειαδή ην πψο ζα αμηνινγήζνπκε ηε δνπιεηά 

καο κέζα ζηελ ηάμε, ζπλαξηάηαη απφ πνιιά πξάγκαηα. Με ην επίπεδφ καο, 

δειαδή ην παηδαγσγηθφ αο πνχκε θαη επηζηεκνληθφ επίπεδν, κε ην ίδην ην 

πξφγξακκα, ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ ζέηεη, κε ηηο 

δπλαηφηεηεο αλ έρνπκε ή φρη λα δεκηνπξγήζνπκε έλα πνιηηηζηηθφ θαη 

κνξθσηηθφ ξεχκα εληφο θαη εθηφο ζρνιείσλ, εγψ ζα ζπκθσλνχζα  κε 

παξαηεξήζεηο πνπ γίλνληαη θαη νη νπνίεο ιέλε πσο ρξεηάδεηαη λα 

επαλαπξνζδηνξίζνπκε ηε δνπιεηά καο πξνζεγγίδνληαο ηα παηδηά, 

δνπιεχνληαο θνληά ζηα παηδηά, δελ είκαζηε ην ηειεπηαίν θνκκάηη ηεο 

αιπζίδαο, είκαζηε έλα ελδηάκεζν θνκκάηη ηεο αιπζίδαο, απηφ πνπ ιέκε 

ελδηάκεζε δηάξζξσζε αο πνχκε, αιιά ζε θακία πεξίπησζε φηαλ 

θνπβεληηάδνπκε ζήκεξα ηελ αμηνιφγεζε δελ ζπδεηάκε γη απηά.  

  Γελ θνπβεληηάδνπκε γη απηά, θνπβεληηάδνπκε γηα κηα πνιηηηθή 

πξφζεζε, κηα πνιηηηθή ζέζε ηνπ ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο λα 

θαηεγνξηνπνηήζεη ηα ζρνιεία, λα θαηεγνξηνπνηήζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη 

πξνθαλέζηαηα αγαπεηνί θίινη θαη θίιεο, λα ζπλδέζεη ηελ πξαθηηθή καο 

δξαζηεξηφηεηα, δειαδή ηελ παηδαγσγηθή ελ ηέιεη δξαζηεξηφηεηα κε ηνλ κηζζφ 

θαη ηνλ βαζκφ θαη λα ππνηάμεη ηα ζρνιεία, ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα θη εκάο 
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αο πνχκε ζαλ ππνθείκελα, λα ππνηάμεη ηηο δηθέο ηνπο πξνζέζεηο. Γη απηφ 

ζπδεηάκε.  

  Καη κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε βεβαίσο ηξία ζηάδηα: Σν ζηάδην 

κέρξη ην 1982 πνπ ην κεηεκθπιηνπνιεκηθφ θαη ελ πνιινίο αληηθνκκνπληζηηθφ 

θξάηνο έρεη ζπγθεθξηκέλνπο πίλαθεο θαηάηαμεο ηεο αμηνιφγεζεο, 

εζληθνθξνληθνχο θηι., έρνπκε απφ ην 1982 ηελ πξνζπάζεηα κέρξη θαη ζήκεξα, 

κάιινλ κέρξη θαη ην 1997 ηελ κεηαξξχζκηζε Αξζέλε λα πξνζγεησζεί ε 

αμηνιφγεζε ζε πην πξαγκαηηζηηθνχο ζεηηθηζηηθνχο ζηφρνπο θαη βεβαίσο 

έρνπκε ην ζεκεξηλφ ζηάδην απνδηάξζξσζεο, απνζάζξσζεο ησλ εξγαζηαθψλ 

ζρέζεσλ έηζη φπσο ην αλαιχζακε θαη ζηα πξνεγνχκελα πάλει θαη ζπδεηήζεηο 

θαη απ‟ απηή ηελ άπνςε νπσζδήπνηε πξέπεη λα πνχκε ηε δηθή καο πξφηαζε.  

  Λέλε πνιινί ζπλάδειθνη πσο αμίδεη λα πξνζαξκνζηνχκε ζηελ 

θπξίαξρε επηινγή, δειαδή ηηο αμηνινγηθέο θξίζεηο, θαηάηαμε, θαηεγνξηνπνίεζε 

θηι., επεηδή έηζη ζα δεκηνπξγήζνπκε θνηλσληθέο ζπκκαρίεο. Γελ είλαη αθξηβψο 

έηζη ζπλάδειθνη. Ζ δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζεηο θνηλσληθέο ζπκκαρίεο κε κηα 

δπλακηθή, νη αθεηεξίεο ηνπο είλαη νη βαζχηεξεο αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ, 

ησλ καζεηψλ, ησλ γνλέσλ θηι. 

  Να ζαο πσ έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα, λα γίλσ πην 

θαηαλνεηφο: Σν 2002 ζηνλ ΑΔΠ ησλ δαζθάισλ, απνξξίθζεθαλ 2.500 

δάζθαινη, δελ πέηπραλ. Δπεηδή φκσο δελ ππήξρε πίλαθαο θαη ππήξραλ 

αλάγθεο, νη απνηπρφληεο ηνπ 2002 έγηλαλ επηηπρφληεο θαη δηνξηζηένη 

πξνθαλέζηαηα ην 2004, δηνξίζηεθαλ φινη. 

  Πψο είλαη δπλαηφλ κέζα ζε 2 ρξφληα εθείλνη πνπ απέηπραλ ζε 

έλα ζχζηεκα λα δηνξηζηνχλ; Δίλαη πξνθαλέο φηη κηιάκε γη άιινπ ηχπνπ 

αμηνινγηθά θξηηήξηα. Απ‟ απηή ηελ άπνςε, ην λα αληηκεησπίζνπκε ην ζχζηεκα 

ηεο θπξίαξρεο ζθέςεο πνπ ζέιεη λα θπζηθντζηνξηθνπνηήζεη ηειηθά φιε ηε 

δηαδηθαζία ηεο, δειαδή ζηελ πξαγκαηηθφηεηα καο θάλεη λα απνδερηνχκε φηη 

δελ ππάξρεη άιινο ηξφπνο ζθέςεο θαη απηφ ιέλε θη νη ζπλάδειθνη, θαινί 

ζπλάδειθνη. Αθφκα θη φηαλ μεθηλάλε απφ αγλέο πξνζέζεηο –θαη κηιάσ γηα ηηο 

θπξίαξρεο παξαηάμεηο- φηη πξέπεη λα πξνζαξκνζηνχκε ζην θπξίαξρν 

ζχζηεκα ηδεψλ θαη απφςεσλ.  
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  Λέσ, αλ ην θάλνπλ απφ θαιή πξφζεζε, ηφηε αμίδεη λα ην 

ζπδεηήζνπκε. Αλ φκσο ε πξφζεζε γίλεηαη κε βάζε έλα ζθνλάθη πνπ έξρεηαη 

απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ιέεη φηη πξέπεη λα θαηεγνξηνπνηήζνπκε ηα 

ζρνιεία, ηφηε πξέπεη λα έρνπκε κηα νξηδφληηα -ζχκθσλα κε ηνπο 

ππνινγηζκνχο ελ πάζε πεξηπηψζεη- θάζεηε θαη δηαγψληα αληίξξεζε.  

  Δκείο νθείινπκε λα αμηνινγήζνπκε ηνπο δηθνχο καο ηξφπνπο. Σν 

ζεκεξηλφ ζρνιείν, ηε δνπιεηά καο κέζα ζην ζρνιείν θαη λα πηζηέςνπκε φηη 

κπνξνχκε λα ηελ θάλνπκε θαιχηεξε δνπιεχνληαο κε ζπιινγηθφ ηξφπν, κε 

ζπιινγηθή δξαζηεξηφηεηα, ππνζηεξίδνληαο ζπζηήκαηα επηκφξθσζεο πνπ 

είλαη ειεγρφκελα απφ εκάο θαη θπξίσο δνπιεχνπλ δίπια ζηνπο καζεηέο καο. 

  Απφ απηή ηελ άπνςε πξέπεη λα ην ππνγξακκίζνπκε, φηη ε ζέζε 

ηεο Οκνζπνλδίαο ηνπ 2003 πνπ ζέισ λα ζπκίζσ εδψ ζηνπο παξφληεο, 

ελδερνκέλσο δελ παξαθνινπζνχκε φινη ηηο δηαδηθαζίεο ησλ Γεληθψλ 

πλειεχζεσλ, ππάξρεη θαη κηα απνζηαζηνπνίεζε, φηη έγηλε κε ηελ αλνρή θαη 

θπξίαξρσλ ξεπκάησλ κεγάισλ παξαηάμεσλ κέζα ζηνλ θιάδν, δειαδή φηη δελ 

ζα δερηνχκε ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ κηζζφ θαη ηνλ 

βαζκφ, δε ζα δερηνχκε αμηνιφγεζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ζα 

αληηζηαζνχκε ζηνλ επειαχλνληα λέν επηζεσξεηηζκφ. Ννκίδσ φηη ε ζέζε ηνπ 

επηέκβξε ηνπ 2003 νθείιεη λα παξακείλεη θαη σο ζέζε ηνπ θιάδνπ.  

  Σειεηψλσ κε ηελ εμήο παξαηήξεζε, επεηδή ππάξρνπλ θαη 

λενπιαησληθνί εδψ θαη παιαηνπιαησληθνί: Γλσξίδεηε ηελ παιαηά ξήζε φηη « 

επηζηήκε ρσξηδνκέλε αξεηήο, παλνπξγία νπ ζνθία θαίλεηαη». Γελ κπνξνχκε 

λα ζπδεηάκε ζε αθεξεκέλν επίπεδν ζπλάδειθνη. Οθείινπκε λα 

πξνζγεηψζνπκε ηε ζπδήηεζε ζην πνιηηηθφ επίπεδν. Ζ επίζεζε πνπ γίλεηαη 

απ‟ ηελ Κπβέξλεζε θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε έρεη θαζαξά πνιηηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά.  

  Να είκαζηε ινηπφλ ηζηνξηθνί. Γηα λα είκαζηε ηζηνξηθνί θαη 

ζπγθεθξηκέλνη πξέπεη λα αληηκεησπίζνπκε ην πξάγκα ηζηνξηθά θαη 

ζπγθεθξηκέλα. Καη απ‟ απηή ηελ άπνςε εκείο ζπκθσλνχκε κε ηελ εηζήγεζε 

θαη ηηο βαζηθέο ηεο πιεπξέο έηζη φπσο εθηέζεθαλ, λνκίδσ φηη είλαη κηα απφ ηηο 

πην αμηνπξφζεθηεο εηζεγήζεηο απηνχ ηνπ πλεδξίνπ κε βαζηά 

εκπεξηζηαησκέλε κειέηε, έρνπκε γξάςεη 3 βηβιία, 82 άξζξα, δελ αλαθέξνκαη 
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κφλν ζηηο παξεκβάζεηο, αλαθέξνκαη ζε έλα επξχ θιίκα θαη ξεχκα 

δηαλννπκέλσλ.  

  Να ηειεηψζσ κε ηελ ξήζε ηνπ Apple ζε έλα ηνπ ηειεπηαίν άξζξν 

πνπ δεκνζηεχζακε: «Αλ ε αμηνιφγεζε είλαη ε απάληεζε, κπνξεί λα καο πεη 

θάπνηνο πνηα είλαη ε εξψηεζε;»  Δπραξηζηψ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Ζ Αξεηή παρή απφ ηελ ΔΛΜΔ Ζξαθιείνπ  έρεη ηνλ ιφγν.  

Α. ΠΑΥΖ: πλάδειθνη, ζπλερίδνληαο ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ Σζηξηγψηε, λα 

βάινπκε ην δήηεκα ηεο πνιηηηθήο αξεηήο. Σν θηινζνθηθφ δελ είλαη 

απνζπλδεκέλν απφ ην πνιηηηθφ. Πέζηε κνπ κηα ηζηνξηθή θάζε απφ ηφηε πνπ 

ηέζεθαλ ηα ζεκέιηα ηνπ θηινζνθηθνχ ινγηζκνχ πνπ ιέεη φηη ε πνιηηηθή 

θηινζνθία δελ είλαη ζθέινο ηεο θηινζνθίαο. 

  Δπεηδή αθνχζηεθαλ πνιιέο απφςεηο θαη επεηδή θηινζνθηθφ 

εξγαζηήξην δελ είκαζηε, θαιχηεξα λα κηιήζνπκε σο εθπαηδεπηηθνί κε πνιηηηθή 

ζπλείδεζε θαη ζπλδηθαιηζηηθή ιεηηνπξγία γηα λα μέξνπκε ηη απαληάκε, πνην 

είλαη ην εξψηεκα θαη πνηεο είλαη νη απαληήζεηο πνπ πξέπεη λα δψζνπκε.  

  ε ζρέζε κε ην δήηεκα ηεο αμηνιφγεζεο, καο κπεξδεχεη θαη ιίγν 

θηινζνθηθά θαη ελλνηνινγηθά γηαηί εκπεξηέρεη θαη ηελ έλλνηα ηεο αμίαο. Καη ζα 

ζπκθσλήζσ εδψ κε ηνλ Ζξαθιένπο, λα πάκε λα αμηνινγήζνπκε ην ζχζηεκα 

ηνπ θαπηηαιηζκνχ θαη λα δνχκε πνην είλαη ην αμηαθφ ηνπ ππφβαζξν, πνηα είλαη 

ηα κέηξα θαη κε βάζε πνηα κέηξα καο θαιεί λα αμηνινγήζνπκε εκείο –γηαηί 

είκαζηε κεραληζκφο, γηαηί είκαζηε ζηνλ κεραληζκφ, γηαηί ζέινπκε λα καο 

θάλνπλ κεραληζκφ- ηελ ίδηα ηελ δηαδηθαζία ηεο αλαπαξαγσγήο ηνπο. 

  Λνηπφλ, ην πξψην εξψηεκα πνπ έρνπκε λα ζέζνπκε είλαη ζε 

ζρέζε κε ηε θχζε ηνπ ζεζκνχ, λνκίδσ ηελ έρνπκε αλαιχζεη. Οχηε νπδέηεξνο 

νχηε άρξσκνο νχηε εζληθφο. Δίλαη έλαο ζεζκφο ηαμηθφο, έλαο ζεζκφο 

ηδενινγηθφο, έλαο ζεζκφο πνπ παξάγεη πλεπκαηηθά, θηινζνθηθά, θνηλσληθά θαη 

νηθνλνκηθά αηηήκαηα. Γειαδή δηαζηξσκαηψλεη θνηλσληθά, παξάγεη ηδενινγία 

θαη εμ αλάγθεο εληείλεη ή ακβιχλεη αληηζέζεηο.  
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  ε ζρέζε κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ: πλάδειθν, αο κνπ πεη κηα 

πιεπξά ηνπ ζπζηήκαηνο ή ηεο δσήο, ηεο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ δνχκε, έλαο 

ζπλάδειθνο πνπ δελ έρεη αμηνινγεζεί. Γελ έρεη αμηνινγεζεί ν ηξφπνο δσήο 

καο κέρξη ηψξα; Γελ έρνπλ θαζνξηζηεί νη ζπλζήθεο δηαβίσζεο; Γελ έρνπκε 

εληαρζεί ζηελ θνηλσληθή θαηεγνξηνπνίεζε; Γελ είλαη ηαμηθά ε δνκεκέλε 

θνηλσλία καο; Λείπεη ε αμηνιφγεζε απφ ηνλ θαπηηαιηζκφ; Καη ηηο αμίεο ηνπ έρεη 

θαη ηα κέηξα ηνπ έρεη, εκείο δε ζέινπκε λα ηα βιέπνπκε. 

  Αθνχζηεθε απφ ηνλ ζπλάδειθν ηνλ Πηηζηάδα πνπ έθαλε θαη 

αλαθνξά ζε θνβηθά ζχλδξνκα, αθνχ αλνίγνπκε ηα θεθάιαηα ηεο αλακέηξεζεο 

κε ηνλ θαπηηαιηζκφ έρνπκε θαη θνβηθά ζχλδξνκα επηπιένλ. Ζ άπνςε φηη 

θαηνρπξψλεηαη ε χπαξμή καο κέζα απφ κηα ηδενινγία απνδνρήο ηνπ 

κεραληζκνχ πνπ αθπξψλεη ηελ ίδηα ηελ απηαμία ηνπ αηφκνπ. Γειαδή αλ εγψ 

κέζα ζηα πιαίζηα ηεο ίδηαο ηεο αζηηθήο ηδενινγίαο ιέσ φηη απφ ηνλ 

δηαθσηηζκφ θη έπεηηα έρσ θαηνρπξψζεη ην δηθαίσκα ηεο ειεπζεξίαο, ηεο 

αηνκηθήο ειεπζεξίαο θαη ηεο θνηλσληθήο θαη ζέισ έλαλ κεραληζκφ λα κνπ 

δψζεη θίλεηξν, ηφηε είλαη απηνλφεην φηη έρσ θηάζεη ζηελ πιήξε ρξενθνπία. 

  Δίλαη δεδνκέλν φηη δελ έρσ θίλεηξν. Καη απαληάσ ζηνλ ηδηαίηεξν 

ζπλάδειθφ κνπ ηνλ Μαλψιε Αιεμάθε πνπ ιέεη φηη εδψ εκείο ηαμηλνκνχκε. Ζ 

ηαμηλφκεζε ζπλάδειθε έρεη γίλεη ήδε απφ ην ζχζηεκα. Βξίζθνπκε έλαλ ράξηε 

ηαμηλνκεκέλν θαη εθεί επηηείλεηαη ην πξφβιεκα. Άξα απηφ πνπ έρνπκε λα 

αληηκεησπίζνπκε ζήκεξα είλαη άιινπ ηχπνπ πξφβιεκα, θαηά πφζν εκείο, 

απηή ηελ ζρεηηθή ειεπζεξία πνπ έρνπκε, ζα ηελ ράζνπκε ή φρη. Γηαηί δελ 

βάδνπκε ην δήηεκα ζηε βάζε ηνπ; 

  Σε ζρεηηθή ειεπζεξία ζθέςεο, ηα δεκνθξαηηθά δηθαηψκαηα ζηνλ 

χιινγν, ηε δπλαηφηεηα ηεο επηβίσζεο, ηε κφληκε εξγαζία, ηε δπλαηφηεηα ηεο 

πξφζιεςεο πνπ νπζηαζηηθά ηε ξνθαλίζαλε, ηελ επεηεξίδα δειαδή, έλαλ 

ηξφπν δσήο ηέηνηνλ πνπ λα παξέρεη αζθάιεηα θαη δπλαηφηεηεο ζθέςεο θαη 

δεκνθξαηηθήο ιεηηνπξγίαο. Απηά δηαθπβεχνληαη. Γηαηί ζπγθαιππηφκαζηε πίζσ 

απ‟ ην δάρηπιφ καο; Να δνχκε ηηο ηνπνζεηήζεηο φισλ πνπ ήηαλ ππέξ ηεο 

αμηνιφγεζεο κε ηελ α‟ ή ηελ β‟ ρξνηά; 

  Δγψ ζα μεθηλήζσ απφ ηνλ ζπλάδειθν Παπαρξήζην πνπ ιέεη 

«αθπξψλεηαη, δελ είλαη αμηφπηζηνο απηφο πνπ δε ζέιεη ηελ αμηνιφγεζε». Ο 
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ζπλάδειθνο Πηηζηάδαο, ηε ιέμε «παξαίηεζε», ν ζπλάδειθνο Αιεμάθεο ιέεη 

«ιεηηνπξγεί ζαλ κεραληζκφο, άξα λα βξεη θίλεηξν». Πνην είλαη ην εξψηεκα: 

Πνηνο είλαη ν εθπαηδεπηηθφο πνπ δηψθεηαη; Σειηθά δειαδή ην ζχζηεκα αλ έρεη 

ηνλ κεραληζκφ ηνπ θαη ηελ ζεσξία ησλ αμηψλ ηνπ, είλαη απηνλφεην φηη έρεη 

αληίπαιν. Πνηνο είλαη ν αληίπαιφο ηνπ; Ο αλππφηαθηνο εθπαηδεπηηθφο ν 

νπνίνο βέβαηα δηακνξθψλεη ηε ζπλείδεζή ηνπ απφ κία αληίπαιε ηδενινγία.  

  Απηφ δείρλεη ε ηζηνξία ηεο εθπαίδεπζεο, απηφ δείρλεη ε ηζηνξία 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θηλήκαηνο. Να κελ αλαθεξφκαζηε ηπθιά ζηνλ Γιπλφ θαη λα 

ζπκφκαζηε φπνηε καο ζπκθέξεη ηνλ Βάξλαιε, έηζη γηα λα ζπγθαιχπηνπκε ηα 

θελά καο. Ση δείρλεη ε αληίζεζε θη ε αλακέηξεζε; ηη ν εθπαηδεπηηθφο πνπ 

ιεηηνπξγνχζε ζηελ ππεξεζία ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο εξγαηηθήο ηάμεο ησλ 

ιατθψλ ζηξσκάησλ ήηαλ πάληα ζε αληίζεζε κε ην αμηαθφ ζχζηεκα θαη κε ηνπο  

κεραληζκνχο ειέγρνπ θαη αλαπαξαγσγήο ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

  Γελ κπνξνχκε λα αλαθπθιψλνπκε ηα ζπζηήκαηα πνπ έρεη ιχζεη 

ζηελ ηζηνξία ηνπ ην θνκκνπληζηηθφ θαη ιατθφ Κίλεκα. Γελ κπνξνχκε λα 

επαλαθέξνπκε ζην πξνζθήλην δεηήκαηα πνπ είλαη πξάγκαηη κεζαησληθά. 

Οθείιακε λα αλνίμνπκε φκσο έλα άιιν θεθάιαην: Πνηα είλαη ε κνξθή ηεο 

αμηνιφγεζεο πνπ επηβάιιεη ηψξα, πνπ δελ είλαη ίζσο θαη κφλν ε παξαδνζηαθή 

εηθφλα ηνπ Δπηζεσξεηή.  

  Έρνπκε αο πνχκε ηνλ ζχκβνπιν ν νπνίνο ιέεη «έια άββαην ή 

Κπξηαθή». Απηφ δελ είλαη κηα κνξθή εμάξηεζεο θαη αμηνιφγεζεο, 

θαηαζηξαηήγεζεο ηνπ πελζήκεξνπ; Έρνπκε επίζεο δηάθνξα άιια 

πξνγξάκκαηα ζχλδεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε κνξθέο ηδησηηθνπνίεζεο ηνπ 

ζρνιείνπ φπσο είλαη νη πξφζζεηνη, ή φπσο είλαη ε δψλε ε πεξίθεκε ηεο 

επειημίαο, ε δηαζεκαηηθφηεηα: Ο ζχκβνπινο θαιεί ηνλ ηάδε ζπλάδειθν απφ ην 

ηάδε ζρνιείν ην απνκαθξπζκέλν, «έια λα ιεηηνπξγήζεηο 2-3 δηφηη έηζη ην 

απνθαζίδσ θαη ζε γξάθσ ην καχξν ην θαηάζηηρν». 

  Έρνπκε δειαδή πνιιαπιφηεηα κέζσλ εμάξηεζεο απφ έλαλ 

θνξέα ν νπνίνο έρεη πάξα πνιιέο αξκνδηφηεηεο. Καη βέβαηα είλαη φηη 

επηηείλνληαη ηφζν νη κεραληζκνί πηα επίζεζεο πνπ θηάζνπλε ζηε βαξβαξφηεηα 

ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο κε ηελ πεξίθεκε απνθέληξσζε θαη πξάγκαηη εδψ δελ 

έρεη αλαπηπρζεί ην ζθέινο. 
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  Γειαδή ην ζθέινο ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ ζρνιείσλ έπξεπε 

λα δνζεί κε κηα ζπλνιηθφηεξε αλάιπζε πνπ ιέεη φηη εάλ ε ζηξνθή θαη ε 

απαίηεζε ηνπ θαπηηαιηζκνχ απφ ην Μάαζηξηρη κέρξη ηε Ληζζαβφλα είλαη λα 

επηηείλσ ηνπο ηαμηθνχο θξαγκνχο θαη λα ηνπο θαηεγνξηνπνηήζσ ζε 

κνξθσηηθέο δψλεο, πξέπεη λα δσ πψο ζα ην θάλεη θαη ζα ην θάλεη κφλν κε ηελ 

ηδησηηθνπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο, ζα ην θάλεη κε ηε ζχλδεζε θαη ηελ 

πξφζβαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, φρη κε ηδησηηθνχο θνξείο κφλν φπσο είλαη ην 

ΣΔΔ –θαθά ηα ςέκαηα, απηφ ιέεη, ην ΣΔΔ είλαη έλα εθπαηδεπηήξην ζηελ 

ππεξεζία ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θεθαιαίνπ, αζρέησο φηη εκείο έρνπκε κηα 

εμαξηεκέλε αζηηθή ηάμε ε νπνία δελ κπνξεί λα παξαγάγεη νχηε θαξθίηζα άξα 

ηη αίηεκα λα έρεη... 

  Λέκε φηη επεηδή ε εηζήγεζε θηλείηαη ζε γεληθέο γξακκέο ζε θαιή 

θαηεχζπλζε, νπζηαζηηθά ηα επίπεδα πνπ έρνπκε λα δνχκε είλαη δχν: Ή 

είκαζηε ππέξ ηεο θαηνρχξσζεο ησλ αδηακθηζβήηεησλ δηθαησκάησλ ζηελ 

επηβίσζε, ζηε ζηαζεξή εξγαζία, ζηελ εξγαζηαθή δεκνθξαηία θαη ειεπζεξία ή 

είκαζηε ππέξ ηεο βαξβαξφηεηαο, ππέξ ηεο επίζεζεο πνπ πνιχ πεξηζζφηεξν 

είλαη επηθίλδπλε εάλ έρεη θαη ην ρξψκα ηνπ αξηζηεξνχ καλδχα, δειαδή ηεο 

αγαζήο ή θαιήο αμηνιφγεζεο. Δπραξηζηψ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: πλάδειθνη πηζηεχσ φηη πήγακε θαιά θαη ειπίδσ λα πάκε θαιά 

θαη αχξην, αξθεί λα είκαζηε φινη εδψ απφ ηηο 9:30 νπσζδήπνηε ψζηε λα 

δψζνπκε ηε δπλαηφηεηα κε ζεβαζκφ λα αθνχζνπκε θαη ηνπο άιινπο 

ζπλαδέιθνπο. αο επραξηζηψ.  

ΛΖΞΖ ΔΡΓΑΗΧΝ Β’ ΔΝΟΣΖΣΑ – ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ Β΄  

 



 



 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Γ.ΠΔΠΠΔ 

 

ΟΜΑΓΑ  ΔΡΓΑΗΑ Γ΄ 

 

 «Οπγάνυζη – Διοίκηζη εκπαίδεςζηρ – Επιλογή ζηελεσών» 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Γ.ΠΔΠΠΔ): πλάδειθνη θαιεζπέξα. Βξηζθφκαζηε ζηελ 

ππνελφηεηα ηεο νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη επηινγή 

ζηειερψλ.  

  Θα μεθηλήζνπκε ηε δηαδηθαζία κε ηελ αλάγλσζε θάπνησλ 

θνκκαηηψλ, φρη νιφθιεξν γηαηί ηελ έρεηε ηελ εηζήγεζε θαληάδνκαη θαη γηα λα 

κπνξέζνπκε λα θεξδίζνπκε θάπνην ρξφλν γηαηί εδψ θαηά ηελ άπνςή καο 

ήξζακε λα αθνχζνπκε εζάο θαη λα αθνπζηνχλ νη απφςεηο δειαδή θαη θάπνησλ 

άιισλ ζπλέδξσλ. Θα πξνζπαζήζνπκε λα αλαγλψζνπκε θάπνηα θχξηα 

θνκκάηηα ηεο εηζήγεζεο ηεο νκάδαο εξγαζίαο ηνπ ΚΔΜΔΣΔ, επάλσ ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε ππνελφηεηα θαη ζηελ ζπλέρεηα, ζα αλνηρηεί θαηάινγνο.  

  Καη‟ αξρήλ ζα ξσηήζσ εάλ ππάξρνπλ εδψ θάπνηνη ζπλάδειθνη 

νη νπνίνη έρνπλ  εηζεγήζεηο πνπ έρνπλ  θαηαζέζεη -ήδε είλαη έλαο ζπλάδειθνο 

εδψ- γξαπηέο, λα πξνεγεζνχλ. Τπάξρεη άιινο ζπλάδειθνο κε εηζήγεζε; Να 

έρεη θαηαηεζεί ζηελ Γξακκαηεία ή πνπ δελ ηελ έρεη δψζεη ζηελ Γξακκαηεία; 

Χξαία.  

  Θα μεθηλήζσ κε ηνλ ζπλάδειθν ηνλ θ.Κεθαιά ζηελ ζπλέρεηα, ν 

νπνίνο ζα θάλεη ηελ πεληάιεπηε. Να κεηξήζνπκε κάιινλ πξηλ θάλνπκε ηνλ 

ρξφλν, λα δνχκε πφζνη απφ εδψ ζέινπλ λα θάλνπλ ηνπνζέηεζε.  

  Θα αλνηρηεί έλαο θαηάινγνο νκηιεηψλ κε απζηεξή ζεηξά 

πξνηεξαηφηεηαο, ζηνλ νπνίν ζα γξαθηείηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο 

ηεο εηζήγεζεο ηεο νκάδαο εξγαζίαο. Ζ νκάδα εξγαζίαο ζα ήζεια λα πσ 

εμαξρήο φηη δελ θαηέιεμε ζε θάπνηα θνηλή πξφηαζε θαη γη‟ απηφ γηα ιφγνπο 

δενληνινγίαο πέξα απφ ηελ θεληξηθή εηζήγεζε, ζα αθνινπζήζνπλ θαη θάπνηα 
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θνκκάηηα εξγαζίαο ζπλαδέιθσλ, νη νπνίνη ζπκκεηείραλ ζηελ νκάδα εξγαζίαο 

θαη ζα πξέπεη λα αθνπζηεί θαη ε γλψκε ε δηθηά ηνπο φπσο αθξηβψο έρεη 

δηαηππσζεί ζηα θείκελά ηνπο.  

  Θα πξνζπαζήζνπκε –επαλαιακβάλσ- λα είκαζηε φζν γίλεηαη 

πνιχ πην ζχληνκνη θαη μεθηλάκε γηα λα κπνξέζνπλ λα κηιήζνπλ θαη άιινη 

ζπλάδειθνη απφ εδψ.  

  Κάηη άιιν ήζεια λα πσ. Θα πξέπεη, ζα ην πνχκε θαη ζηελ 

ζπλέρεηα, φζνη ζπλάδειθνη ζα κηιήζνπλ, είηε ζήκεξα, είηε αχξην πνπ ζα 

ζπλερηζηεί ε ζπλεδξία καο, λα αλαθέξνπλ ην επίζεηφ ηνπο γηα λα γξάθεηαη ζηα 

πξαθηηθά κέζα θαη εάλ αλήθνπλ ζε θάπνηα ΔΛΜΔ.  

  πλάδειθνη «Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε ηεο Δθπαίδεπζεο» ήηαλ ην 

ζέκα καο. Δηζαγσγηθά αλαθέξνπκε ηα εμήο.  

  Ζ άπνςε γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ κάλαηδκελη ζηε δηνίθεζε θαη 

δηαρείξηζε ηεο εθπαίδεπζεο, ζην επίπεδν ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, δελ ζα 

πξέπεη λα ακθηζβεηεί  ηε δεκφζηα παξνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ αγαζψλ θαη 

νχηε λα πξνσζείηαη ε εμπγίαλζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεζκψλ κέζα απφ ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο, σο αληαγσληζηηθήο αγνξάο.  

  Χζηφζν, αζθαιψο θαη ζεσξνχκε φηη κπνξνχκε λα αληιήζνπκε 

γλψζεηο θαη λα δηδαρηνχκε απφ ηηο ζεσξίεο απηέο, πξνζδηνξίδνληαο έηζη ηελ 

έλλνηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κάλαηδκελη.  

  Θα πξέπεη επίζεο λα αλαθεξζεί φηη θάζε κνληέιν νξγάλσζεο 

ηεο εθπαίδεπζεο γελληέηαη, αλαπηχζζεηαη, ιεηηνπξγεί θαη πεζαίλεη κέζα ζε έλα 

πεξηβάιινλ, ην νπνίν δηαθξίλεηαη ζε εμσηεξηθφ θαη εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Σν 

εζσηεξηθφ είλαη απηφ ην νπνίν ειέγρεηαη απφ ηε δηνίθεζε.  

  Πξνζπαζήζακε ζηελ ζπλέρεηα λα δνχκε κεξηθά πξάγκαηα γηα ην 

ηη ζπκβαίλεη απηή ηελ ζηηγκή ζηνλ επξσπατθφ ρψξν φζνλ αθνξά ηελ 

νξγάλσζε ηεο εθπαίδεπζεο.  
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  Μηα επηζθφπεζε ηνπ ηξφπνπ δηνίθεζεο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, δελ είλαη εχθνιε ππφζεζε. Απηφ 

νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη απφ δηνηθεηηθή πιεπξά είλαη δχζθνιν λα νξίζνπκε 

ηα επίπεδα ιήςεο απνθάζεσλ, ηα νπνία ζα αληηζηνηρνχλ επαθξηβψο ζηελ 

θαηάζηαζε φισλ ησλ ρσξψλ.  

  Πξνθεηκέλνπ λα νκαδνπνηήζνπκε ηε δηνηθεηηθή νξγάλσζε σο 

πξνο ην επίπεδν ιήςεο απνθάζεσλ, γίλεηαη αλαθνξά ζε 4 επίπεδα ιήςεο 

απνθάζεσλ. Κεληξηθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη επίπεδν ζρνιείνπ.  

  Σν θεληξηθφ επίπεδν αληηπξνζσπεχεηαη θαλνληθά απφ ην 

Τπνπξγείν Παηδείαο εάλ ππάξρεη, έηζη ζηελ θάζε ρψξα. Σν Τπνπξγείν κπνξεί 

λα νξίζεη ζπκβνπιεπηηθά ζψκαηα γηα λα ην βνεζνχλ ζην έξγν ηνπ φπσο ην 

«Consaine National De Programmes» ζηελ Γαιιία ή ην Δζληθφ πκβνχιην γηα 

ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη ηελ αμηνιφγεζε ζηελ Ηξιαλδία, ην νπνίν εθπνλεί 

πξνηάζεηο γηα ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα. Μηιάκε πάληνηε γηα ην θεληξηθφ 

επίπεδν.  

  ηελ Απζηξία, ππεχζπλνο γηα ηελ Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, 

είλαη ην Οκνζπνλδηαθφ Τπνπξγείν γηα ηελ παηδεία θαη ηνλ πνιηηηζκφ. Ζ 

λνκνζεζία φκσο θαη ε εθαξκνγή είλαη εμνπζίεο πνπ κνηξάδνληαη κεηαμχ 

«Βad» θαη θξαηηδίσλ.  

  ηελ Φηιαλδία, ππεχζπλνο γηα ηελ εθπφλεζε θαη ηνλ θαζνξηζκφ 

ησλ θαηεπζπληεξίσλ γξακκψλ ζε εζληθφ επίπεδν, είλαη ην Δζληθφ πκβνχιην 

Παηδείαο ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο.  

  ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ππάξρνπλ 4 ππεχζπλα Τπνπξγεία, ην 

Τπνπξγείν γηα ηελ Παηδεία θαη ηελ Απαζρφιεζε ηεο Αγγιίαο, ην Οπαιηθφ 

Τπνπξγείν Δθπαίδεπζεο, ην Τπνπξγείν θσηηθνχ Γξαθείνπ Παηδείαο θαη 

Βηνκεραλίαο θαη ην Τπνπξγείνπ Παηδείαο ζηελ Βφξεην Ηξιαλδία.  

  Να πάκε ιίγν ζην Βέιγην. Ζ Οκνζπνλδηαθή Κπβέξλεζε έρεη 

εθρσξήζεη ηελ αλάινγε επζχλε ζηα Τπνπξγεία ησλ ηξηψλ θνηλνηήησλ, ηεο 

Γαιιηθήο Κνηλφηεηαο, ηεο Φιακαλδηθήο θαη ηεο Γεξκαλφθσλεο.  
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  ε αξθεηέο ρψξεο, έρεη παξαρσξεζεί ε πξαγκαηηθή εμνπζία σο 

πξνο ηελ ιήςε απνθάζεσλ ζην πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Δίλαη ην δεχηεξν 

επίπεδν πνπ ζα θνηηάμνπκε. ηελ Ηζπαλία, ζπγθεθξηκέλα  νη 17 

απηνδηνηθνχκελεο πεξηθέξεηεο έρνπλ ηελ πιήξε αξκνδηφηεηα ζε ζέκαηα 

εθπαίδεπζεο. ηελ Γεξκαλία ε εθπαίδεπζε είλαη βαζηθή επζχλε ησλ 16 

θξαηηδίσλ, πνπ απαξηίδνπλ ηελ Οκνζπνλδία.  

  Πεξηθεξεηαθφ επίπεδν κε απμεκέλεο δηνηθεηηθέο εμνπζίεο αιιά 

πεξηνξηζκέλε αξκνδηφηεηα σο πξνο ηελ ιήςε απνθάζεσλ έρνπλ ε 

Πνξηνγαιία, ε Ηηαιία θαη ε Γαιιία.  

  ηελ Απζηξία, έρνπλ δεκηνπξγεζεί ρσξηζηά νκνζπνλδηαθά 

ζψκαηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο ζε ζθαίξεο. κσο ε «Bad» έρεη ηηο 

δηνηθεηηθέο αξκνδηφηεηεο. Απηά είλαη ηα πεξηθεξεηαθά ζπκβνχιηα εθπαίδεπζεο 

ζε επίπεδν πνιηηηθψλ πεξηθεξεηψλ θαη ηα επαξρηαθά ζπκβνχιηα εθπαίδεπζεο 

ζε επίπεδν θξαηηδίσλ. ηελ Ννξβεγία, ην πεξηθεξεηαθφ επίπεδν αληηζηνηρεί 

ζηηο θνκεηείεο.  

  ε ηνπηθφ επίπεδν ηψξα.  Σελ επζχλε γηα ηελ εθπαίδεπζε ζε 

ηνπηθφ επίπεδν, έρνπλ βαζηθά ηνπηθέο αξρέο εθπαίδεπζεο. πγθεθξηκέλα ζε 

Βέιγην, Γαλία, νπεδία θαη Ννξβεγία έρνπκε ζπκβνχιηα πεξηνρψλ.  

  ηελ Αγγιία, θνηία θαη Οπαιία ζπκβνχιηα θνκεηείαο, 

πεξηθέξεηαο πφιεο ή δήκνπ. ηελ Βφξεην Ηξιαλδία, ηελ επζχλε γηα ηελ 

παξνρή εθπαίδεπζεο ζηελ επξχηεξε γεσγξαθηθή πεξηνρή έρνπλ ηα πέληε 

ζπκβνχιηα γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηηο βηβιηνζήθεο.  

  ηελ Ηζιαλδία, ν πξψηνο θχθινο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο είλαη αξκνδηφηεηα ησλ δήκσλ.  

  Καη ηέινο ζε επίπεδν ζρνιείνπ, φπνπ νη απνθάζεηο ιακβάλνληαη 

απ‟ ην δηεπζπληή, ν νπνίνο ζπλεξγάδεηαη κεξηθέο θνξέο κε άιια ζψκαηα 

φπσο ην Παηδαγσγηθφ πκβνχιην.  
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  πσο ζαο είπα ππάξρνπλ θαη θάπνηα άιια ζηνηρεία, ζα 

πξνζπαζήζσ λα ζπληνκεχζσ ιίγν ηελ εηζήγεζε. Ζ εηζήγεζε απηή δελ έρεη 

ζηφρν ηελ ιεπηνκεξή παξνπζίαζε ηεο νξγάλσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζπζηεκάησλ ζηηο δηάθνξεο επξσπατθέο ρψξεο.  

  Δίλαη φκσο θαλεξφ πσο ελψ ππάξρνπλ αξθεηέο δηαθνξέο σο 

πξνο ηνλ ηξφπν δηνίθεζεο ζηελ εθπαίδεπζε αλάκεζά ηνπο, θαηαγξάθεηαη ηα 

ηειεπηαία ρξφληα κηα ζαθή ηάζε γηα παξαρσξήζεηο κεξηθψλ αξκνδηνηήησλ 

απ‟ ην θεληξηθφ επίπεδν πξνο ην πεξηθεξεηαθφ θαη ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε.  

  Θα ήηαλ επίζεο παξάβιεςε εάλ δελ αλαθέξακε πσο εθηφο ηεο 

πξνζπάζεηαο γηα δηνηθεηηθή απνθέληξσζε, έρνπκε θαη κεηαξξπζκίζεηο, πνπ 

αθνξνχλ ηνλ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ.  

  Δηδηθφηεξα ζηελ Μεγάιε Βξεηαλία, εθαξκφζηεθε ε αλνηρηή 

εγγξαθή, φπνπ  νη γνλείο επηιέγνπλ ην ζρνιείν γηα ηα παηδηά ηνπο. Σα 

ρξήκαηα πνπ δηέζεηε ην θξάηνο, εθπαηδεπηηθά θνππφληα ζε θάζε καζεηή, ηνλ 

αθνινπζνχζαλ φπνην ζρνιείν θαη εάλ επέιεγε λα παξαθνινπζήζεη. Έηζη ε 

ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ζρνιείνπ δελ ήηαλ δεδνκέλε αιιά γηλφηαλ αλά καζεηή. 

Σα θαιά ζρνιεία είλαη εθείλα πνπ θαηφξζσλαλ πςειή βαζκνινγία ζηνπο 

εζληθνχο πίλαθεο, αλάινγα κε ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ.  

  Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο κεηαξξχζκηζεο, ήηαλ λα εκθαληζηνχλ 

θαηλφκελα επηινγήο ησλ θαιψλ καζεηψλ απφ ηα ζρνιηθή κνλάδα θαζψο θαη 

αληαγσληζκνχ θαη αξθεηέο θνξέο θαη αζέκηηνπ κεηαμχ ησλ ζρνιείσλ.  

  πλνςίδνληαο ζα ιέγακε ην εμήο. Ζ ηζρχο πνπ θαηέρεη ην θάζε 

έλα απφ ηα πξναλαθεξζέληα 4 επίπεδα ιήςεο απνθάζεσλ ζηελ ιεηηνπξγία 

ηεο δηνίθεζεο, ε νπνία ειέγρεη ην φιν ζχζηεκα, απνηειεί ην βαζηθφ θξηηήξην 

θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ ζε ζπγθεληξσηηθά θαη 

απνθεληξσκέλα ζπζηήκαηα αλάινγα κε ηνλ βαζκφ απνθέληξσζήο ηνπο.  

  Με ηελ έλλνηα απηή δηαπηζηψλνπκε φηη αθφκα θαη ζηελ Αγγιία 

φπνπ νη πξνζιήςεηο θαη νη απνιχζεηο θαζεγεηψλ γίλνληαη ζε επίπεδν 
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ζρνιηθήο κνλάδαο, ππάξρεη εζληθφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα, ηνπ νπνίνπ ε 

εθαξκνγή ειέγρεηαη απφ επηζεσξεηέο.  

  Γηα ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Θα ζέιακε λα 

αλαθέξνπκε θάπνηα πξάγκαηα ηζηνξηθά. Πξηλ πάκε ζηε ζεκεξηλή δηνηθεηηθή 

νξγάλσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καο ζπζηήκαηνο, ζα θάλνπκε κηα ζχληνκε 

αλαθνξά ζηε δηαρξνληθή εμέιημε. ηελ πεξίνδν 1834 έσο 1985, ε δηνίθεζε 

ηεο εθπαίδεπζεο, δηαηεξνχζε ηα ζηνηρεία ηνπ απνθεληξσηηθνχ ζπζηήκαηνο 

αθνχ νη δηνξηζκνί θαη ε κηζζνδνζία ησλ δαζθάισλ αλήθαλ ζηηο αξκνδηφηεηεο 

ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.  

  Ζ απνθεληξσηηθή απηή δηνίθεζε, πεξηνξίζηεθε ζεκαληηθά φηαλ 

κε ην λφκν 240 ηνπ 1914, αθαηξέζεθε απφ ηνπο δήκνπο θαη ηηο θνηλφηεηεο, ην 

δηθαίσκα πξφζιεςεο δαζθάισλ θαη ιίγν αξγφηεξα, ην 1920, φηαλ ε πνιηηεία 

αλέιαβε λα πιεξψλεη θαη ηνπο κηζζνχο ησλ δαζθάισλ.  

  Σν θαζεζηψο πνπ ηζρχεη ζήκεξα ζε φηη αθνξά ηε δηνηθεηηθή 

δνκή θαη ηα θαζήθνληα, θαζηεξψζεθε γηα ηνπο πξντζηακέλνπο δηεπζχλζεσλ 

θαη γξαθείσλ εθπαίδεπζεο, γηα ηνπο δηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ηνπο 

ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο, ηα ζπιινγηθά φξγαλα θαη ηα φξγαλα ιατθήο 

ζπκκεηνρήο κε ηνπο ηειεπηαίνπο λφκνπο 1304/82, 1566/85 θαη γηα ηνπο 

πεξηθεξεηαθνχο δηεπζπληέο εθπαίδεπζεο κε ηνπο λφκνπο 2817/2000 θαη 

2986/2002.  

  Σελ πεξίνδν 1993-1998 κε ηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ αηξεηνχ 

Ννκάξρε, επηρεηξήζεθε ε κεηαθνξά αξκνδηνηήησλ πνπ αθνξνχλ ηε δηνίθεζε, 

κεξηθή ρξεκαηνδφηεζε θαη ηκήκα ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζηνλ εθιεγκέλν 

Ννκάξρε ην Ννκαξρηαθφ πκβνχιην. Ζ κεηαξξχζκηζε απηή θαηέπεζε ζηα 

δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα θαη επαλήιζε ην ζπγθεληξσηηθφ κνληέιν δηνίθεζεο ηεο 

εθπαίδεπζεο κε δηαδνρηθέο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο.  

  Σν ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, είλαη έλα ζχζηεκα ζην νπνίν 

ε δηνίθεζε πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεζζάξσλ επηπέδσλ. Σνπ Δζληθνχ, ηνπ 

Πεξηθεξεηαθνχ, Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 
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Δθπαίδεπζεο, ηνπ Ννκαξρηαθνχ, Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο, Γξαθεία 

Δθπαίδεπζεο θαη ηνπ Σνπηθνχ, πνπ είλαη ε ζρνιηθή κνλάδα.  

  ήκεξα ε δηνηθεηηθή νξγάλσζε ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, παξνπζηάδεηαη ζην ζχλνιφ ηεο ζπγθεληξσηηθή θαηά ηελ άπνςή 

καο, αθνχ νη πεξηζζφηεξεο αξκνδηφηεηεο αζθνχληαη απφ ηελ θεληξηθή 

ππεξεζία ηνπ ΤΠΔΠΘ θαη παξά ηηο φπνηεο πξνζπάζεηεο γηα απνθέληξσζε ηα 

ηειεπηαία ρξφληα.  

  Ζ πξνζπάζεηα απηή πινπνηήζεθε κε έλα ζεζκηθφ πιαίζην, πνπ 

δηακφξθσζε ζεζκνχο ππνζηήξημεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, ζε πεξηθεξεηαθφ 

θπξίσο επίπεδν. Μηιάκε γηα ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο, 

Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ησλ λνκψλ, γξαθεία 

Γεπηεξνβάζκηαο, γξαθεία Φπζηθήο Αγσγήο, γξαθεία Σερληθήο 

Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο, ΚΓΑΤ, ΚΔΤΠ.  

  Χζηφζν ν ζπγθεληξσηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ ειιεληθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, δελ έρεη επηηξέςεη ζηηο εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο λα 

δηακνξθψζνπλ θαη λα αλαπηχμνπλ κηα ζπγθξνηεκέλε ηνπηθή εθπαηδεπηηθή 

πνιηηηθή ζην πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο πνπ δηακνξθψλεηαη θαη 

αζθείηαη θεληξηθά. Καη λα απνθηήζνπλ έηζη ηελ ζρεηηθή επρέξεηα παξά ηηο 

ζπνξαδηθέο αιιά αμηφινγεο πξνζπάζεηεο πνπ έγηλαλ ηα ηειεπηαία θπξίσο 

ρξφληα δηα ησλ πξναηξεηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη πνιηηηζηηθψλ 

θαη αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.  

  Να πεξάζνπκε ιίγν ζηελ επηινγή ζηειερψλ. Θεσξνχκε φηη γηα 

λα εθαξκνζηεί κε επηηπρία έλα ζχζηεκα επηηπρεκέλεο δηνίθεζεο ζηελ 

εθπαίδεπζε, απαηηείηαη λα ζηειερσζεί κε ην πην θαηάιιειν αλζξψπηλν 

δπλακηθφ. Ζ επηινγή ησλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο, απαηηεί θαη‟ αξρήλ λα 

νξηζηνχλ ηα εμήο. Πνηεο ζέζεηο απνηεινχλ ζηειερηαθφ δπλακηθφ.  

  Δδψ δειαδή ζεσξνχκε φηη ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ νη 

ππεχζπλνη «ΠΛΖΝΔΣ», «ΔΚΦΔ», «ΔΠ», Κέληξσλ Πεξηβαληνιινγηθήο 

Δθπαίδεπζεο, Αγσγήο Τγείαο, ρνιηθψλ Βηβιηνζεθψλ θιπ. Ο ξφινο πνπ ζα 

έρνπλ θαη ην έξγν ηνπο. Καη επίζεο ζα πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ ηα πξνζφληα 
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θαη ηα ζαθή θξηηήξηα επηινγήο, θξηηήξηα πνπ λα ζπλδένληαη νπζηαζηηθά κε 

γλψζεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο. Ζ αζάθεηα πνπ κπνξεί λα ππάξμεη ζε 

ζπλεθηηκψκελα πξνζφληα, επηηξέπεη ηελ παξαβίαζε ησλ φξσλ ηεο 

αληηθεηκεληθφηεηαο.  

  ηελ ζπλέρεηα έρνπκε θάλεη θαη ζα ην δείηε θαη κέζα ζηηο ζειίδεο 

πνπ ζαο έρνπκε δψζεη, θάπνηα αλαθνξά γηα ην ηη ζπκβαίλεη απηή ηελ ζηηγκή 

φζνλ αθνξά ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα έρνπλ νη δηεπζπληέο ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ ζηηο επξσπατθέο ρψξεο.  

  Καη έρεη λα θάλεη ηφζν κε ηε δηδαθηηθή εκπεηξία σο 

πξναπαηηνχκελν πνπ πξέπεη λα έρνπλ νη δηεπζπληέο πνπ επηιέγνληαη ή κε ηελ 

επηκφξθσζε πνπ ζα πξέπεη ζηελ ζπλέρεηα ή θαη‟ αξρήλ λα έρνπλ νη 

ζπγθεθξηκέλνη εθπαηδεπηηθνί. Μηιάκε πάληνηε γηα εθπαηδεπηηθνχο. 

  αο δηαβάδσ νξηζκέλα απφ απηά. ιεο νη ρψξεο απαηηνχλ νη 

ππνςήθηνη γηα ηελ ζέζε ηνπ δηεπζπληή λα έρνπλ δηδαθηηθή εκπεηξία ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. Ο ρξφλνο ηεο εκπεηξίαο πνπ απαηηείηαη δηαθέξεη απφ 

ρψξα ζε ρψξα. ηελ Γαιιία είλαη 5 ρξφληα, ην ίδην ζηελ Ηηαιία θαη Πνξηνγαιία 

θαζψο θαη ζηελ Ηζπαλία απφ ην έηνο ην 1997.  

 ην Βέιγην θαη ηελ θνηία, νη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ 10 

ρξφληα. ηελ Γεξκαλία εθηφο απφ ηελ εθπαηδεπηηθή εκπεηξία πνπ απαηηείηαη, νη 

ππνςήθηνη δηεπζπληέο πξέπεη λα έρνπλ ήδε κηα ζέζε επζχλεο. Δλψ ζην 

Ληρλελζηάηλ θαη ζηελ Ννξβεγία, απαηηνχληαη 3 ρξφληα εθπαηδεπηηθήο 

εκπεηξίαο.  

 Γηα ηελ επηκφξθσζε. ηελ Αγγιία, ηελ Οπαιία θαη ηελ Βφξεηα 

Ηξιαλδία νη δηεπζπληέο θάλνπλ εηδηθή επηκφξθσζε κφιηο επηιεγνχλ. Σν ίδην 

ζπκβαίλεη θαη ζηελ θνηία. ηελ Γαιιία, νη ππνςήθηνη πξέπεη λα πεξάζνπλ 

απφ εηδηθή εθπαίδεπζε πξηλ ηε δηαδηθαζία ηεο επηινγήο. Ζ Πνξηνγαιία έρεη 

ζεζπίζεη εηδηθά ζεκηλάξηα γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηε δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο 

ελψ νη Φηιαλδνί ππνςήθηνη δηεπζπληέο πξέπεη λα έρνπλ δίπισκα ζηε δηνίθεζε 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ.  
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  Απηά ηα είδε εθπαίδεπζεο είλαη ππνρξεσηηθά. ηελ Ηζπαλία απφ 

ην ζρνιηθφ έηνο 1996-97 είλαη απαξαίηεηα ζεκηλάξηα θαη πξηλ ηελ 

ππνςεθηφηεηα θαη πξηλ ηελ αλάιεςε θαζεθφλησλ.  

  ε άιιεο ρψξεο φπσο είλαη ην Βέιγην, ε Ηξιαλδία, ε Ηηαιία ηα 

πξνπαξαζθεπαζηηθά ζεκηλάξηα γηα δηεπζπληέο ζηε δηνίθεζε ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ, δελ είλαη  ππνρξεσηηθά.  

  Οη δηαδηθαζίεο απηέο, ζε φιεο ηηο επξσπατθέο ρψξεο, 

θαηαλέκνληαη, κπνξνχκε λα ηηο θαηαλείκνπκε ζε δπν κεγάιεο θαηεγνξίεο. 

Δίλαη κηα επηινγή πνπ αθνινπζεί δεκφζηα πξνθήξπμε γηα ζπγθεθξηκέλν πφζην 

θαη επηινγή ρσξίο αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλν πφζην.  

  πγθεθξηκέλα ζηελ Γεξκαλία, φηαλ κηιάκε γηα ζπγθεθξηκέλν 

πφζην, αλαθεξφκαζηε ζηελ πξψηε θαηεγνξία απηή ηελ ζηηγκή, ε επηινγή 

βαζίδεηαη ζε απνηειέζκαηα αμηνιφγεζεο πνπ γίλνληαη απφ ηα Τπνπξγεία ησλ 

νκφζπνλδσλ θξαηηδίσλ ηεο Γεξκαλίαο θαη θάηη παξφκνην γίλεηαη θαη ζηελ 

Απζηξία.  

  Θα ήζεια ιίγν λα ζηαζψ, ππάξρνπλ θαη θάπνηεο άιιεο 

αλαθνξέο ζηε δηαδηθαζία πνπ ππάξρεη ζηελ Πνξηνγαιία. ηελ Πνξηνγαιία 

έρνπκε δεκνθξαηηθή επηινγή απφ ζρνιηθφ ζπκβνχιην ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, 

πνπ απνηειείηαη θχξηα απφ θαζεγεηέο αιιά ζπκκεηέρνπλ θαη γνλείο θαη 

καζεηέο, 2/3 θαζεγεηέο, 1/3 νη ππφινηπνη. 

  ηελ Πνξηνγαιία απηή ε επηινγή ηνπ ζπκβνπιίνπ, αθνινπζεί 

επηβεβαίσζε ηεο εθινγηκφηεηαο ησλ ππνςεθίσλ πνπ επηιέγνληαη απφ 

δηαγσληζκφ πνπ νξγαλψλεηαη απφ ην ζρνιηθφ ζπκβνχιην. Κάηη αλάινγν κ‟ 

απηφ πνπ ζπκβαίλεη ζηα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα πεξίπνπ.  

  ζνλ αθνξά ηελ επηινγή ρσξίο αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλν 

πφζην, ην ζπλαληάκε ζηελ Γαιιία, φπνπ έρνπκε επηινγή κε δηαγσληζκφ πνπ 

νξγαλψλεηαη απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη ζηελ Ηηαιία.  
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  Σέηνην ζχζηεκα κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε φηη έρνπκε θαη ζηελ 

Διιάδα. Υσξίο αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλν πφζν, ζε ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν 

δειαδή φηαλ θάλεη γηα ηνπο δηεπζπληέο.  

  Έλα ηξίην ζέκα πνπ ζίμακε θαη ςάμακε, ήηαλ ε ζεηεία ησλ 

δηεπζπληψλ. Γεληθά νη δηεπζπληέο ηνπνζεηνχληαη γηα αφξηζην ρξφλν ζηηο 

επξσπατθέο ρψξεο εθηφο ηεο Πνξηνγαιίαο, Ηζπαλίαο θαη Διιάδαο φπνπ ν 

δηνξηζκφο γίλεηαη ζηελ Διιάδα γηα 4 ρξφληα.  

  ηελ Ηζπαλία θαη ηελ Πνξηνγαιία, ε ζεηεία ησλ δηεπζπληψλ 

κπνξεί λα αλαλεσζεί ρσξίο λα επαλαιεθζνχλ νη δηαδηθαζίεο επηινγήο. Δλψ 

ζηελ Διιάδα δελ ζπκβαίλεη απηφ.  

  ηελ ζπλέρεηα έλα άιιν θνκκάηη πνπ απαζρφιεζε ηελ νκάδα 

εξγαζίαο ήηαλ ην ζέκα ηνπ θνκκαηηζκνχ ζηε δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο ζην 

ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα.  

  Με ηνλ φξν θνκκαηηζκφ ζηε δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο, ελλννχκε 

ηελ ρξήζε θξηηεξίσλ θαηά ηελ επηινγή ησλ ζηειερψλ ηεο δηνίθεζεο ηεο 

εθπαίδεπζεο, ηα νπνία δελ έρνπλ ζρέζε κε ηελ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε. Σα 

πξνζφληα, ηελ επαγγεικαηηθή επάξθεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ 

θξηλφκελσλ.  

  Πνιιέο θνξέο νη αιιαγέο ζην θπβεξλεηηθφ επίπεδν ζηελ 

Διιάδα, είραλ σο άκεζν επαθφινπζν, ηελ απνκάθξπλζε κεγάινπ αξηζκνχ 

αλσηέξσλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο κε λέα 

πξφζσπα, ηα νπνία σο ζχλνιν, δελ βξίζθνληαλ πάληα ζε αληηζηνηρία θαη δελ 

αληαλαθινχζαλ ηελ πνιπθσλία θαη ηηο ηάζεηο πνπ επηθξαηνχζαλ ζηνλ 

επξχηεξν θνηλσληθφ ρψξν.  

  Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη νη θπβεξλεηηθέο αιιαγέο πνπ έιαβαλ 

ρψξα είραλ σο απνηέιεζκα ηε δηαθνπή ζεηείαο ησλ δηνηθεηηθψλ 

πξντζηακέλσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηεπζχλζεσλ θαη γξαθείσλ θαη ηελ 

αληηθαηάζηαζή ηνπο κε πξνζσξηλνχο πξντζηακέλνπο εθπαίδεπζεο.  
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  Με βάζε ηηο ξπζκίζεηο πνπ απφ ηελ κεηαπνιίηεπζε έσο ζήκεξα 

έρνπλ πξνσζεζεί γηα ηα φξγαλα επηινγήο ησλ αλψηαησλ ζηειερψλ ηεο 

ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο, κπνξνχκε λα θάλνπκε ηηο εμήο παξαηεξήζεηο.  

  Πξψηνλ, δηαπηζηψλεηαη κεγάιε ξεπζηφηεηα ζηηο ξπζκίζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο κε 

ηξνπνπνηήζεηο ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ απφ ηα θφκκαηα πνπ ελαιιάζζνληαη 

ζηελ εμνπζία.  

  Γεχηεξε δηαπίζησζε.  Οη αιιεπάιιειεο ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ 

σο απνηέιεζκα ηελ έιιεηςε επξχηεξεο απνδνρήο θαη ζπλαίλεζεο γηα ηα 

φξγαλα επηινγήο απφ κεγάιε κεξίδα ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

  Σξίηνλ, ηα  πξφζσπα απφ ηα νπνία απαξηίδνληαη ηα φξγαλα 

επηινγήο, θαηά πιεηνςεθία νξίδνληαη άκεζα ή έκκεζα απφ ηελ πνιηηηθή 

εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη δελ απνιακβάλνπλ ζπλήζσο ηεο 

εκπηζηνζχλεο.  

  Οη φπνηεο πξνζπάζεηεο γηα ζπγθξφηεζε νξγάλσλ επηινγήο, ηα 

νπνία δίλνπλ ηελ εληχπσζε φηη απνιακβάλνπλ αλεμαξηεζία κε κέιε 

δηθαζηηθνχο, είηε εθπαηδεπηηθνχο, πξνηεηλφκελνπο απ‟ ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο 

νξγαλψζεηο, είηε κέιε ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ ή απφ θαζεγεηέο απ‟ ηα 

παλεπηζηήκηα, πνπ νξίδνληαη απφ αληίζηνηρα ζπιινγηθά φξγαλα, θαηά ηελ 

άπνςή  καο δελ θαηέζηε δπλαηφλ λα εκπλεχζνπλ εκπηζηνζχλε θαη λα ηχρνπλ 

επξχηεξεο απνδνρήο.  

  ηελ ζπλέρεηα αλαθέξνπκε, ζα ηηο αθήζνπκε θάπνηεο αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο ηνπ θνκκαηηζκνχ ζηε δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ζηελ ζπλέρεη 

ζα πξνρσξήζνπκε ζηηο πξνηάζεηο θαη απφςεηο νη νπνίεο αθνχζηεθαλ ζηελ 

νκάδα εξγαζίαο.  

  Ζ νκάδα εξγαζίαο ζεσξεί φηη απαηηείηαη, ππεξάζπηζε ηνπ 

δεκφζηνπ θαη δσξεάλ ραξαθηήξα ηεο εθπαίδεπζεο. Αχμεζε ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ εθπαίδεπζε, ψζηε λα κελ εκθαλίδνληαη ειιείςεηο 

ηφζν ζε εθπαηδεπηηθνχο, φζν θαη πιηθνηερληθή ππνδνκή γηα ηελ ππνζηήξημε 
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ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, θαηαπνιέκεζε ηνπ θνκκαηηζκνχ θαη ηέινο έλαο 

ζαξξαιένο θαη εηιηθξηλήο εζληθφο δηάινγνο πνπ ζα αγθαιηάδεη φινπο ηνπο 

ηχπνπο θαη βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο, ψζηε λα ππάξμεη ζηαζεξφηεηα θαη 

βησζηκφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο.  

  Αλαθέξνπκε επίζεο θάπνηεο απφ ηηο απφςεηο. Καηά γεληθή 

νκνινγία νη παξαθάησ ιφγνη εκπνδίδνπλ ην ζχζηεκα δηνίθεζεο λα απνδψζεη 

θαη ην ζρνιείν λα είλαη έλαο δσληαλφο νξγαληζκφο πνπ λα ιεηηνπξγεί 

απνηειεζκαηηθά. Σν αίζζεκα αλαζθάιεηαο θαη ε απνθπγή αλάιεςεο επζπλψλ 

γηα ηελ άζθεζε ηεο δηνίθεζεο, ιφγσ ηνπ ζεζκνχ ηεο ζεηείαο ησλ ζηειερψλ ηεο 

εθπαίδεπζεο, πνπ νδεγεί ζε ζπλερή ελαιιαγή ξφισλ θαη επίζεο ε αλππαξμία 

θάπνηνπ εζσηεξηθνχ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο, ιφγσ κε χπαξμεο ηνπ ζεζκνχ 

ζεηείαο ζηε δηνίθεζε.  

  Απαηηείηαη, ε αμηνιφγεζε φισλ ησλ ζπληειεζηψλ ηεο 

εθπαίδεπζεο, πνπ είλαη κηα απφ ηηο βαζηθφηεξεο παξακέηξνπο ζε 

νπνηνδήπνηε εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, θαηάξγεζε ηεο ζεηείαο θαη θαζηέξσζε 

κνληκφηεηαο ησλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο. Αλαθέξνκαη πάληνηε έηζη γηα λα 

κελ παξεμεγεζψ ζε απφςεηο πνπ αθνχζηεθαλ κέζα ζηελ νκάδα εξγαζίαο θαη 

φρη ζηηο απνθάζεηο ηεο νκάδαο εξγαζίαο.  

  Ζ κνληκφηεηα λα θξίλεηαη κεηά απφ δνθηκαζηηθή ζεηεία. Γηα ηνπο 

δηεπζπληέο λα ιακβάλεηαη ππφςε ζε θάπνην πνζνζηφ θαη ε γλψκε ηνπ 

ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ.  

  Παξνρή αξκνδηνηήησλ θαη θηλήηξσλ, απνδνρέο, εηδηθφ σξάξην 

γηα ηελ επηδίσμε θαηάιεςεο ζέζεο ζηειέρνπο ηεο εθπαίδεπζεο απφ ηνπο 

αμηφηεξνπο. Καζηέξσζε αληηθεηκεληθψλ, δηαθαλψλ θαη κεηξήζηκσλ θξηηεξίσλ 

επηινγήο ησλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο απνηηκψκελα κε ζπγθεθξηκέλεο 

αμηνινγηθέο κνλάδεο.  

  Σα θξηηήξηα ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζε 4 θαηεγνξίεο, νη 

νπνίεο είλαη. Πξψηνλ, ε ππεξεζηαθή θαηάζηαζε θαη ε δηδαθηηθή εκπεηξία, 

δεχηεξνλ, επηζηεκνληθή παηδαγσγηθή ζπγθξφηεζε, ηξίηνλ, γεληθή  ζπγθξφηεζε 

ηνπ ππνςεθίνπ κέζα απφ κηα ζπλέληεπμε. Ζ βαζκνινγηθή απνηίκεζε ηεο 
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ζπλέληεπμεο δελ ζα ππεξβαίλεη ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα θξηηήξηα επηινγήο, 

δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 20% ζε κηα εθαηνληαβάζκηα θιίκαθα. Καη 

αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ φηαλ θαη εάλ ππάξμεη.  

  Δλίζρπζε ηεο γξακκαηεηαθήο ζηήξημεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

κε θαηαξηηζκέλν δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ήηαλ κηα άιιε πξφηαζε.  

  Σν πην ελδηαθέξνλ, κηα άιιε πξφηαζε πνπ αθνχζηεθε, ήηαλ φηη 

ην κνληέιν πνπ πξνηάζεθε, ήηαλ ην κνληέιν φπσο ζαο είπα πξνεγνπκέλσο  

ηεο Ηζπαλίαο θαη αλαθέξσ ζπγθεθξηκέλα. Σν πην ελδηαθέξνλ θαηά ηελ γλψκε 

κνπ κνληέιν επηινγήο δηεπζπληψλ είλαη ην ηζπαληθφ. Δίλαη έλα δεκνθξαηηθφ 

κνληέιν. Ζ επηινγή γίλεηαη απφ ην ζρνιηθφ πκβνχιην ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο,  

πνπ απνηειείηαη θαηά θχξην απφ θαζεγεηέο αιιά ζπκκεηέρνπλ γνλείο θαη 

καζεηέο, 2/3 θαζεγεηέο θαη 1/3 νη ππφινηπνη.  

  Σέινο ππάξρεη κηα πξφηαζε απφ θάπνην κέινο καο, ζχλζεζεο 

γηα ηα ζπκβνχιηα εθπαίδεπζεο. Να κελ ηξψσ ηνλ ρξφλν ζαο, δελ μέξσ εάλ ν 

ζπλάδειθνο απ‟ ηελ νκάδα εξγαζίαο ζηελ ζπλέρεηα ζέιεη λα ηνπνζεηεζεί. 

Δζληθή Δπηηξνπή Παηδείαο, πεξηθεξεηαθέο επηηξνπέο παηδείαο, πεξηθεξεηαθά 

θέληξσλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ππεξεζηαθά ζπκβνχιηα. Δίλαη κέζα ζηα έληππα 

ζηα νπνία έρεηε.  

  ην παξάξηεκα ζα δηαπηζηψζεηε φηη ππάξρεη έλαο πίλαθαο κε ην 

νξγαλφγξακκα πνπ ππάξρεη ζήκεξα ζηνλ ρψξν ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη επίζεο κηα αλαθνξά ζε λφκνπο γηα ηελ νξγάλσζε θαη 

δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο.  

  Δπεηδή φπσο ζαο είπα πξνεγνπκέλσο, θάπνηα απφ ηα κέιε ηεο 

νκάδαο εξγαζίαο καο, ζεψξεζαλ φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε εηζήγεζε, 

δηαθψλεζαλ κε ην πνιηηηθφ ζθεπηηθφ. Ζ πξνζπάζεηα ήηαλ ηνπιάρηζηνλ  ρσξίο 

απφ ηνλ ππνθαηλφκελν λα βγεη έλα θείκελν πνπ ίζσο κπνξεί λα ην 

ραξαθηεξίζεη θαη θάπνηνο πνιηηηθά απνλεπξσκέλν, έλαο ραξαθηεξηζκφο πνπ 

αθνχζηεθε αιιά πίζηεπα φηη ζα έπξεπε λα βξνχκε έλα θείκελν, ψζηε λα 

κπνξνχζακε λα ζπκθσλήζνπκε φια ηα κέιε ηεο νκάδαο εξγαζίαο.  
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  Δπεηδή απηφ φκσο δελ θαηέζηε δπλαηφλ, ζεσξψ ππνρξέσζή 

καο θαη ην απνθαζίζακε θαη φπσο πξέπεη ε δενληνινγία, ηα θείκελα εξγαζίαο 

απ‟ ηνπο ζπλαδέιθνπο νη νπνίνη ζπκκεηείραλ θαλνληθά ζηελ νκάδα εξγαζίαο, 

λα αλαγλσζηνχλ έηζη ελ ζπληνκία γηα λα δψζνπκε ηνλ ρξφλν θαη ζηνπο 

ππνινίπνπο ζπλαδέιθνπο.  

  Δίλαη ν ζπλάδειθνο Θεξηαλφο Κψζηαο.  

Κ.ΘΔΡΗΑΝΟ: Έλα απ‟ ηα δπν κέιε πνπ εθθξάζακε ηε δηαθσλία, γηα λα γίλσ 

πην ζαθήο. Ζ δηαθσλία καο, καδί κε ηνλ Γηψξγν ηνλ Καββαδία, πνπ 

ζπκκεηείρακε ζηελ νκάδα εξγαζίαο ήηαλ ζην εμήο ζεκείν. ηη δελ είλαη αξθεηφ 

λα θαηαγξάςνπκε κηα πξαγκαηηθφηεηα, απηή πνπ ηζρχεη ζηηο ρψξεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ελδερνκέλσο θαη ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο 

Ακεξηθήο  θαη ζηελ Απζηξαιία θαη ζηελ Νέα Εειαλδία γηαηί είρακε βξεη 

ζηνηρεία θαη απφ εθεί.  

  Υσξίο λα κπαίλνπκε ζε κηα εξκελεπηηθή ηνπ γηαηί γίλνληαη απηά 

ηα πξάγκαηα ζ‟ απηέο ηηο ρψξεο, ηνπ πνηα είλαη ε επίπησζε απηψλ ησλ 

πξαγκάησλ ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηελ θαζεκεξηλή 

ηνπο δνπιεηά κεο ζηελ ηάμε δηφηη απφ ηελ ζηηγκή πνπ δελ γίλεηαη απηφ, ηζρχεη 

απηφ πνιιέο αζπλείδεηα πνπ ιέκε, ην επηρείξεκα ηεο αιινδαπήο. Γειαδή 

ζπλήζσο ιέκε φηη απηέο νη ρψξεο είλαη πην εμειηγκέλεο εθπαηδεπηηθά, φηη εθεί 

ζπκβαίλνπλ απηά ηα πξάγκαηα. Αξα αθνχ απηνί πνπ είλαη εμειηγκέλνη θαη 

θάλνπλ απηά, γηαηί λα κελ ηα θάλνπκε θαη εκείο, λα εμειηρζνχκε κε ηνλ ίδην 

ηξφπν θιπ.  

  Καη απηφο ήηαλ ν βαζηθφο ιφγνο πνπ ζειήζακε λα θάλνπκε κηα 

δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο θαη κηα δηαθνξεηηθή εξκελεπηηθή.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  πλάδειθνη, φπνηνο είλαη θαη ζέιεη λα ηνπνζεηεζεί, έρεη 

αλνηρηεί θαηάινγνο, λα έξζεη λα γξάςεη ην φλνκά ηνπ.  

Κ.ΘΔΡΗΑΝΟ: Δπεηδή είλαη θάπσο άθνκςν ηψξα λα θαζίζσ λα δηαβάζσ δπν 

θείκελα θαη λα ζαο θνπξάζσ απ‟ ηελ ζηηγκή πνπ νη πην πνιινί ηα έρεηε 

ηππσκέλα θαη ηα έρεηε παξαιάβεη απ‟ ηελ Γξακκαηεία, ζα πξνζπαζήζσ ζε 
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γεληθέο γξακκέο λα θάλσ κηα ζχλδεζε ησλ δπν θεηκέλσλ θαη λα επηθεληξσζψ 

ζε έλα πίλαθα πνπ θηηάμακε καδί κε ηνλ Γηψξγν ηνλ Καββαδία, ν νπνίνο ηνλ 

έρεηε απηή ηελ ζηηγκή. Γελ ππήξρε δπλαηφηεηα λα έρνπκε δηαθάλεηα γηα λα 

ζαο ην δείμσ.  

  Υσξίζακε ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ζε δπν θαηεγνξίεο. ηα 

απνθεληξσκέλα θαη ζηα ζπγθεληξσηηθά. Σα βαζηθά ζεκεία ζηα νπνία θξίλεηαη 

ην εάλ έλα εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα είλαη απνθεληξσκέλν ή ζπγθεληξσηηθφ, είλαη 

εάλ έρεη εζληθφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα, δειαδή εάλ έρνπκε έλα αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα απ‟ ην Τπνπξγείν Παηδείαο θεληξηθφ ή εάλ ην αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα δεκηνπξγείηαη κέζα ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο απ‟ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο.  

  Σν δεχηεξν ζεκείν είλαη πνηνο είλαη ν ξφινο ησλ γνληψλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα απνθεληξσκέλα ζπζηήκαηα 

βξήθακε φηη ππάξρεη θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ε γνλετθή επηινγή ζρνιείνπ. 

Μεηαθξάδνπκε γνλετθή επηινγή ηνλ φξν parental choice, δειαδή ε επηινγή 

ηνπ γνληνχ. Γειαδή φηη γνληφο κπνξεί λα κελ πάεη ην παηδί ζην ζρνιείν ηεο 

γεηηνληάο ηνπ αιιά λα ην πάεη ζε έλα ζρνιείν παξαθάησ πνπ απηφο ζεσξεί φηη 

είλαη θαιφ ή πνπ έρεη ηελ θήκε ην ζρνιείν θιπ.  

  Έλα ηξίην ζεκείν θαζνξηζηηθφ, είλαη ε ρξεκαηνδφηεζε ζηα 

απνθεληξσκέλα ζπζηήκαηα, ε ζρνιηθή κνλάδα λα δεηά πφξνπο, πξνζέμηε 

απηφ, δελ ηεο δίλνληαη πφξνη γηα λα ιεηηνπξγήζεη. Αλαδεηά πφξνπο. Έρεη 

ζεκαζία απηή ε ιέμε.  

  Δλψ ζηα ζπγθεληξσηηθά ζπζηήκαηα φπσο είλαη ην ειιεληθφ, 

ππάξρεη ε ρξεκαηνδφηεζε απ‟ ην θξάηνο, απ‟ ηνλ πξνυπνινγηζκφ, νη 

πξνζιήςεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ζηα απνθεληξσκέλα ζπζηήκαηα γίλνληαη ζε 

επίπεδν ζρνιείνπ, δειαδή ν δηεπζπληήο κε θάπνηα επηηξνπή, επηιέγεη ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ.  

  ηα ζπγθεληξσηηθά ζπζηήκαηα γίλεηαη πάλσ-θάησ κε 

δηαδηθαζίεο, είηε δηαγσληζκψλ. Δληάμεη, εκείο είκαζηε ε κνλαδηθή ρψξα πνπ 

είρε ηελ επεηεξίδα κέρξη ην 1997, δελ ζεκαίλεη φκσο ε εγθαηάιεηςή ηεο, ήηαλ 
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πξνο ην θαιχηεξν ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ θαη ηεο θαηάζηαζεο πνπ έρεη 

επηθξαηήζεη ζηελ εθπαίδεπζε ζήκεξα.  

  Καη ηέινο έρνπκε ην δήηεκα ηεο δηαλνκήο ηνπ ζπγγξάκκαηνο, ηα 

ζρνιηθά βηβιία ζηα ζπγθεληξσηηθά ζπζηήκαηα δίλνληαη δσξεάλ απ‟ ην θξάηνο, 

ζηα απνθεληξσκέλα, είλαη επηινγή ηνπ ζρνιείνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ε 

αγνξά γίλεηαη ζπλήζσο κε δαπάλε ησλ καζεηψλ, δειαδή ησλ νηθνγελεηψλ.  

  Σψξα πνπ έγηλαλ ηέηνηνπ ηχπνπ κεηαξξπζκίζεηο γηα λα 

κπνξνχκε λα θάλνπκε θαη ηελ  αληηδηαζηνιή, λα θαηαιάβνπκε ηη γίλεηαη.  

  ε κηα ζεηξά απφ ρψξεο, έγηλαλ ηέηνηεο κεηαξξπζκίζεηο κε 

θπξίαξρα ραξαθηεξηζηηθά ηε δηνηθεηηθή απνθέληξσζε ησλ ζρνιείσλ Αγγιία, 

Οπαιία, Ηξιαλδία, Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο, ηελ παξνρή ηεο 

δπλαηφηεηαο ζηνπο γνλείο λα επηιέγνπλ ην ζρνιείν θαη ηελ ρξεκαηνδφηεζε 

ησλ ζρνιείσλ κε θξηηήξην ησλ καζεηψλ ή έλα άιιν κνληέιν, λα βγεη ην 

ζρνιείν ζηελ αγνξά θαη λα πξνζπαζήζεη ην ζρνιείν λα αλαδεηήζεη πφξνπο.  

  Αγγιία, Οπαιία, Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο, Απζηξαιία, 

Νέα Εειαλδία, Ηηαιία, Ηζπαλία, Οιιαλδία, νπεδία, Διιάδα –ε Διιάδα 

βξίζθεηαη ζην λα δεκηνπξγήζεη έλα ζεζκηθφ πιαίζην πξνο απηνχ ηνπ ηχπνπ ηηο 

κεηαξξπζκίζεηο- ήηαλ νη βαζηθέο ρψξεο ζηηο νπνίεο παξαηεξήζακε ηέηνηεο 

κεηαξξπζκίζεηο λενθηιειεχζεξεο απνθέληξσζεο πνπ ζαο πεξηέγξαςα πξηλ.  

  Έρνπκε θαη έλα αθξαίν ζεκείν ηα αλάδνρα ζρνιεία, ηα ιεγφκελα 

charter schools πνπ είλαη ζηελ Ακεξηθή φπνπ  εθεί πέξα, έλαο δηεπζπληήο καδί 

κε ηνλ ζχιινγν δηδαζθφλησλ, αλαιακβάλνπλ λα θηηάμνπλ έλα ζρνιείν, λα 

βξνπλ ρξήκαηα απ‟ ηελ αγνξά θαη λα ην ιεηηνπξγήζνπλ πξνζπαζψληαο λα 

πξνζεγγίζνπλ γνλείο, ψζηε κέζα απφ έλα ζχζηεκα θνππνληψλ, λα πάξνπλ ηα 

ρξήκαηα απ‟ ηνπο γνλείο θαη λα ιεηηνπξγεί ην ζρνιείν.  

  Βέβαηα εδψ ζα πξέπεη λα πσ ην εμήο, φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα 

ιίγν νη ιέμεηο θαη νη έλλνηεο έρνπλ  απνθηήζεη έλα ραξαθηήξα ιίγν πεξίεξγν 

ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηνχληαη. Π.ρ. ε απνθέληξσζε ηεο 

εθπαίδεπζεο ζεσξνχηαλ κέρξη πξφζθαηα θαη ζεσξείηαη απφ πνιινχο 
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ζεσξεηηθψο σο ν κεραληζκφο αλαδσνγφλεζεο ηνπ ζρνιείνπ. Δίλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ φηη φια ηα ζπγθεληξσηηθά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, δέρνληαη 

επηθξίζεηο.  

  ηελ Γαιιία γηα παξάδεηγκα ππάξρεη ην αλέθδνην, φηη εάλ ν 

Τπνπξγφο Παηδείαο θνηηάμεη ην ξνιφη ηνπ ζηηο 3.00 ην κεζεκέξη, κπνξεί λα 

ζνπ πεη ηη δηδάζθεηαη εθείλε ηελ ψξα ζε φια ηα ζρνιεία ηεο ρψξαο. Έρνπκε 

έλα αληίζηνηρα ζπγθεληξσηηθφ ζχζηεκα ζηελ Γαιιία.  

  Ζ δηδαζθαιία ηνπ ίδηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζε φινπο 

ηνπο καζεηέο κε ηνλ ίδην ηξφπν, αγλνψληαο ηελ θνηλσληθή ηνπο πξνέιεπζε θαη 

ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπο, έρεη ζεσξεζεί σο έλαο απ‟ ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο 

ζρνιηθήο απνηπρίαο.  

  Δπίζεο ε ίδηα ε δηαδηθαζία ζεσξείηαη εγθισβίδεη ηελ εξγαζία ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζε κε δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, κε απνηέιεζκα απηφο λα 

ράλεη ηελ παηδαγσγηθή ειεπζεξία θαη ηνλ επαγγεικαηηζκφ ηνπ.  

  κσο ε λενθηιειεχζεξε απνθέληξσζε, δελ έρεη ζθνπφ λα 

βειηηψζεη ην ζρνιείν. Ο βαζηθφο ζθνπφο είλαη ε κείσζε ηεο θξαηηθήο 

ρξεκαηνδφηεζεο πξνο ηα ζρνιεία, ε πξνψζεζε ησλ αλαιπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ ζηηο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ε ειαζηηθνπνίεζε ησλ 

εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

  ρεηηθά κε ην δήηεκα ηεο απηνδηνίθεζεο ηνπ ζρνιείνπ. 

Θεσξεηηθά ε αλάιεςε δηνηθεηηθψλ επζπλψλ απφ ηελ ζρνιηθή κνλάδα, 

ζεκαίλεη κεγαιχηεξε ειεπζεξία θαη επειημία θηλήζεσλ απ‟ ην ζρνιείν, 

κεγαιχηεξε ππεπζπλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηνλ ξφιν ηνπο.  

  κσο ζηηο ρψξεο πνπ έγηλαλ απηέο νη κεηαξξπζκίζεηο, ηα 

ζρνιεία παξακέλνπλ ππφ ηελ ζηελή επίβιεςε ηνπ θξάηνπο, ην νπνίν 

πξνζδηνξίδεη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα πνπ δηδάζθνπλ, επηβιέπεη ηνλ ηξφπν 

ηεο πηζηήο εθαξκνγήο ηνπ κε ζπζηήκαηα εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, επηζεσξεηέο θαη αμηνινγεί ηα ζρνιεία ζε εζληθφ επίπεδν 

κε θξηηήξηα ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ ζε εζληθέο εμεηάζεηο.  
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  Αλαθέξσ ελδεηθηηθά φηη ζηελ Μεγάιε Βξεηαλία, ε πνιηηηθή ηεο 

απηνλνκίαο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ζπλνδεχηεθε απφ ηελ ίδξπζε ηνπ 

«ΟΦΔΣ», ελφο ζψκαηνο εμσηεξηθψλ αμηνινγεηψλ πνπ ειέγρνληαη 

εμνλπρηζηηθά ην εάλ ν θάζε εθπαηδεπηηθφο, ζην θάζε ζρνιείν, αθνινπζεί πηζηά 

ην εζληθφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα.  

  Ζ ζχλδεζε ηεο δηνηθεηηθήο ππεπζπλφηεηαο θαη απηνλνκίαο ηνπ 

θάζε ζρνιείνπ κε ηελ επηινγή ηνπ απφ ηνπο γνλείο σο ρψξν θνίηεζεο ησλ 

παηδηψλ ηνπο θαη ε εμάξηεζε ηεο ρξεκαηνδφηεζήο ηνπ απφ ηνλ αξηζκφ απηψλ 

ησλ επηινγψλ ζεκαίλεη νπζηαζηηθά φρη ηελ απηνλνκία ηνπ ζρνιείνπ αιιά ηνλ 

απζηεξφηεξν έιεγρφ ηνπ απφ ηελ θεληξηθή εμνπζία.  

  ηαλ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ιήςεο απνθάζεσλ ζηα ζρνιεία, 

πξάγκα ην νπνίν θάπνηνο κπνξεί λα ην εξκελεχζεη σο παηδαγσγηθή 

ειεπζεξία, απηφ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θαηλνηνκίεο, ζε πνηθηιία θαη 

δπλαηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ λα αζθήζεη θαιχηεξα ην έξγν ηνπ.  

  κσο αλ ε απηνδηνίθεζε ζπλδεζεί  κε ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ 

ζρνιείνπ, νδεγεί ην ζρνιείν ζηνλ αγψλα γηα ηελ επηβίσζε. ηαλ απηφο ν 

αγψλαο γίλεηαη ππφ θαζεζηψο αμηνιφγεζεο ηνπ ζρνιείνπ κε θξηηήξην ηελ 

επίδνζε ησλ καζεηψλ, ηφηε ην ζρνιείν ζα γίλεη θέληξν πξνεηνηκαζίαο γηα ηηο 

εμεηάζεηο θαη ζα ιεηηνπξγεί αληαγσληζηηθά κε ηα άιια ζρνιεία.  

  Καη αμίδεη εδψ λα αλαθέξσ φηη ην 1995, 9 ρξφληα πξηλ πνπ 

θάλνπκε εκείο ηψξα ζήκεξα απηή ηελ ζπδήηεζε, ν ηφηε Πξσζππνπξγφο ηεο 

Μεγάιεο Βξεηαλίαο, έιεγε φηη ην πην ζσζηφ θαη ην πην δεκνθξαηηθφ ζηελ 

εθπαίδεπζε είλαη, φια ηα ζρνιεία λα γίλνπλ απηνθπβεξλψκελα.  

  Δίρε πάξεη, δειαδή είρε ζηαρπνινγήζεη απφ ηελ ξηδνζπαζηηθή 

παηδαγσγηθή φιν απηφ θίλεκα, ησλ ειεχζεξσλ ζρνιείσλ, ην Summerhill, πνπ 

έιεγε ην θάζε ζρνιείν λα είλαη κφλν ηνπ θαη λα κπνξεί λα θάλεη ην δηθφ ηνπ 

πξφγξακκα θαη λα πξνζεγγίδεη ηνπο καζεηέο ηνπ θιπ, θαη ην πέξαζε κέζα 

ζηελ λενθηιειεχζεξε αληίιεςε, κε απνηέιεζκα λα γίλεηαη ηη.  
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  Με απνηέιεζκα λα έρνπκε φια απηά ηα αξλεηηθά απνηειέζκαηα 

πνπ έρεηε αθνχζεη -θαη λα κελ ηα μαλαεπαλαιακβάλσ πάιη- απφ 

πξνεγνχκελνπο νκηιεηέο ζε πξνεγνχκελεο ζπδεηήζεηο θιπ, ζρνιεία ζηελ 

Αγγιία λα θιείλνπλ, θαζεγεηέο λα απνιχνληαη. Σν επάγγεικα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ λα ζεσξείηαη ην πην αγρψδεο, ην πην αγρσηηθφ, θαη λένη 

άλζξσπνη λα κελ επηιέγνπλ λα γίλνπλ εθπαηδεπηηθνί αιιά έρεη πάξα πνιχ 

κεγάιε ζεκαζία φηη ην Ηλζηηηνχην Οηθνλνκηθψλ Τπνζέζεσλ πνπ ζεσξείηαη 

παγθνζκίσλ ην think tang  ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ, λα παίξλεη απηή ηελ 

ινγηθή θαη λα ηελ πεγαίλεη ζηα άθξα θαη λα ιέεη, φηη εκείο έρνπκε ζαλ φξακά 

καο ην Summerhill, έρνπκε ζαλ φξακά καο ιέεη ηελ ξηδνζπαζηηθή 

παηδαγσγηθή. Θέινπκε ιέεη ηελ απφιπηε ειεπζεξία, δειαδή κηα version, απηφ 

πνπ ιέεη ν Αλδξέαο ν Αλδξηαλφπνπινο, θαη ηνλ αθνινπζεί ν Μίκεο ν 

Αλδξνπιάθεο. Καη ζέινπκε ιέεη ηη αο πνχκε; Μηα απφιπηε εθπαηδεπηηθή 

αγνξά, λα κελ παξεκβαίλεη θαζφινπ ην θξάηνο ζηα ζρνιεία. Σα ζρνιεία λα 

θηηάρλνπλ κφλα ηνπο ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα.  

  Αλ είλαη θαιά ζρνιεία λα ηα επηιέγνπλ νη γνλείο, εάλ είλαη θαθά 

ζρνιεία λα θιείλνπλ θαη λα είλαη ηειείσο ππεχζπλα γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη γηα 

ηελ πνξεία ηνπο θαη γηα ηελ χπαξμή ηνπο.  

  Αμίδεη δε λα πσ φηη κέζα ζ‟ απηά ηα απνθεληξσκέλα ζπζηήκαηα, 

ζε φια απηά πνπ πεξηέγξαςα πξηλ, ε κνληκφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έρεη 

θαηαξγεζεί. Γελ ππάξρεη κνληκφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.  

  Σψξα γηα ην δήηεκα ησλ θνππνληψλ, αμίδεη λα δηαβάζσ θάηη, έλα 

απφζπαζκα, απ‟ ην πψο απνηηκνχζε ην 1993 ε Μάξγθαξεη Θάηζεξ, ηηο 

κεηαξξπζκίζεηο πνπ έθαλε ζηελ Μεγάιε Βξεηαλία, ζην ζέκα ηεο νξγάλσζεο 

θαη δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο.  

  Δηζαγάγακε ηελ αλνηρηή εγγξαθή, ε νπνία επέηξεςε ζηα 

δεκνθηιή ζρνιεία λα αλαπηπρζνχλ. Ζ αλνηρηή γξαθή δηεχξπλε ηηο επηινγέο 

ησλ γνληψλ θαη εκπφδηδε ηηο ηνπηθέο αξρέο λα ζέηνπλ φξηα ζηελ αλάπηπμε ησλ 

θαιψλ ζρνιείσλ, πξνθεηκέλνπ λα θξαηήζνπλ ηα απνηπρεκέλα ζρνιεία 

αλνηρηά.  
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  Οπζηψδεο ζηνηρείν ηεο κεηαξξχζκηζήο καο ήηαλ ε 

ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ζρνιείνπ αλά καζεηή. Μ‟ απηφ ηνλ ηξφπν νη γνλείο 

ςήθηδαλ αλάινγα κε ην ζρνιείν πνπ επέιεγαλ γηα ην πνην ζρνιείν είλαη θαιφ. 

Σν θαιφ ζρνιείν θέξδηδε καζεηέο, ην θαθφ ζρνιείν ζα έπξεπε ή λα βειηησζεί 

ή λα θιείζεη. Καη πξνο ράξηλ ζπληνκίαο, ζα πεξάζσ πνιχ ζχληνκα θαη ζε κηα 

επεμεξγαζία πνπ θάλακε κε ηνλ Γηψξγν ηνλ Καββαδία γηα ηελ ειιεληθή 

θαηάζηαζε θαη εδψ ζα είκαη πάξα πνιχ ζχληνκνο γηαηί είλαη πξάγκαηα 

γλσζηά πνπ έρνπλ μαλαεηπσζεί.  

  πλάδειθνη, ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα μεθίλεζε 

απνθεληξσκέλν. Σα δεκνηηθά ηα είραλ νη δήκνη θαη γη‟ απηφ ηνλ ιφγν ιέγνληαλ 

θαη δεκνηηθά.  

  Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζηα κέζα ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα, γχξσ 

ζην 1870, ζην δεχηεξν κηζφ κάιινλ, ν παηδαγσγφο Παλαγηψηεο Οηθνλφκνπ 

έθαλε κηα πεξηνδεία εδψ ζηα ζρνιεία ηεο ηφηε ειιεληθήο επηθξάηεηαο θαη 

δηαπίζησζε ηη ζ‟ απηά ηα απνθεληξσκέλα δεκνηηθά ζρνιεία πνπ ηα έρεη ν 

Γήκνο.  

  Έγξαθε ραξαθηεξηζηηθά. Λέεη «θξίθε κε θαηέιαβε φηαλ είδα φηη 

ην δεκνδηδάζθαιν κπνξνχζε λα ηνλ απνιχζεη ν παληνπψιεο, ν βνπιεπηήο, ν 

θνκκαηάξρεο. Μάιηζηα ν βνπιεπηήο ην ζεσξνχζε θαη ληξνπή ηνπ λα κελ 

κπνξεί λα απνιχζεη ή λα απνκαθξχλεη απ‟ ην ζρνιείν έλα δεκνδηδάζθαιν». 

Καη έιεγε ραξαθηεξηζηηθά «ηη βνπιεπηήο είκαη εγψ εάλ δελ κπνξψ λα 

απνιχζσ έλα δαζθαιάθν»;  

  ηγά-ζηγά ην ζχζηεκα έγηλε ζπγθεληξσηηθφ. Γελ ιέκε φηη ην 

ζεκεξηλφ ζχζηεκα είλαη θαιφ. Δκείο δελ κπαίλνπκε ζε πξνηάζεηο. Δκείο 

έρνπκε θαηαιήμεη ζην ηη δελ ζέινπκε. Γελ ζέινπκε ηνλ λενθηιειεπζεξηζκφ, δελ 

ζέινπκε ηελ απνθέληξσζε ησλ ζρνιείσλ πνπ ζα νδεγήζεη ζηε δηάιπζή ηνπο, 

δελ ζέινπκε ηελ ειαζηηθνπνίεζε ησλ εξγαζηαθψλ καο ζρέζεσλ. Γελ 

κπαίλνπκε ζην ζέκα ηη ζέινπκε.  

  Γηα καο ην ηη ζέινπκε μεθηλάεη απφ έλα άιιν εξψηεκα. Ση 

θνηλσλία ζέινπκε; Καη εάλ απαληήζνπκε ζην ηη θνηλσλία ζέινπκε, ηφηε ζα 
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βξνχκε θαη ην ηη ζρνιεία ζέινπκε θαη πσο ζα είλαη νξγαλσκέλα θαη πσο ζα 

αλαπηπρζνχλ θιπ. Δπραξηζηψ πνιχ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  ε επραξηζηψ Κψζηα. Ο ζπλάδειθνο επίζεο απ‟ ηελ νκάδα 

εξγαζίαο ν θ.Σαξαληίιεο, πνιχ-πνιχ ζχληνκα γηα ηα θξηηήξηα επηινγήο πνπ 

ζα πξέπεη λα έρνπκε ζηελ εθπαίδεπζε.  

Θ.ΣΑΡΑΝΣΗΛΖ:  Αθνξνχλ ηα ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηνλ ξφιν ηνπ 

δηεπζπληή ζηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ζρνιηθψλ κνλάδσλ.  

  Ξεθηλάσ κε ην δεχηεξν. Ζ εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηνπ 

επηζηεκνληθνχ κάλαηδκελη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο, δειαδή ζηα 

ζρνιεία, έρεη αγλνεζεί δπζηπρψο απ‟ ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ελψ 

ζηνλ ππφινηπν πξνεγκέλν θφζκν,  ε πξνζπάζεηα απηή έρεη μεθηλήζεη απ‟ ηε 

δεθαεηία ηνπ 1970.  

  ηηο αξρέο ηνπ 21νπ αηψλα ε επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ηεο 

δηνίθεζεο ζρνιηθψλ κνλάδσλ, παξακέλεη θαη πάιη δπζηπρψο έμσ απφ ηνπο 

πξνζαλαηνιηζκνχο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καο ζπζηήκαηνο.  

  Σν ζχγρξνλν ειιεληθφ ζρνιείν, ζα πξέπεη λα εηζαγάγεη ζηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ηελ έλλνηα ηεο απφδνζεο. Ζ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

ηεο απφδνζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ είλαη δπλαηή κε ηελ εθαξκνγή 

ησλ αξρψλ ηνπ επηζηεκνληθνχ κάλαηδκελη.  

  ηα πιαίζηα απηά ν δηεπζπληήο κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο ζην 

ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, είλαη απαξαίηεην λα δηαζέηεη ηηο γλψζεηο θαη 

ηηο ηερληθέο ηφζν ηνπ παηδαγσγνχ, φζν θαη ηνπ κάλαηδεξ.  

  Χο κάλαηδεξ ζα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ 

κεγηζηνπνίεζε ηεο απφδνζεο ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ αλζξψπηλσλ θαη πιηθψλ 

θαη σο παηδαγσγφο, ζα εμαζθαιίζεη ζηελ θνηλσλία, φηη νη επηιεγκέλνη ζηφρνη 

είλαη ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο ζχγρξνλεο παηδαγσγηθήο επηζηήκεο.  
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  Γηνίθεζε, δειαδή δηεχζπλζε είλαη πξψηα θαη θχξηα ιέεη ν Βαλ 

Μίιεξ, ε επηθνηλσλία. Γηνηθψ ζεκαίλεη θαηεπζχλσ νξγαλσκέλν ζχλνιν, βάζεη 

ζαθψλ θαλφλσλ θαη δηαδηθαζηψλ. Ζ δηνίθεζε ελφο εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ, 

πεξηιακβάλεη ζηελ επξεία ηεο έλλνηα. Πξψηνλ, επηινγή θαηεπζχλζεσλ θαη 

ζηφρσλ, δεχηεξνλ, ζρεδηαζκφ ηνπ ηξφπνπ επίηεπμεο, ε επίηεπμε ζηφρσλ.  

  Σξίηνλ, νξγάλσζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ, αλζξψπηλν 

δπλακηθφ, ρξφλνο, εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ψζηε ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ λα γίλεη 

κε ηνλ νηθνλνκηθφηεξν ηξφπν.  

  Σέηαξηνλ, έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ, 

δειαδή κέηξεζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπκε 

ζέζεη, ιήςε δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ φπνπ  είλαη απαξαίηεην.  

  Πέκπηνλ, βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ. Χο 

παηδαγσγφο, δειαδή κε ηε δεχηεξε ηδηφηεηα, πξέπεη λα δηαθξίλεηαη απφ 

παηδαγσγηθή αληίιεςε. Ο δηεπζπληήο είλαη ην πξφζσπν εθείλν πνπ εκπλέεη, 

δηαπαηδαγσγεί, ελζαξξχλεη, παίξλεη πξσηνβνπιίεο, αλνίγεη λένπο θαηλνηφκνπο 

νξίδνληεο θαη είλαη δηαξθψο εκςπρσηήο θάζε κνξθσηηθήο αλάηαζεο ηνπ 

ζρνιείνπ.  

  Δίλαη απηφο πνπ δηακνξθψλεη ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο φπνπ ην 

παηδαγσγηθφ ηξίγσλν καζεηέο, γνλείο, εθπαηδεπηηθνί θαζψο θαη ην ππφινηπν 

πξνζσπηθφ ληψζνπλ άλεηα. Δίλαη επηπρηζκέλνη απφ ηνλ ρψξν εξγαζίαο ηνπο 

θαη ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο ηνπο, πξνζθέξνληαο ην κάμηκνπκ ησλ γλψζεσλ 

θαη δπλαηνηήησλ ηνπο.  

  Ζ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ δελ είλαη ζέκα ηέρλεο θαη 

ηαιέληνπ θχξηνη ζπλάδειθνη. Δίλαη θαη ζέκα επηζηεκνληθψλ δπλαηνηήησλ 

γλψζεσλ αιιά θαη δεμηνηήησλ.  

  Σα ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο, πξέπεη λα είλαη θαηαξηηζκέλα ζε 

ζέκαηα νξγαλσηηθήο θαη δηνηθεηηθήο ςπρνινγίαο, κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε 

εηδηθψλ δεμηνηήησλ ζηνλ ρεηξηζκφ ησλ αλζξψπηλσλ ζρέζεσλ.  
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  Οη εθπαηδεπηηθνί νξγαληζκνί γηα λα κπνξέζνπλ λα 

αληηκεησπίζνπλ απνηειεζκαηηθά ηηο απαηηήζεηο ηνπ αχξην, ρξεηάδνληαη 

ζηειέρε κε πξνζσπηθφηεηα θαη εζηθή ππφζηαζε πξναζπίδνληαο έηζη ηνλ 

πνιηηηζκφ, ηε δεκνθξαηία θαη ηελ παηδεία.  

  Σα ζεκεξηλά ειιεληθά ζρνιεία έρνπλ αλάγθε απφ ζηειέρε κε 

γεξή βαζηθή θαη ζπλερηδφκελε θαηάξηηζε, κε ζπλερή θαη απνηειεζκαηηθή 

επηκφξθσζε. 

  Οη δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, πξέπεη λα είλαη θαινί 

γλψζηεο ηεο εθπαηδεπηηθήο λνκνζεζίαο θαη λα κπνξνχλ λα ρεηξίδνληαη 

δηπισκαηηθά ζέκαηα ζρνιηθήο θχζεσο.  

  Οη δηεπζπληέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ είλαη απαξαίηεην 

σο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ ηνπο, λα πηνζεηήζνπλ σο ζηάζεηο ζπκπεξηθνξάο θαη 

απηφ είλαη πνιχ βαζηθφ θαη πξσηεχνλ θαη κνξθήο δηεχζπλζεο ηε δεκνθξαηηθή 

θαη ζπκκεηνρηθή εγεζία, αθνχ ζπγθεληξψλεη ηα πεξηζζφηεξα πιενλεθηήκαηα 

ζπγθξηηηθά κε ηηο άιιεο κνξθέο δηνίθεζεο ηνπ ζρνιείνπ.  

  Σν δεχηεξν ζέκα πνπ θαινχκαη λα αλαπηχμσ θαη είλαη θάπνηεο 

ζθέςεηο, πξνβιεκαηηζκνί θαη αζθαιψο πξνηάζεηο, είλαη ηα θξηηήξηα επηινγήο 

ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο.  

  Χο ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο, λννχληαη φζνη θαη φζεο έρνπλ 

δηνηθεηηθή, πεηζαξρηθή, επνπηηθή θαη θαζνδεγεηηθή ζέζε ζην εθπαηδεπηηθφ καο 

ζχζηεκα. Σα ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο κπνξνχλ λα ππαρζνχλ επνκέλσο ζε 

ηξεηο θαηεγνξίεο. Πξψηνλ, ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε π.ρ. πξντζηάκελνη 

δηεπζχλζεσλ θαη γξαθείσλ.   

  Γεχηεξνλ ηα ζηειέρε γηα ηελ ππνζηήξημε θαη θαζνδήγεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ π.ρ. ζρνιηθνί ζχκβνπινη δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ. 

  Σξίηνλ, ηα ζηειέρε κε δηνηθεηηθά θαζήθνληα θαη κε αξκνδηφηεηεο 

γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ηεο ζρνιηθήο δσήο. Π.ρ. 

δηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ.  
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  ήκεξα ζηελ ππάξρνπζα εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία ηεο Διιάδαο, 

ηξεηο θαηεγνξίεο θξηηεξίσλ επηινγήο ππάξρνπλ. Πξψηνλ, ε επηζηεκνληθή θαη 

παηδαγσγηθή θαηάξηηζε, δεχηεξνλ, ε ππεξεζηαθή θαηάζηαζε θαη δηδαθηηθή 

εκπεηξία,  ηξίηνλ, ε ηθαλφηεηα άζθεζεο δηνηθεηηθψλ πξνζφλησλ θαη 

θαζνδεγεηηθνχ έξγνπ.  

  Κνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα. Μνξηνδνηνχληαη ε δηδαθηηθή θαη  ε 

δηνηθεηηθή εκπεηξία. ε κηθξφηεξν βαζκφ νη ζπνπδέο νινθιεξσκέλεο ή κε, νη 

κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο θαη νη μέλεο γιψζζεο.  

  Πξνηάζεηο. Σα ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο πξέπεη λα πξνέξρνληαη 

απφ ην ζψκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ έρνπλ δηδαθηηθή εκπεηξία θαη 

ηνπιάρηζηνλ 5 κε 8 ρξφληα επδφθηκεο πξνυπεξεζίαο.  

  Σα ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο είλαη πξνηηκφηεξν θαη ην ηνλίδσ, 

πξνηηκφηεξν λα επηιέγνληαη επί ζεηεία 3, 4 ή 5 ρξφληα θαη φρη κφληκνη θαη απηφ 

δηφηη ε κνληκφηεηα εκπεξηέρεη ηνλ θίλδπλν λα πξνθαιέζεη αδξάλεηα, 

επαλάπαπζε, έιιεηςε θηλήηξσλ θαη παξάιιεια λα απνθιείζεη λένπο, 

ειπηδνθφξνπο θαη ηαιαληνχρνπο εθπαηδεπηηθνχο.  

  Σξίηνλ, γηα νξηζκέλεο θαηεγνξίεο ζηειερψλ ζα πξέπεη 

πξνθεηκέλνπ λα επηιεγνχλ λα είλαη θάηνρνη ζπγθεθξηκέλσλ ηίηισλ ζπνπδψλ, 

γηα ηνπο πξντζηακέλνπο δηεπζχλζεσλ θαη γξαθείσλ εθπαίδεπζεο, λα είλαη 

απφθνηηνη ηκεκάησλ δεκφζηαο δηνίθεζεο ή κεηεθπαίδεπζεο κε εηδηθά 

καζήκαηα ζηε δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο, Ηλζηηηνχην Γηαξθνχο Δπηκφξθσζεο, 

απφθνηηνη ή απφθνηηεο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, δηνίθεζε 

εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ ηνπ ΔΑΠΠ, Διιεληθφ Αλνηρηφ Παλεπηζηήκην Παηξψλ.  

  Σέηαξηνλ, ζηελ επηινγή ζηειερψλ εθπαίδεπζεο, έλα απφ ηα 

βαζηθά θξηηήξηα ζα πξέπεη λα είλαη ε ζπλέληεπμε, απηφ πνπ ιέκε interview. 

Δίλαη έλαο ηξφπνο γηα λα κπνξέζεη ε Δπηηξνπή θξίζεο, λα κεηξήζεη ηελ 

αθηηλνβνιία ηνπ πξνζψπνπ. Απηφ πνπ ιέγεηαη πξνζσπηθφηεηα αηφκνπ θαη λα 

κπνξέζεη λα δηαγλψζεη θαηά πφζνλ ν ππφ θξίζε εθπαηδεπηηθφο -εδψ ζέιεη 

πνιιή κεγάιε πξνζνρή, είλαη ηα ηξία ξήκαηα γλσξίδεη, κπνξεί, ζέιεη, είλαη ηα 

ηξία ξήκαηα θιεηδηά- λα αληαπνθξηζεί ζηα θαζήθνληά ηνπ.  
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  Παξάιιεια ε αμηνθξαηία, ε δηαθάλεηα, ε αληηθεηκεληθφηεηα θαη ε 

έιιεηςε θνκκαηηζκνχ πξέπεη λα ραξαθηεξίδνπλ ηελ Δπηηξνπή θξίζεο.  

  Πέκπηνλ, φια ηα ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζεηείαο ηνπο ζα πξέπεη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα λα επηκνξθψλνληαη ζηα 

παηδαγσγηθά ηκήκαηα ησλ παλεπηζηεκηαθψλ ζρνιψλ ηεο ρψξαο ζε ζέκαηα 

δηνηθεηηθήο ςπρνινγίαο θαη παηδαγσγηθήο.  

  Έηζη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ησλ ζηειερψλ ηεο 

εθπαίδεπζεο είλαη θαιφ, λα πξαγκαηνπνηνχληαη επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα, 

εκεξίδεο, δηεκεξίδεο κε ελεκέξσζε ζε ηξέρνληα ζέκαηα ηεο εθπαίδεπζεο θαη 

παξάιιεια ζπδήηεζε, αληαιιαγή απφςεσλ θαη εκπεηξηψλ θαη ην βαζηθφηεξν 

πξνβιεκάησλ θαη πξνβιεκαηηζκψλ πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο.  

  Έβδνκνλ, επηκφξθσζε κε  ηελ κέζνδν εμ απνζηάζεσο 

ελδείθλπληαη εηδηθά γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ δηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

πνπ θαηά θαλφλα είλαη λένη εθπαηδεπηηθνί θαη βξίζθνληαη ζε δπζπξφζηηα θαη 

απνκαθξπζκέλα ζρνιεία.  

  Καη ηειεηψλσ, ην κάλαηδκελη ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ, ε 

δηνίθεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ, ε δηνίθεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

επνκέλσο κνλάδσλ, ζαλ απηφλνκε ζρνιή ζε παλεπηζηήκην, ζα πξέπεη λα 

κπνξεί λα δηακνξθψλεη θαηάιιειεο θαηαζηάζεηο θαη παξάιιεια λα επεξεάδεη 

πξφζσπα θαη πξάγκαηα ζηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο καο. αο 

επραξηζηψ πνιχ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  Δπραξηζηψ θαη εγψ. πλάδειθνη, εκείο ηειεηψζακε κε ηηο 

εηζεγήζεηο ηεο νκάδαο εξγαζίαο γηαηί ζεσξψ φηη ζ‟ απηφ ηνλ ρψξν πνπ 

βξηζθφκαζηε ππάξρεη θαηάζεζε απφςεσλ βαζηθά. Γελ ππάξρεη ε 

πιεηνςεθνχζα άπνςε, απιψο θαηαζέηνληαη νη απφςεηο θαη ελ ζπλερεία ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ απ‟ ηελ ΟΛΜΔ.  

  Θα ήζεια λα μέξεηε ην εμήο, επεηδή 9.00 ε ψξα φπσο μέξεηε 

ζηακαηάκε θαη ζα μεθηλήζνπκε αχξην 9.30. Τπάξρεη ν ζπλάδειθνο, ν Κεθαιάο 
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ν Αλδξέαο, ν νπνίνο έρεη θαηαζέζεη γξαπηή εηζήγεζε, αθνξά ην ζέκα ηνπ, ηα 

πεηξακαηηθά ζρνιεία.  

  Απφ εθεί θαη χζηεξα έρνπλ γξαθηεί,  έρεη αλνηρηεί έλαο 

θαηάινγνο νκηιεηψλ, είκαζηε 10 ζπλάδειθνη εδψ. Γελ μέξσ εάλ ζηελ 

ζπλέρεηα φζν πξνιάβνπκε λα κπνξέζνπλ λα θιεζνχλ φινη, είλαη θάπνηνο πνπ 

ζέιεη λα κηιήζεη αχξην θαη δελ ζέιεη λα κηιήζεη ζήκεξα, ζα μεθηλήζσ εγψ κε 

ηελ ζεηξά θαη εάλ δελ κπνξεί ζήκεξα, ζα πάεη αχξην.  

  Θα πξνζπαζήζνπκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ιίγν ρξφλν. Κχξηε 

Κεθαιά, ζα ζέιαηε λα καο θάλεηε γηα 5 ιεπηά ηελ εηζήγεζή ζαο;  

Α.ΚΔΦΑΛΑ: Καη‟ αξρήλ ε εηζήγεζε έρεη δνζεί ζε αξθεηνχο, αχξην ζα έρσ 

θάπνηα αθφκα αληίγξαθα, φπνηνο ζειήζεη λα έξζεη λα ηνπ ηα δψζσ. Δίκαη απ‟ 

ηελ ΔΛΜΔ Πξνηχπσλ, καζεκαηηθφο ζην Πεηξακαηηθφ ρνιείν ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ.  

  Ζ ΔΛΜΔ καο θαιχπηεη θαη απηφ ην ιέσ γηαηί έρεη ζρέζε κε ηελ 

εηζήγεζε, δπν κέξεο ζπγθξνηήκαηα ην Πεηξακαηηθφ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Αζελψλ θαη ην Βαξβάθεην.  

  Απηά ηα ζρνιεία ελψ έρνπλ κηα κεγάιε ηζηνξία θαη θνηλσληθή 

πξνζθνξά, π.ρ. απ‟ ην Πεηξακαηηθφ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, έρεη 

απνθνηηήζεη ν Καξακαλιήο ν Κψζηαο, ν εκίηεο, Κχξθνο, Μαγθάθεο θαη έλα 

πιήζνο επψλπκσλ παξαγφλησλ. Απηά ηα ζρνιεία έρνπλ εγθαηαιεηθζεί ζηελ 

ηχρε ηνπο. Βέβαηα εμαθνινπζνχλ λα  πξνζθέξνπλ.  

  Απηφ θαη κηα ζεηξά άιινη ιφγνη, ε άγλνηα πνπ ππάξρεη γχξσ απ‟ 

ην ζέκα, καο νδήγεζε λα αζρνιεζνχκε θαη έηζη εγψ έθηηαμα κηα κειέηε, ε 

νπνία είλαη πεξίπνπ 250 ζειίδεο κε ηελ ηεθκεξίσζή ηεο. Σν δηα ηαχηα απηήο 

ηεο κειέηεο είλαη απηφ.  

  Καη‟ αξρήλ λα μεθαζαξίζσ φηη είκαζηε ππέξ ηνπ εληαίνπ 

ζρνιείνπ θαη είκαζηε ππέξ ηνπ αληηειίη. Απηά λα είλαη δεδνκέλα. Καη απηφ είλαη 
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φρη κφλν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ αιιά ηεο ζπληξηπηηθήο πιεηνςεθίαο θαη 

απηά λα είλαη ηειεησκέλα.  

  Γηαηί ιέκε έλαο άιινο ηχπνο ζρνιείν. Γηαηί θξνλνχκε φηη θάζε ηη 

θαηλνχξην πξηλ εληαρζεί ζην ζχζηεκα θαη ελζσκαησζεί, πξέπεη λα δνθηκαζηεί, 

λα ηαπηηζηεί, λα αμηνινγεζεί. Σν εξψηεκα είλαη φκσο γηαηί λα πάεη λα 

αμηνινγεζεί ζε έλα εηδηθφ ηχπνπ ζρνιείνπ θαη λα κελ αμηνινγεζεί ζε 

νπνηνδήπνηε ζρνιείν;  

  Δδψ είλαη έλα πνιχ κεγάιν δήηεκα. Δκείο εθηηκνχκε θαη απ‟ ηελ 

εκπεηξία καο ζην Πεηξακαηηθφ φηη δπζηπρψο ρξεηάδεηαη γηα λα γίλεηαη κφληκα 

απηή ηε δνπιεηά ζε έλα ηχπν ζρνιείνπ θαη θπζηθά απηφ δελ απνθιείεη λα 

γίλεηαη θαη ζηα άιια.  

  Σν δεχηεξν θεθάιαην ε ζθνπηκφηεηα χπαξμεο. Σν ηξίην θεθάιαην 

είλαη βαζηθέο γεληθέο αξρέο πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ θαη ζηηο νπνίεο πξέπεη λα 

εδξάδεηαη ην ζεζκηθφ πιαίζην, λα είλαη ζχγρξνλν, δεκνθξαηηθφ, πιήξεο, 

ηζνξξνπεκέλν θαη εμεγνχκε ηη ελλννχκε. Θα ηα δείηε αχξην απηά.  

  Σν ηέηαξην θεθάιαην, πνηνο πξέπεη λα είλαη ν ξφινο ησλ 

Πεηξακαηηθψλ ζρνιείσλ. Π.ρ. πξέπεη λα είλαη θέληξα δνθηκαζηηθήο εθαξκνγήο 

θαη αμηνιφγεζεο παηδαγσγηθψλ ζεσξείσλ, κεζφδσλ αληηιήςεσλ θιπ. 

  Μεηά ηη δελ πξέπεη λα είλαη δηφηη απ‟ ηελ εκπεηξία καο 

ρξεζηκνπνηνχληαη ηα πεηξακαηηθά γηα παηρλίδηα εμνπζίαο, πειαηεηαθέο ζρέζεηο 

θαη ηα ππφινηπα.  

  Σν πέκπην θεθάιαην, δηάξζξσζε, κνξθή, εδψ ζέισ λα 

πξνζέμεηε, πξνηείλνπκε δηάθνξα κνληέια. Γελ είλαη ζηαηηθφο, αλάινγα ζε 

θάζε πεξηνρή, νη αλάγθεο, είλαη ην θαζεηνπνηεκέλν κνληέιν πνπ πεγαίλεη 

λεπηαγσγείν, δεκνηηθφ, γπκλάζην, ιχθεην. Άιιν κνληέιν φπσο είλαη ην δηθφ 

κνπ πνπ είλαη δεκνηηθφ, γπκλάζην, ιχθεην ή κφλν γπκλάζην, κφλν ιχθεην, 

δηάθνξα.  
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  Υσξνηαμηθή θαηαλνκή ησλ Πεηξακαηηθψλ. Λέκε ζε πξψηε θάζε 

έλα  ζε θάζε πεξηθέξεηα θαη ζηελ έδξα εθεί πνπ είλαη νη παηδαγσγηθέο ζρνιέο. 

Δπνπηεία λα γίλεηαη απ‟ ην δηεπζπληή εθπαίδεπζεο, δηνίθεζε φηη ηζρχεη γηα ηα 

ζπλεζηζκέλα ζρνιεία, ζηειέρσζε. Δδψ ιέκε κε πνην ηξφπν πξέπεη λα γίλεηαη 

ε πξφζιεςε ησλ ζπλαδέιθσλ, είλαη νιφθιεξε ηζηνξία. 

  Σν Η‟ θεθάιαην πσο πξέπεη λα γίλεηαη ε επηινγή ησλ καζεηψλ, ην 

Κ‟ θεθάιαην πιηθνηερληθή ππνδνκή, ην Λ‟ θεθάιαην, ρξεκαηνδφηεζε, Μ‟ 

θεθάιαην αμηνιφγεζε ησλ πεηξακαηηθψλ ζρνιείσλ, ζρέζε πεηξακαηηθψλ 

ζρνιείσλ θαη παλεπηζηήκην, έλα ζεκείν θιεηδί  θαη ζαο ην ιέσ απφ ηψξα.   

  Έλαο ιφγνο πνπ δελ  μεθαζάξηζε αθφκα ην ηνπίν δηφηη ηα 

πεηξακαηηθά είλαη απηφ ην πξφβιεκα πνπ ππάξρεη πνηνο ζα έρεη ην πάλσ ρέξη.  

  Σν άιιν θεθάιαην θαηάξγεζε πεηξακαηηθψλ ζρνιείσλ θαη θιείλεη 

ε κειέηε κε κηα αλαθνξά ζηελ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  πλάδειθε, έρεη ηειεηψζεη ν ρξφλνο. Απιά επεηδή είλαη κηα 

εθηελήο κειέηε, λα είζαη ζίγνπξνο φηη ζα θαηαηεζεί θαη ζα κπεη ζηα πξαθηηθά.  

Α.ΚΔΦΑΛΑ: πλάδειθνη, ήδε έρσ δψζεη αξθεηά, αχξην ζα έρσ αληίγξαθα. 

Να καο ζαο ηαιαηπσξψ άιιν. Αχξην ζα έρεηε απηφ, φπνηνο ελδηαθέξεηαη.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  Δπραξηζηνχκε πνιχ. πλάδειθνη, ε ψξα έρεη πάεη 9.00, επεηδή  

θάπνηνη κπνξεί αχξην λα απνπζηάδνπλ θαη εγψ επεηδή ζα ήζεια λα αθνπζηνχλ 

θάπνηεο απφςεηο, μεθηλάσ κε ηελ ζεηξά. Αλ  θάπνηνο ζπλάδειθνο δελ είλαη 

εδψ θαη δελ ζέιεη ή ζέιεη λα ηνπνζεηεζεί αχξην, ηζρχεη ε ζεηξά φπσο ππάξρεη 

ζήκεξα, δελ ράλεη ηελ ζεηξά ηνπ.  

  Ο θ.Βακβαθάο. Αχξην. Ο θ.Βνγηαηδήο.  

θ.ΒΟΓΗΑΣΕΖ: Δπεηδή απφ ηηο εηζεγήζεηο θαηαηέζεθαλ δηάθνξα κνληέια 

ρσξψλ επξσπατθψλ, εγψ ζα ήζεια λα ξίμνπκε κηα καηηά ζηα κνληέια πνπ 

έρνπλ  ππάξμεη ζηελ Διιάδα.  
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  Σν έλα ινηπφλ είλαη απηφ πνπ ηζρχεη ζήκεξα, πξνθχπηεη απ‟ ηνλ 

λφκν 1566/85 θαη ζα κπνξνχζα λα ην απνθαιέζσ κνληέιν ΠΑΟΚ, ην άιιν 

είλαη απηφ πνπ ππήξρε πξνεγνπκέλσο θαη ζα ην απνθαινχζα κνληέιν ΔΡΔ 

γηαηί ην ζεκεξηλφ θπβεξλεηηθφ θφκκα, πξνζηδηάδεη πξνο ην ππάξρνλ κνληέιν 

ηνπ 1566 θαη φρη πξνο απηφ πνπ  ππήξρε παιηφηεξα. Ση ελλνψ.  

  Αθ‟ ελφο κελ φηαλ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2003, είδακε ηνλ 

Γξακκαηέα Πνιηηηθνχ ρεδηαζκνχ ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο ε ΟΛΜΔ, ηνλ 

θ.νπθιηά, θαη καο εμέζεζε ην θπβεξλεηηθφ πξφγξακκα, καο είπε, φηη ε 

λνκνζεζία πνπ ππάξρεη γηα καο είλαη δεδνκέλε. Δίλαη ιάζνο νη θπβεξλήζεηο … 

λφκνπο. Θα θάλνπκε πνιηηηθή κ‟ απηή ηελ λνκνζεζία. Πιεξνθνξνχκαη δε φηη 

θαη ζήκεξα ζηελ ΟΛΜΔ, ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ε θα Γηαλλάθνπ ιέεη 

αθξηβψο ην ίδην, φηη ε λνκνζεζία είλαη δεδνκέλε θαη απηήλ ζα εθαξκφζνπκε.  

  Απνθαιψ ην κνληέιν πνπ ηζρχεη ζήκεξα, απηφ πνπ πξνθχπηεη 

απ‟ ηνλ 1566, κνληέιν ησλ 4/5 δηφηη ζε φιε ηελ θηινζνθία ηνπ ππάξρεη έλαο 

έιεγρνο 80%, δελ είλαη ηπραίν, φηη ην θάζε θπβεξλψλ θφκκα έρεη ην 80% ησλ 

πξντζηακέλσλ.  

  Σν ρζεζηλφ θπβεξλεηηθφ θφκκα είρε ην 80% ησλ πξντζηακέλσλ, 

ην ζεκεξηλφ θπβεξλεηηθφ θφκκα έρεη ην 80%, 4/5. ηα ΠΤΓΔ θιπ, ζηα 

πεξηθεξεηαθά ζπκβνχιηα, ηα νπνία είλαη θνκβηθά ζηνηρεία ζηελ άζθεζε ηεο 

δηνίθεζεο, έλαο πξντζηάκελνο δελ κπνξεί λα θάλεη απφζπαζε πάλσ απφ δπν 

κήλεο ρσξίο απφθαζε ηνπ ΠΤΓΔ, ηζρχεη ζηελ πξάμε αλ ην δνχκε, ν θαλφλαο 

ησλ 4/5.  

  Γειαδή ζηα 5 κέιε, ηα 4 είλαη κε ηελ κεξηά ηεο θπβέξλεζεο. 

Πσο απηφ είλαη κειεηεκέλν; Οη ηξεηο είλαη δηνξηζκέλνη δηνηθεηηθά θαη πάληνηε ε 

παξάηαμε πνπ πξφζθεηηαη ζηελ Κπβέξλεζε, εμαζθαιίδεη ηελ εθινγή ζε φια ηα  

ΠΤΓΔ, ηνπ ελφο εθ ησλ δπν.  

  Δίλαη δειαδή έλα κνληέιν ην νπνίν ιέεη, φηη  ε δηνίθεζε ζα 

αζθεζεί απ‟ απηνχο νη νπνίνη ζπκθσλνχλ κε ηελ αζθνχκελε εθπαηδεπηηθή 

πνιηηηθή ππφ ηελ ζηελφηεξε απηήο έλλνηαο, δειαδή ηελ έλλνηα ηνπ θφκκαηνο 

φπσο απηφ ιεηηνπξγεί θαη ζα ππάξρεη θαη ην 20% ελ είδε κηαο αληηπνιίηεπζεο.  
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  Τπ‟ απηή ηελ έλλνηα θαη επεηδή δελ ζέισ λα ζαο βάισ 

πεξηζζφηεξα ζηνηρεία, πξνθαλψο είκαη κε ηηο ζέζεηο πνπ αλέπηπμε ν 

ζπλάδειθνο Θεξηαλφο, ζα πσ φηη θαη ην ζπλδηθάην, ε ΟΛΜΔ, ε ΔΛΜΔ, θιπ, 

δελ κπνξνχλ λα κπνπλ ζηα ζνβαξά ζε κηα ζπδήηεζε γηα ηελ άζθεζε ηεο 

δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο εάλ δελ έρνπλ κηα ηνπνζέηεζε ζεηηθή ππέξ ηεο 

αζθνχκελεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο.  

  Γελ κπνξψ λα ζέισ λα δηνηθήζσ ζην φλνκα κηαο πνιηηηθήο κε 

ηελ νπνία δηαθσλψ. Θεσξψ εθ πξννηκίνπ δεδνκέλν, φηη νη πξνζεξρφκελνη θαη 

ελδηαθεξφκελνη λα αζθήζνπλ δηνίθεζε, δειψλνπλ ζαλ πξψην ζηνηρείν φηη 

ζπκθσλνχλ κε ηελ εθαξκνδφκελε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή.  

  Απφ εθεί πεγάδεη θαη ε ζέζε καο, ν ζπλάδειθνο Θεξηαλφο, εγψ, 

ε ζέζε ησλ παξεκβάζεσλ, πνπ ιέκε φηη δελ είλαη δπλαηφλ, ν αηξεηφο λα 

κεηέρεη ζηελ επηινγή ησλ ζηειερψλ, λα ςεθίδεη.  

  Ζ πξντζηνξία ηνπ αηξεηνχ ιέεη, φηαλ ν θιάδνο θαηέθηεζε δηφηη 

δελ ππήξρε απφ πάληνηε ν αηξεηφο, ε ζέζε ηνπ αηξεηνχ έρεη θαηαθηεζεί απφ 

αγψλεο ζηνλ θιάδν ζε επνρέο πνπ θαλέλαο απφ καο δελ ήηαλ δηνξηζκέλνο. 

Έιεγε φηη έπξέπε λα είλαη ην κάηη θαη ην απηί ηνπ θιάδνπ ζηελ άζθεζε ηεο 

δηνίθεζεο, γηα λα πξνζηαηεχζεη απφ επηινγέο νη νπνίεο ζα έζηγαλ ηα 

εξγαζηαθά θαη ηα ζπλαθή δηθαηψκαηα ησλ ζπλαδέιθσλ. 

  Τπ‟ απηή ηελ έλλνηα δελ κπνξείο λα πεηο φηη κεηέρσ ζηελ 

άζθεζε ηεο δηνίθεζεο, δηνξίδνληαο θαη φινπο απηνχο πνπ ζα αζθήζνπλ ηε 

δηνίθεζε εθηφο εάλ είζαη νπσζδήπνηε ζχκθσλνο κε ηελ αζθνχκελε πνιηηηθή.  

  Μ‟ απηή ηελ έλλνηα αληηιήςεηο, νη νπνίεο αθνχγνληαη απφ άιιεο 

πιεπξέο ζηνλ θιάδν πεξί δηακνξθψζεσο αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ, ζεσξψ 

φηη θαη απηέο είλαη εθηφο λπκθψλα, δειαδή δελ κπνξεί λα αλαθεξζεί ζε 

αληηθεηκεληθά θξηηήξηα δηφηη αθξηβψο ηα αληηθεηκεληθά θξηηήξηα παξαπέκπνπλ 

ζ‟ απηφ πνπ  απνθάιεζα κνληέιν ΔΡΔ, έρεη ζεκαζία. Δγψ είκαη δηνξηζκέλνο 

ην ‟81, δελ ην πξφιαβα, ζηα ηέιε ην πξφιαβα ην κνληέιν απηφ.  
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  Σελ θηινζνθία απηνχ ηνπ κνληέινπ πνπ ππήξρε πξνεγνχκελα, 

λα ηελ γλσξίζνπκε. Ζ θηινζνθία απηνχ ηνπ κνληέινπ ζηεξίδνληαλ ζηνπο 6 

δεκνζηνυπαιιειηθνχο βαζκνχο πνπ δηέηξερε ν δεκφζηνο ππάιιεινο, 

εθπαηδεπηηθφο ελ πξνθεηκέλσ, ηνλ νπνίν ε ζέζε ηεο δηνίθεζεο, γπκλαζηάξρεο 

θαη ιπθεηάξρεο, ήηαλ θαη θάπνηνο βαζκφο. Έπαηξλεο ηνλ βαζκφ ηνπ 

γπκλαζηάξρε θαη ελδερνκέλσο δελ αζθνχζεο δηνίθεζε έσο φηνπ θάπνηα ζέζε 

αδεηάζεη απφ θάπνηνλ αιιά σο ηφηε απνιάκβαλεο ηα νηθνλνκηθά θαη άιια απφ 

ηελ ζέζε ηνπ βαζκνχ.  

  Ζ θηινζνθία ηνπ κνληέινπ εθείλνπ έιεγε, φηη φζν παιηψλεηο, 

ηφζν θαιχηεξνο γίλεζαη. Απηφ εκείο ην ιέκε ζπληεξεηηθνπνίεζε. Καη επεηδή ην 

κνληέιν ηνπ θνκκαηηθνχ θξάηνπο ηεο επνρήο, ήηαλ βαζηά ζπληεξεηηθφ γηαηί 

κηιάκε γηα επνρή πνπ δελ …. απηνί πνπ ζήκεξα αλήθνπλ ζηηο παξεκβάζεηο 

θαη ζε άιιεο νκάδεο θιπ, θιπ, ήηαλ βαζηά ζπληεξεηηθφ. Με έλα ζπληεξεηηθφ 

ηξφπν φπσο είλαη ην θξηηήξην ηεο αξραηφηεηαο, ην νπνίν φκσο είλαη 

αληηθεηκεληθφ, αληηθεηκεληθφηαηα, απηφ ήηαλ, πξνζδηφξηδε ηε δηνίθεζε ηεο 

εθπαίδεπζεο.  

  ήκεξα ινηπφλ ηα αληηθεηκεληθά θξηηήξηα πνπ ππάξρνπλ κέζα 

ζηηο επηινγέο είλαη αθξηβψο απηνχ ηνπ βαζκνχ. Γειαδή είλαη αξραηφηεηα, κε 

ηελ έλλνηα κεηξάλε ρξφληα ππεξεζίαο, αξραηφηεηα ζηε δηνίθεζε, δειαδή 

κέηξα πξνυπεξεζίαο θιπ.  

  Καηά ζπλέπεηα δελ λνκίδσ φηη ππάξρεη ζέκα αληηθεηκεληθψλ 

θξηηεξίσλ, δελ ππάξρεη ζέκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ 

ζηειερψλ. Τπάξρεη ζέκα λα ππάξμεη ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή πνπ ζα ζέιακε 

ζαλ ζπλδηθάην πηα ιέσ θαη κ‟ απηή ηελ έλλνηα, αζθαιψο θαη κε ηελ 

αμηνιφγεζε ζπλδέεηαη ην ζέκα ηεο ζπδήηεζεο εδψ πέξα, ζπλδέεηαη κε ην 

ζχλνιν ησλ ζεκάησλ ηνπ ζπλεδξίνπ θαη ζεσξψ φηη απιψο ε νκάδα εδψ γηα 

ηερληθνχο ιφγνπο ππάξρεη.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  Δπραξηζηνχκε ηνλ ζπλάδειθν Βνγηαηδή. Ζ ζπλαδέιθηζζα 

Κνζκίδνπ Μαξία.  
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Μ.ΚΟΜΗΓΟΤ: Δίκαη απφ ηελ ΔΛΜΔ λνκνχ Ρνδφπεο. πλάδειθνη, είλαη 

θαηξφο πιένλ λα νξίζνπκε εκείο εθείλα ηα πξνζφληα ηα νπνία ζα ζέιακε λα 

έρεη ν θαιχηεξνο ή ε θαιχηεξε απφ καο, απηνί πνπ  ζα ζεσξήζνπλ ηθαλνχο λα 

εγεζνχλ κε εκάο ηνπο ππφινηπνπο ηα ηεο παηδείαο.  

  Πνηα ζα πξέπεη λα είλαη ηα πξνζφληα θαη ηα θαζήθνληα ηνπ 

πεξηθεξεηαθνχ εάλ θπζηθά ζεσξήζνπκε φηη ζα ζέιακε λα έρνπκε ηελ 

πεξηθεξεηαθή δηεχζπλζε, πνηα ζα πξέπεη λα είλαη ηα πξνζφληα θαη ηα 

θαζήθνληα ηνπ δηεπζπληή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ηέινο πνηα ζα 

πξέπεη λα είλαη ηα πξνζφληα θαη ηα θαζήθνληα ηνπ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο.  

  Καη πξέπεη λα ην επηρεηξήζνπκε, λα ην ηνικήζνπκε θαη λα ην 

θαζνξίζνπκε ηψξα κε ηηο πξνηάζεηο καο, ψζηε κε απηφ ην εθπαηδεπηηθφ 

ζπλέδξην θαη κε ην επφκελν ζπλδηθαιηζηηθφ, λα έρνπκε νξίζεη ηηο ζέζεηο καο 

γηα λα είκαζηε φρη νπξαγνί αιιά λα είκαζηε εκείο νη εγέηεο.  

  Πσο επηιέγνληαη ηα ζηειέρε; Αξθεί κφλν ε πξνυπεξεζία; Μφλν 

ην θαιφ θξαζί θαη απηφ πνπ  είλαη θαιά δηαηεξεκέλν φζν παιηφ εάλ γίλεηαη 

θαιχηεξν θαη κφλν  ε γξηά ε θφηα έρεη ην δνπκί ζπλάδειθνη ζεσξψ. Γηαηί πφζν 

είλαη θαηάιιεινο έλαο άλζξσπνο, ν νπνίνο απιψο ππεξεηεί 20 ρξφληα ζηα 

ηεο εθπαίδεπζεο αιιά ειάρηζηα έρεη πξνζθέξεη ζηνλ θιάδν πέξα απφ ην 

ζηείξν δηδαθηηθφ ηνπ θαζήθνλ; Πφζν ζα πξέπεη λα κεηξήζνπλ νη 

επηκνξθψζεηο, νη αλαιήςεηο πξσηνβνπιηψλ, νη παξνπζηάζεηο ζπγγξαθηθνχ 

έξγνπ, ε δηα βίνπ εθπαίδεπζε; Πφζν ζα πξέπεη λα κεηξήζνπκε ηελ γλψζε 

ηνπ, ζηα ηεο δηνίθεζεο, δηνίθεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ρεηξηζκνχ ηεο 

λνκνζεζίαο, δηαρείξηζεο ησλ πιηθψλ;  

  Πφζν απαξαίηεηε είλαη ε πξνυπεξεζία σο ππνδηεπζπληήο; 

Πφζν απαξαίηεηε είλαη ε θαηνρή ηνπ Μάζηεξ ή νπνηνπδήπνηε ζσζηνχ θαη φρη 

κατκνχο φπσο αθνχζηεθε ζηελ άιιε αίζνπζα, κεηαπηπρηαθνχ.  

  ια ηα παξαπάλσ είλαη θαη ε εηζήγεζε ηνπ ζπλαδέιθνπ 

Θφδσξνπ, κε βξίζθεη ζχκθσλε. Αο απνθαζίζνπκε επνκέλσο ζην επφκελν 

ζπλδηθαιηζηηθφ ζην πφζν, αο βάινπκε εκείο δειαδή ηα πφζα ρξφληα 
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πξνυπεξεζίαο ζέινπκε λα έρεη ν ζπλάδειθνο δηεπζπληήο, ζην πφζν ζα 

κεηξήζνπλ ηα ππφινηπα πξνζφληα.  

  Καη αθνχ ηα απνθαζίζνπκε, αο απνθαζίζνπκε πνηνο ζα 

πξνζιακβάλεη θαη απφ πνηνπο ζα πξνζιακβάλεηαη. Δπηιέγνπλ νη γνλείο θαη νη 

καζεηέο ζε άιια ζπζηήκαηα θαη άιιεο ρψξεο, φηαλ γλσξίδνπλ, θαζνξίδνληαο 

απηνί πξψηα, ηνπο ζηφρνπο πνπ ζέιεη λα αγγίμεη ην ζρνιείν θαη ηνπο ζηφρνπο 

πνπ ζέιεη ε θνηλσλία, πνπ έρεη βάιεη ε θνηλσλία.  

  Δίκαζηε φκσο εκείο καθξηά αθφκα απφ έλα ηέηνην ζχζηεκα. Αο 

θηηάμνπκε πξψηα ηηο εθπαηδεπηηθέο καο ζρνιέο. Αο κάζνπκε ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο καο, λα είλαη επαγγεικαηίεο κε ηελ ζεηηθή έλλνηα ηεο ιέμεο.  

  Αο κάζνπκε ζε ηη πξέπεη λα απηναμηνινγείηαη πξψηα κφλνο ηνπ 

θαη πψο λα αμηνινγείηαη, αο κάζνπκε ζηνπο ζπκβνχινπο καο, πψο λα 

ζπκβνπιεχνπλ θαη γηα πνην ιφγν λα ζπκβνπιεχνπλ θαη κεηά αο κάζνπκε ην 

δηεπζπληή καο γηαηί ζπκθσλψ, φηη νη εγέηεο δελ γελληνχληαη κφλν, νη εγέηεο 

δελ θηηάρλνληαη κφλν θαη γελληνχληαη θαη θηηάρλνληαη θαη κνξθψλνληαη θαη 

επηκνξθψλνληαη.  

  Καη ηφηε αθνχ έρνπλ κάζεη φιεο εθείλεο ηηο ζεσξίεο γηα ηε 

δηνίθεζε αλζξψπηλνπ θαη κε δπλακηθνχ, αθνχ έρνπλ κάζεη λα δηνηθνχλ ηελ 

ζρνιηθή κνλάδα, λα θαζνξίδνπλ ηνλ ρξφλν ηνπο θαη ην άγρνο ηνπο, ψζηε λα 

κελ έρνπκε ην θαηλφκελν ηεο «θαχζεο» ησλ δηεπζπληψλ καο, αθνχ έρνπλ 

κάζεη λα εθαξκφδνπλ πξνγξάκκαηα, λα αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο, ηφηε 

αο έξζνπκε λα δνχκε θαηά πφζν πξαγκαηηθά ζέινπκε ή δελ ζέινπκε λα 

πξνζιακβάλεηαη απφ ην ΠΤΓΔ ή ην ΚΤΓΔ. Δπραξηζηψ πνιχ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  Δπραξηζηνχκε ζπλαδέιθηζζα. πλάδειθνη ε ψξα είλαη 9.15. 

Ννκίδσ φηη θαιχηεξα είλαη λα ηειεηψζνπκε, αχξην ην πξσί 9.30 ε ψξα 

ζπλερίδνπκε κε ηνλ θαηάινγν νκηιεηψλ πνπ ππάξρεη ήδε.   

ΛΖΞΖ ΔΡΓΑΗΧΝ 2εο ΖΜΔΡΑ
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ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
 

7ν ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ 

 

«Παγκοζμιοποίηζη και εκπαιδεςηική πολιηική. 

Από ηιρ επιλεκηικέρ πολιηικέρ ζηην Παιδεία για όλοςρ» 

 
 

ΑΒΒΑΣΟ 18 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2004 

 
ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Κ.ΜΖΛΗΑΡΑΚΖ 

ΥΡΤΟΒΔΡΓΖ 
 
 

ΖΜΔΡΑ 3ε  

Β’ ΔΝΟΣΖΣΑ - ΟΜΑΓΑ  ΔΡΓΑΗΑ Α΄ 
 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Υ.ΜΖΛΗΧΝΖ): Καιεκέξα ζαο. Σν ιφγν έρεη ε ζπλάδειθνο 

Διέλε Μνχδνπξα. 

Δ. ΜΟΤΕΟΤΡΑ: Καιεκέξα ζπλάδειθνη. Δγψ ζα πξέπεη λα ζαο πσ φηη δελ 

αζρνινχκαη κε ηνλ ζπλδηθαιηζκφ, είκαη εθπαηδεπηηθφο απιά, ζαπκάδσ ηηο 

ηθαλφηεηεο πνπ έρεηε νη ζπλδηθαιηζηέο, δελ ηηο έρσ απηέο ηηο ηθαλφηεηεο. ηνλ 

θιάδν πξνζπαζψ λα ζπλεηζθέξσ σο εξεπλήηξηα, κε ηα θνκκάηηα φηη κπνξψ 

λα βξσ απφ ηελ έξεπλά κνπ γηα λα ζηεξίμσ ηα αηηήκαηά καο. 

  ήκεξα ζα κνηξαζηψ καδί ζαο θάπνηα πξάγκαηα πνπ αθνξνχλ 

ην επαγγεικαηηθφ άγρνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ην ζχλδξνκν επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο ην πεξίθεκν burnout.  

  Θα ήζεια λα δνχκε κεξηθά απφ ηα δηεζλή εξεπλεηηθά δεδνκέλα, 

γηαηί ζηα ειιεληθά δεδνκέλα νη έξεπλεο είλαη κεδακηλέο, έσο αλχπαξθηεο. 

Καηαξρήλ ην επάγγεικά καο απνδεηθλχεηαη εξεπλεηηθά φηη απνηειεί έλα απφ 

ηα πιένλ ζηξεζνγφλα επαγγέικαηα. 
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  ε έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ζην εμσηεξηθφ θαίλεηαη φηη ππάξρεη 

ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ άγρνο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο φισλ ησλ βαζκίδσλ. ην 

εμσηεξηθφ αζρνιήζεθαλ κ‟ απηφ νξγαλψζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

Τπνπξγεία Παηδείαο, φπσο ηεο Απζηξαιίαο, φπσο θαη ζ‟ απηή ηε πεξίπησζε 

πνπ βξήθαλ πξαγκαηηθά φηη ππάξρνπλ πςειά επίπεδα επαγγεικαηηθνχ 

άγρνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

  ηελ Αγγιία δέθα κε δψδεθα ηνηο εθαηφ ησλ ζπνπδαζηψλ 

παηδαγσγηθψλ ζρνιψλ εγθαηαιείπνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο θαη πνιινί 

ζπλάδειθνη εγθαηαιείπνπλ ην επάγγεικα. Ζ ίδηα θαηάζηαζε επηθξαηεί θαη 

ζηελ Απζηξαιία. 

  ε έξεπλα ηεο Γηεζλνχο Οξγάλσζεο Δξγαδνκέλσλ θάλεθε φηη 

βαζηθή αηηία ηεο εγθαηάιεηςεο ηνπ επαγγέικαηφο καο είλαη ην επαγγεικαηηθφ 

ζηξεο, ην επαγγεικαηηθφ άγρνο. Ση είλαη; Να κελ ζαο πσ ηνλ νξηζκφ, ηνλ 

μέξεηε πνιχ θαιά, ηνλ δνχκε θάζε κέξα. Δίλαη κηα αξλεηηθή θαηάζηαζε πνπ 

ζπλνδεχεηαη, πηζαλφλ ζρεηίδεηαη κε ζπκφ, ζπλνδεχεηαη κε άγρνο, έληαζε, 

καηαίσζε, κπνξεί λα θζάζεη θαη θαηάζιηςε, κε παζνγελείο ςπρνινγηθέο θαη 

βηνρεκηθέο αιιαγέο. 

  Σν ζεκαληηθφ είλαη φκσο φηη φια απηά είλαη αληίδξαζε ζε πηπρέο 

ηνπ επαγγέικαηφο καο. Οθείινληαη ινηπφλ ζην φηη αηζζάλεηαη ν εθπαηδεπηηθφο 

φηη, νη απαηηήζεηο πνπ αζθνχληαη πάλσ ζ‟ απηφλ απνηεινχλ απεηιή γηα ηελ 

απηνεθηίκεζε θαη ηελ πγεία ηνπ. 

  Πνηεο είλαη νη πεγέο ινηπφλ ηνπ επαγγεικαηηθνχ άγρνο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ; Αλαθέξνληαη σο πεγέο , πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ησλ 

καζεηψλ. Απφ ηηο πην βαζηθέο πεγέο θαη ζπλδένληαη κε ηνλ ππξήλα ηνπ 

επαγγέικαηφο καο. 

  Οη κε ηθαλνπνηεηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο, αλεπαξθείο ζρέζεηο 

πξνζσπηθνχ. Σν επάγγεικά καο είλαη θαηεμνρήλ επάγγεικα πνπ έρεη λα θάλεη 

κε δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. Οη πηέζεηο ρξφλνπ πνπ θάλεθαλ θαη ζε θάπνηεο 

ειάρηζηεο ειιεληθέο έξεπλεο. Δξεπλεηηθά δεδνκέλα ζηελ πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε ζηελ ρψξα καο, δείρλνπλ φηη νη ζπλάδειθνη αλαθέξνπλ σο πεγέο 
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ηεο έληαζεο, θαθέο επαγγεικαηηθέο ζρέζεηο, πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο θαη 

κάζεζεο ησλ παηδηψλ, κεγάινο αξηζκφο καζεηψλ, έλα απφ ηα ρξφληα 

αηηήκαηα ηνπ θιάδνπ ζηελ ηάμε θαη καζεκάησλ, έιιεηςεο ρξφλνπ, αλεπάξθεηα, 

έιιεηςε πιηθνηερληθήο ππνδνκήο. 

  Μηα ζεηξά απφ παξάγνληεο επεξεάδνπλ ην επαγγεικαηηθφ άγρνο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, απηά αθνξνχλ ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο, 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, αιιά είλαη ζεκαληηθφ λα ζπκάηαη θαλείο φηη ε 

ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία, θάλεθε ζε πάξα πνιιέο έξεπλεο φηη ζρεηίζηεθε 

αξλεηηθά κε ην άγρνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Λεηηνπξγεί σο πξνζηαζία, αιιά θαη 

ην αλάπνδν. Οη πεγέο εξγαζηαθήο δπζαξέζθεηαο, μεθηλνχλ θπξίσο απφ 

αλεπάξθεηα ζηηο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο. 

  Οη ζπλέπεηεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ άγρνπο; Οδπλεξέο. Γηα καο 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαηαξρήλ κπνξεί λα έρνπλ ηελ κνξθή αλππνκνλεζίαο, 

εμάληιεζεο, ρακειήο απηνεθηίκεζεο, απνπξνζσπνίεζεο, λα παίξλνπλ ηελ 

κνξθή ζσκαηηθψλ, ςπρηθψλ θαη δηαλνεηηθήο αζζέλεηαο, απψιεηα χπλνπ, 

θφπσζε, ππεξέληαζε θαη κπνξεί λα επεξεάδεη ηφζν ηελ πξνζσπηθή, φζν θαη 

ηελ νηθνγελεηαθή δσή. Να έρεη ζπλέπεηεο θαη ζηελ πξνζσπηθή θαη ζηελ 

νηθνγελεηαθή δσή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

  Βέβαηα πιήηηεη θαη ηνπο καζεηέο θαη ην ζρνιείν σο νξγαληζκφ. 

Πξνζπαζψ λα ηα πεξάζσ, φζν ην δπλαηφλ πην γξήγνξα. Σν ζχλδξνκν 

ινηπφλ επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ην πεξίθεκν 

burnout, ηη είλαη απηφ ην burnout θαη γηαηί κίιεζα πξνεγνπκέλσο γηα 

επαγγεικαηηθφ ζηξεο;  

  Γηαηί ην burnout είλαη ην απνηέιεζκα ηεο παξαηεηακέλεο 

έθζεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζην επαγγεικαηηθφ ζηξεο. Δίλαη ην ηειηθφ ζηάδην. 

Μηα θαηάζηαζε πάξα πνιχ αξλεηηθή. 

  Οξίδεηαη σο κηα ζπλερή κεηαβνιή ησλ αηζζεκάησλ πνπ 

ληψζνπκε, σο ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε απφ ρακειή πξνζσπηθή 

εθπιήξσζε. Σν πξνθίι ηνπ θακέλνπ εθπαηδεπηηθνχ; Μηα θαηάζηαζε εμαηξεηηθά 

δπζάξεζηε πνπ πξέπεη λα ηελ πξνιάβνπκε νπσζδήπνηε. 
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  Ση ζα πεη ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε; Θα ζαο ηα πσ κε απιά 

ιφγηα. Σν ζηξάγγηζκα, λα ληψζεη θαλείο φηη είλαη εμαξηεκέλνο, ζηξαγγηζκέλνο, 

φηη έρεη αδεηάζεη ε ςπρή ηνπ. Καη είλαη απνηέιεζκα δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ. 

Ζ απνπξνζσπνπνίεζε, ε δεχηεξε δηάζηαζε, πην ζιηβεξή. Αλαπηχζζνληαη 

πιένλ θπληθέο ηάζεηο απέλαληη ζηνπο αλζξψπνπο κε ηνπο νπνίνπο 

δνπιεχνπκε. Σα πξάγκαηα γίλνληαη αθφκα πην άζρεκα. Καη θζάλνπκε ζηελ 

ρακειή εθπιήξσζε, φπνπ ν άλζξσπνο απηφο πιένλ ράλεη ηελ πίζηε ηνπ ζηνλ 

εαπηφ ηνπ, ρακειή απηνπεπνίζεζε, κηα θαηάζηαζε πάξα πνιχ δπζάξεζηε. 

  Γηεζλή δεδνκέλα γηα ην ζχλδξνκν. Πνιιέο Γηδαζθαιηθέο 

Οκνζπνλδίεο ζην εμσηεξηθφ. ηελ Απζηξαιία, ζηνλ Καλαδά, ζηελ Αγγιία,  

αζρνιήζεθαλ, αιιά απεπζχλζεθαλ ζε εηδηθνχο επηζηήκνλεο γηα λα 

κειεηήζνπλ ην ζέκα. Βιέπεηε απηνί πιήγεθαλ απφ ην θαηλφκελν πξηλ απφ 

καο. 

  Πνιιέο πιεξνθνξίεο ζην δηαδίθηπν, κπνξείηε λα βξείηε θαη λα 

δείηε ηη γξάθνπλ απηνί νη άλζξσπνη νη θακέλνη ζπλάδειθνη. Πιεξνθνξίεο φιεο 

ζηα αγγιηθά βέβαηα. Πνηεο είλαη νη αηηίεο ηνπ ζπλδξφκνπ; χκθσλα κε έλα 

ζπλάδειθν – πξφεδξν κηαο Γηδαζθαιηθήο Έλσζεο, αλαθέξεη φηη είλαη ε 

αδπλακία ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο πξνζδνθίεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αξρψλ θαη ηεο θνηλήο γλψκεο θαη ηελ αδπλακία λα αληέμνπκε 

ηηο πηέζεηο πνπ πθηζηάκεζα. 

  Άζθεζε ινηπφλ πςειψλ πξνζδνθηψλ, δεκφζησλ πξνζδνθηψλ. 

Μεγαιχηεξε ελζσκάησζε παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζην ζρνιηθφ ζχζηεκα, 

ρσξίο ππνζηήξημε θαη εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα λα ηα βγάινπλ πέξα 

κ‟ απηά. 

  Έλα απαηηεηηθφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα, κε θαζφινπ, ή ιίγε 

ζρεηηθή πξνεηνηκαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ζ αδηαθνξία ησλ καζεηψλ θαη ησλ 

καζεηξηψλ γηα ηα καζήκαηα. Άιιεο αηηίεο. Ο ρακειφο κηζζφο αλαθέξεηαη σο 

αηηία, νη ηάμεηο κε κεγάιν αξηζκφ καζεηψλ. Οη έιιεηςε αξσγήο απφ εηδηθνχο, 

νη θησρέο πιηθνηερληθέο ππνδνκέο. Μηα ζεηξά απφ παξάγνληεο ζρεηίδνληαη κε 

ην burnout. Δληνπίζηεθαλ ζαξάληα κεηαβιεηέο. Γελ ζα ηηο πσ αζθαιψο. 
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  Μπνξεί λα ηηο δεη θαλείο ζε θάπνηεο θαηεγνξίεο, αθνξνχλ ην 

πεξηβάιινλ εξγαζίαο, είλαη πξνζσπηθνί νη παξάγνληεο θαη επαγγεικαηηθνί, 

ιππάκαη πνπ δελ έρσ ην ρξφλν λα ηα πνχκε πεξηζζφηεξν. ε κηα έξεπλα πνπ 

έθαλα κε ζπλαδέιθνπο απφ φιε ηελ Διιάδα θαη βέβαηα ρξεζηκνπνίεζα 

εξσηεκαηνιφγην σο εξγαζία, βξήθα σο πεγέο επαγγεικαηηθνχ άγρνπο, ζα 

ζαο πσ κφλν ηηο ηξεηο πξψηεο. 

  ηελ πξψηε ζέζε νη ζπλάδειθνη θαηαηάζζνπλ δπν πξάγκαηα. 

Σελ έιιεηςε ελδηαθέξνληνο θαη θηλήηξσλ απφ ηνπο καζεηέο. Ο ππξήλαο ηνπ 

δηδαζθαιηθνχ επαγγέικαηνο θαη ην δεχηεξν, θαζπζηεξήζεηο απνζηνιήο 

βηβιίσλ δηδαθηέαο χιεο θιπ. 

  Απηφ θαηαηάζζνπλ νη ζπλάδειθνη, απηέο ηηο δπν πεγέο ζηελ 

πξψηε ζέζε, ζηξεζνγφλεο θαηαζηάζεηο ζην ζρνιείν. ηε δεχηεξε ζέζε ε κε 

ζπκκεηνρή ζηελ ιήςε απνθάζεσλ γηα ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ. Καη ζηελ ηξίηε ζέζε, νη ηάμεηο κε κεγάιν αξηζκφ καζεηψλ. Να 

ινηπφλ ηα ζηνηρεία πνπ δηεθδηθνχκε, απηά πνπ δηεθδηθνχκε θαη κπνξνχκε λα 

ηα ηεθκεξηψζνπκε κε εξεπλεηηθά ζηνηρεία. 

  Οη ιηγφηεξν πηεζηηθέο πεγέο έληαζεο πνπ θάλεθαλ, ήηαλ 

δπζθνιίεο κεηάβαζεο ζην ζρνιείν, κε δηδαθηηθή εξγαζία δειαδή δηνηθεηηθφ 

έξγν θιπ. Γελ ζα πσ πνιιά απφ ηα επξήκαηα. Θα πσ θάηη πνπ αθνξά φινπο 

αιιά θπξίσο ηηο γπλαίθεο ζπλαδέιθηζζεο. 

  Φαίλεηαη φηη νη γπλαίθεο έρνπκε ηνλ κεγαιχηεξν θφξην. Καη φζνλ 

αθνξά ην επαγγεικαηηθφ άγρνο θαη φζνλ αθνξά ην burnout. Γηαηί; Αο 

αλαινγηζηνχκε πφζνπο ξφινπο παίδεη ε γπλαίθα. Μηα ζεηξά απφ δεκνγξαθηθά 

ζηνηρεία, λα πεξάζσ φζν πην γξήγνξα κπνξψ ζρεηίζηεθαλ κε ην ζχλδξνκν, 

ζα πάσ θαηεπζείαλ ζηηο εθαξκνγέο ζηηο πξνηάζεηο. 

  Οη εθαξκνγέο κπνξνχλ λα αθνξνχλ πξσηνγελή παξέκβαζε, 

δειαδή: Δληνπηζκφο θαη εμάιεηςε ησλ πεγψλ έληαζεο απφ ηνλ Οξγαληζκφ. 

πκκεηνρή ζηελ ιήςε απνθάζεσλ, παξνρή απηνλνκίαο, επειημίαο ζηελ δνκή 

θιπ. Γεπηεξνγελή. Δθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ ζε δεμηφηεηεο ρεηξηζκνχ θξίζεσλ. 

Δδψ θνιιάεη θαη ην ζέκα κνπ θαη κε ηελ αξρηθή εθπαίδεπζε θαη ηελ 
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επηκφξθσζε θαη ηξηηνγελή παξνρή βνήζεηαο ζηνπο αλζξψπνπο πνπ είλαη 

θακέλνη.  

  πκπεξάζκαηα; Τπάξρεη κεγάιε αλάγθε ζπλάδειθνη γηα 

αλάιεςε δξαζηεξηνηήησλ απφ ηηο Γηδαζθαιηθέο Οκνζπνλδίεο γηα δπν 

πξάγκαηα. Γηα ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ κειψλ ηνπο θαη πίεζε γηα αιιαγέο, νη 

νπνίεο ζα πξνάγνπλ ηελ πγεία ζηνλ ζρνιηθφ νξγαληζκφ. 

  Γεχηεξνλ, εκπινθή ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, δελ είκαζηε 

ακέηνρνη επζπλψλ, ζε επαγγεικαηηθά ζέκαηα θαη πνιηηηθή βνχιεζε θαη 

ζπλεξγαζία φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα λα επηηεπρζνχλ απηέο νη αιιαγέο. 

Άξα απφ ηελ πιεπξά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ ζρνιείνπ, 

γηαηί θαη ην ζρνιείν κπνξεί λα εμαιείςεη ηηο πεγέο λνζεξφηεηαο ζην ζρνιείν. 

Δπραξηζηψ πνιχ. 

  Θα ήζεια κφλν απηφ λα δνχκε φηη, πξέπεη λα θηηάρλνπκε 

γξακκέο απ‟ φπνπ ζα πεξάζεη ην ηξέλν. κσο εκείο θηηάρλνπκε ηξέλα, ρσξίο 

λα ζθεθηφκαζηε ηηο ζηδεξνηξνρηέο. Γελ είλαη δηθφ κνπ. Δπραξηζηψ πνιχ 

ζπλάδειθνη πνπ κ‟ αθνχζαηε. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Κ. ΜΖΛΗΑΡΑΚΖ): Δπραξηζηνχκε ηελ ζπλάδειθν Διέλε 

Μνχδνπξα. Δπφκελε νκηιήηξηα είλαη ε ζπλαδέιθηζζα Θενδσξνπνχινπ. 

Κ. ΘΔΟΓΧΡΟΠΟΤΛΟΤ (ΔΛΜΔ ΛΖΜΝΟΤ):  Καιεκέξα ζπλαδέιθηζζεο θαη 

ζπλάδειθνη. Θα πνχκε δπν θνπβέληεο γηα έλα ζηξεζνγφλν ζέκα ζηελ αξρή 

ηνπ ηψξα. Σελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ηηο Σ.Π.Δ. Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηψλ θαη Δπηθνηλσληψλ. 

  Σν ζέκα ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο Σ.Π.Δ. 

εληάζζεηαη θαη απηφ ζηελ ζηξαηεγηθή ηνπ  e-learning. Γειαδή ζηελ άπνςε φηη 

κε ηελ ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ηνπ δηαδηθηχνπ ζα βειηησζεί ε 

πνηφηεηα ηεο γλψζεο. θνπφο πάληα είλαη ε πινπνίεζε ηεο Γηαθήξπμεο ηεο 

Ληζζαβφλαο.  
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  Ζ Δπξψπε κέρξη ην 2010 ε πην αληαγσληζηηθή δπλακηθή 

νηθνλνκία ηνπ θφζκνπ, βαζηζκέλε ζηε γλψζε. Ήδε θαίλεηαη κ‟ απηφ φηη 

ππάγεηαη ε επηαμία ηεο γλψζεο σο εξγαιείν γηα νηθνλνκηθή θπξηαξρία. θνπφο 

ινηπφλ λα εληαρζνχλ νη Σ.Π.Δ. ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε θαη παξάιιεια 

λα πξνσζεζεί ε ζπκβνιή ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ ζρεηηθή έξεπλα, 

ψζηε λα θαηαξηηζηνχλ νη πνιίηεο ζε θξηηηθφ πιαίζην, λα ππάξμνπλ νθέιε γηα 

φινπο θαη λα απμεζεί ε αληαγσληζηηθφηεηα θάζε ρψξαο θαη ε επηξξνή ηεο ζε 

άιιεο, εληφο θαη εθηφο Δπξψπεο. 

  Σα ζρεηηθά κέηξα ζε φιεο ηηο επξσπατθέο ρψξεο αλ ηα δνχκε, θαη 

ηα βιέπνπκε καδεκέλα ζηηο εζληθέο εθζέζεηο πνπ εληάζζνληαη ζηελ 

ΔΤΡΤΓΗΚΖ, ζην δίθηπν ην επξσπατθφ ελεκέξσζεο, ην πην έγθπξν φπσο 

εηπψζεθε θαη ρζεο ζε ηξεηο άμνλεο ινηπφλ. 

  Πξνκήζεηα ζχγρξνλνπ εμνπιηζκνχ, πιηθνηερληθή ππνδνκή, 

ππνινγηζηέο θαη δηθηχσζε ησλ ζρνιείσλ, ζπληήξεζε θαη αλαλέσζε απηήο ηεο 

ππνδνκήο. Γεχηεξνλ, αλάπηπμε εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ, πξνγξακκάησλ 

δειαδή γηα εθπαίδεπζε θαη ηξίηνλ, επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα 

απνθηήζνπλ ηηο απαηηνχκελεο δεμηφηεηεο. 

  Με πνιιέο απνθιίζεηο θαη δηαθνξέο ε επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αξρηθή θαη ελδν-ππεξεζηαθή ζπλερηδφκελε, ζεσξείηαη σο έλαο 

απφ ηνπο θηλεηήξηνπο κνρινχο φιεο απηήο ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ e-learning 

φζνλ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε. 

  Παξέρεηαη κε ηέζζεξηο κνξθέο πξνγξακκάησλ. Δζεινληηθψλ 

ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο θαη ρξεκαηνδνηνχκελσλ θαηά πεξίπησζε απφ 

θνλδχιηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη εζληθνχο θνξείο. Πξψηε θαηεγνξία 

είλαη ηα πξνγξάκκαηα εζληθνχ επηπέδνπ κε θεληξηθή νξγάλσζε απφ 

Τπνπξγεία Παηδείαο, Πνιηηηζκνχ, Δπηζηεκψλ θαη άιινπο δεκφζηνπο θνξείο. 

  Δίλαη ηα πην δηαδεδνκέλα, παξέρνληαη ζε φινπο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, απφ θξαηηθά πηζηνπνηεκέλνπο επηκνξθσηέο, κε ζαθψο 

δηακνξθσκέλν πξφγξακκα καζεκάησλ θαη εληαίν παθέην επηκνξθσηηθνχ 

πιηθνχ πνπ δίλεηαη ζε φινπο ην ίδην. 



7
ν
 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΟΛΜΔ – ΖΜΔΡΑ 3

ε
 – Β‟ ΔΝΟΣΖΣΑ - ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ Α‟ – 18/12/2004 

 764 

  Δπίζεο θαη πξννπηηθή θνηλνχ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο θαη 

πηζηνπνίεζεο ησλ επηκνξθνχκελσλ. Δδψ κπνξνχκε λα έρνπκε ζην λνπ καο 

ηε θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο, φπσο ήδε πινπνηήζεθε θαηά έλα κέξνο ζηε 

ρψξα καο. Μ‟ απηφ ην κνληέιν απνθιείνληαη ε δηαρείξηζε ησλ αηνκηθψλ 

ηθαλνηήησλ θαη ησλ εηδηθψλ αλαγθψλ ησλ επηκνξθνχκελσλ θαη ε πξαθηηθή 

εθαξκνγή, ελψ παξάπνλα έρνπλ αθνπζηεί απφ ζπλαδέιθνπο θαη γηα ηελ 

ζπκπηεζκέλε ρξνληθή δηάξθεηα πνπ είλαη 50 έσο 80 ψξεο πεξίπνπ. 

  Γεχηεξν κνληέιν είλαη ηα ηνπηθνχ επηπέδνπ ή ελδνζρνιηθά, κε 

ππεχζπλνπο θαηαξηηζκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη θαηεπζχλνπλ 

παηδαγσγηθά θαη ηερληθά ηνπο ππφινηπνπο ζπλαδέιθνπο θαη νξγαλψλνπλ 

δηδαζθαιίεο κε ηελ ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ. 

  Σν κνληέιν εκθαλίδεηαη κε δπν κνξθέο, ηεο θαζνδήγεζεο, φπνπ 

είλαη θάπνηνο ζπλάδειθνο ζε κηα κνλάδα θαη γλσξίδεη θάπνηα πξάγκαηα θαη 

ηα κεηαδίδεη ζηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ηε ζπλεξγαηηθφηεηα φηαλ είλαη αξθεηνί θαη 

ζπλεξγάδνληαη γηα λα θέξνπλ ζε πέξαο έλα πξφγξακκα. 

  Απηά ηα πξνγξάκκαηα έρνπλ ζεηηθφηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε 

επίδξαζε ζηελ άξζε ηεο ηερλνθνβίαο ησλ επηκνξθνχκελσλ, ζηελ 

ελζάξξπλζή ηνπο θαη ζηελ εμαζθάιηζε ζεηηθνχ θιίκαηνο ζπλεξγαζίαο. 

Αλαπηχζζνληαη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη ην ζεκαληηθφηεξν, εμαζθαιίδεηαη 

ζπλέρεηα ζηελ επηκνξθσηηθή πξνζπάζεηα. 

  Χζηφζν θαη εθεί έρνπλ παξαηεξεζεί πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο 

ν επηκνξθνχκελνο αδξαλεί θαη ν επηκνξθσηήο αλαιακβάλεη λα θέξεη εηο 

πέξαο ηελ δηδαζθαιία. Έπεηηα ζ‟ απηφ ην κνληέιν νη ζπλάδειθνη ζπρλά δελ 

δηαζέηνπλ ηηο πξναπαηηνχκελεο ηερληθέο γλψζεηο ρεηξηζκνχ ππνινγηζηψλ, ή 

δελ έρνπλ εχθνιε πξφζβαζε ζηα ινγηζκηθά. 

  Σξίην κνληέιν ην εμ απνζηάζεσο. Δίλαη πξνγξάκκαηα 

παξερφκελα απφ επαγγεικαηηθέο ελψζεηο εθπαηδεπηηθψλ ζε επίπεδν 

ζρνιείσλ ή πεξηθέξεηαο, κέζσ εθπαηδεπηηθψλ ππιψλ θαηαηίζεηαη θαη 

δηαδίδεηαη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ κέζνδνη θαη εκπεηξηθέο παξαηεξήζεηο. 
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  Μ‟ απηφ επλννχληαη ηδηαίηεξα νη ζπλάδειθνη απφ 

απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο. Χζηφζν ε ηερληθή ππνζηήξημε γηα ηελ ζπληήξεζε, 

ηελ ρξήζε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ πιηθνχ, παξνπζηάδεηαη ειιηπήο. Υψξηα πνπ 

δελ έρεη εκπεδσζεί ν ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο πξφζιεςεο γλψζεσλ απφ καο 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

  Καη ηειεπηαία ηα ηνπηθνχ επηπέδνπ ή ελδνζρνιηθά, παξερφκελα 

απφ κε εθπαηδεπηηθνχο θαη κάιηζηα εηδηθέο θνηλσληθέο νκάδεο. Απηφ αθνχγεηαη 

παξάμελν ζε καο, αιιά γίλεηαη αο πνχκε ζηελ Ννξβεγία, φπνπ άλεξγνη 

επηζηήκνλεο, ή αληηξξεζίεο ζηξάηεπζεο, ή άιινη, θάλνπλ απηή ηε δνπιεηά θαη 

έρνπλ γλψζεηο, ηηο κεηαδίδνπλ, ηηο παξέρνπλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο. 

  Ζ πξφηαμε θάπνηνπ απφ ηα παξαπάλσ κνληέια είλαη επηζθαιήο 

αλ ζπλππνινγίζνπκε ηνπο παξάγνληεο ηεο ρξνληθήο ζηηγκήο πνπ ελδείθλπληαη 

γηα ηελ επηινγή θάζε πξνγξάκκαηνο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο θάζε ρψξαο. 

 Οη πξνηηκήζεηο θαίλεηαη λα επηθεληξψλνληαη ζην ζπλδπαζκφ 

κεγάιεο δηάξθεηαο πξνγξακκάησλ, απφ εζληθνχο θνξείο θαη ζπλερνχο 

ελδνζρνιηθήο ππνζηήξημεο ,θαηά ην κνληέιν ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπ ζην ζρνιείν. 

  Με ηα πξψηα κπνξνχκε λα εμαζθαιίζνπκε ην ππφβαζξν 

ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ θαη κε ην δεχηεξν λα εμαζθαιίζνπκε ηε ζπλέρεηα. Ζ 

ζπκκεηνρή φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ ζηελ ηζηνξία ηεο επηκφξθσζεο, ζεκαίλεη 

ελεξγή παξέκβαζε θαη απφ ηνλ ρψξν ησλ επαγγεικαηηθψλ θαη 

ζπλδηθαιηζηηθψλ ελψζεσλ. 

  Απηφ ζα ζήκαηλε, ζχληαμε ελεκεξσηηθψλ θεηκέλσλ γηα ηνπο 

ζθνπνχο θαη ην πεξηερφκελν ηεο επηκφξθσζεο. Καηαγξαθή ηεο εκπεηξίαο θαη 

ησλ απφςεσλ ησλ κειψλ, ζρεηηθά κε ηελ επηκφξθσζε ΣΠΔ φπσο έρεη κέρξη 

ηψξα πξαγκαηνπνηεζεί. Δπηθνηλσλία κε αληίζηνηρεο ελψζεηο άιισλ 

επξσπατθψλ ρσξψλ, πηζαλφλ κέζσ θάπνηνπ ειεθηξνδηθηπαθνχ ηφπνπ, θαη 

αλάπηπμε ζεσξεηηθνχ πξνβιεκαηηζκνχ. Σν γηαηί θαη ην πψο ηεο ρξήζεο ησλ 

Σ.Π.Δ. ζηελ εθπαίδεπζε. 
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  πκκεηνρή ζην ζρεδηαζκφ ησλ θξαηηθψλ επηκνξθσηηθψλ 

πξνγξακκάησλ θαη αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

πινπνίεζε κηθξφηεξεο εκβέιεηαο επηκνξθσηηθψλ πξνζπαζεηψλ, πξνθεηκέλνπ 

λα θαιπθζνχλ ηνπηθέο αλάγθεο. 

  Πξνηηκφηεξν ζα ήηαλ απηέο λα βξίζθνληαη ζε αληηζηνηρία κε ηελ 

εμέιημε ησλ επίζεκσλ πξνγξακκάησλ, ή ζε ζπλελλφεζε κε ηνπο θνξείο 

εθείλσλ. Μ‟ απηφ ηνλ ηξφπν ζα είλαη εθηθηή θαη ε πηζηνπνίεζε. Καη επίζεο 

αλαδήηεζε ρξεκαηνδφηεζεο. 

  Σν δήηεκα πνπ πξνθχπηεη είλαη, λα αζρνιεζνχκε ζνβαξά θαη λα 

κειεηήζνπκε ηη έρεη ζπκβεί ζηηο άιιεο ρψξεο, ζηελ επξσπατθή εκπεηξία  

δειαδή θαη λα πάξνπκε ηα ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα καο σθειήζνπλ. 

  Κχξην αίηεκα γηα καο, παξακέλεη ε δξαζηεξηνπνίεζε γηα ηελ 

κείσζε ηνπ απνθιεηζκνχ ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη ηελ 

εμαζθάιηζε πεξηζζφηεξσλ επθαηξηψλ γηα φινπο ζηνλ ςεθηαθφ θφζκν. Ζ 

εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα ζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, είλαη ζχλζεηνο 

ρψξνο. Καη ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο, 

αλαδεηθλχεηαη νπζηαζηηθφο φπσο πάληα, κφλν πνπ ζήκεξα απαηηεί γλψζεηο 

ειεθηξνληθνχ πξνγξακκαηηζκνχ. 

  Ζ ηερλνθνβία ζην φλνκα ηεο άξλεζεο ησλ θαηλνκέλσλ πνπ  

ζπλνδεχνπλ ην θαηλφκελν ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, ζα νδεγήζεη ζε πηνζέηεζε 

γξαθηθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη απνθιεηζκνχ. Ζ άπαμ απφθηεζε γλψζεσλ έρεη 

ηεξάζηηα ζεκαζία.  

  Ήζεια λα πσ κφλν φηη, ε πξφηαζε ε δηθή καο ζα ήηαλ θαη ε 

ΟΛΜΔ θάπνηα ζηηγκή λα αζρνιεζεί εθφζνλ ππάξρεη εκπεηξία γηα ηηο νκάδεο 

εξγαζίαο, κε ην πψο ζα κπνξνχζε πηινηηθά έζησ θαη θαιά λα νξγαλσζεί έλα 

πξφγξακκα επηκφξθσζεο, ηερλνινγίεο πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσληψλ, ζηελ 

ρψξα καο. Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Κ. ΜΖΛΗΑΡΑΚΖ): Δπραξηζηνχκε ηε ζπλάδειθν. ζνη έρνπλ 

γξαπηέο εηζεγήζεηο ζα ηηο θαηαζέζνπλ γηα λα πεξαζηνχλ ζηα πξαθηηθά. 
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πλάδειθνη θάλσ κηα έθθιεζε γηαηί ζην ηέινο νη ηειεπηαίνη νκηιεηέο ζα 

βγάδνπλ κηα θξαπγή. Να ππάξρεη κηα απηνζπγθξάηεζε ψζηε λα κπνξνχκε 

φινη λα εθθξάζνπκε ηηο απφςεηο καο. Δίκαη ζε δχζθνιε ζέζε δελ κ‟ αξέζεη λα 

δηαθφπησ ηνλ νκηιεηή. 

  Δπφκελνο νκηιεηήο είλαη ν Γηάλλεο ηακέινο. 

Γ. ΣΑΜΔΛΟ (ΔΛΜΔ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ): πλάδειθνη πξαγκαηηθά ράξεθα πνπ 

απφ ηηο δπν πξνεγνχκελεο εηζεγήζεηο θαη ηδηαίηεξα απφ ηελ πξψηε εηζήγεζε, 

δηφηη κνπ δίλεη κηα πάζα θπξηνιεθηηθά, έρσ θάπνηεο πξνηάζεηο, θάπνηεο ζέζεηο 

γηα ην ηη πξέπεη λα αιιάμεη, έηζη ψζηε ν εθπαηδεπηηθφο λα θχγεη απφ ην πνιχ 

ζηξεο, λα είλαη πην απνηειεζκαηηθφο ζηελ ηάμε, ρσξίο απηφ, ε έλλνηα 

απνηειεζκαηηθφο λα ζεκαίλεη φηη ηψξα δελ είλαη θαη δελ είλαη κε επζχλε δηθή 

ηνπ. 

  Ζ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη γηα καο βαζηθφο 

ππιψλαο γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο εθπαίδεπζεο. Ζ εθπαίδεπζε κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζηεί σο ην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα ηεο θνηλσλίαο καο. Τπεξεηεί 

ην κε πιηθφ πεξηερφκελν ηνπ αλζξψπνπ θαη δηαθξίλεηαη γηα ην επξχ θάζκα θαη 

ηελ εγγελή δπλακηθή ηεο. 

  Δίλαη ζε φινπο καο θνηλφο ηφπνο φηη ε εθπαίδεπζε ζηε ρψξα 

καο, θαη ηδηαίηεξα ε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ππνβαζκίδεηαη. Δίλαη αξθεηφ 

λα επηζεκάλνπκε ηνλ θνβία, ηελ αδηαθνξία θαη εληέιεη ηελ απνζηξνθή πνπ 

πξνθαιεί ζηνπο καζεηέο ην ζρνιείν. 

  Σν εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη είλαη, πνχ νθείιεηαη ε πξνθαλήο 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνζπαζεηψλ καο, γηαηί ππάξρνπλ πνιιέο 

πξνζπάζεηεο απφ πνιινχο ζπλαδέιθνπο, νη νπνίεο, επεηδή αθξηβψο δελ είλαη 

ζπλνιηθέο, δελ είλαη νξγαλσκέλεο, πέθηνπλ ζην θελφ. 

  Σν εξψηεκα απηφ, φπσο θαη φια ηα εξσηήκαηα πνπ ζπλδένληαη 

νξγαληθά κε ηελ εθπαίδεπζε, δελ επηδέρεηαη κνλνζήκαληεο απαληήζεηο. Απηφ 

θαηά κεγάιν πνζνζηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε εθπαίδεπζε είλαη εμαηξεηηθά 
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ζχλζεηε θαη πνιπζρηδήο δηαδηθαζία. Δπηπιένλ ηξνθνδνηείηαη απφ κηα 

ηδηαίηεξα δπλακηθή αλάδξαζε κεηαμχ ζεσξίαο θαη πξάμεο. 

  Άιιν δειαδή νη φπνηεο ζεσξίεο ππάξρνπλ θαη άιιν ε πξαθηηθή 

ηνπο εθαξκνγή. Δίλαη παξφια απηά ρξήζηκν λα εληνπίζνπκε κε ζπληνκία, 

κεξηθέο απφ ηηο αηηίεο πνπ θαζειψλνπλ ηελ εθπαίδεπζε ζε κηα δηαδηθαζία 

ξνπηίλαο. 

  Σνπιάρηζηνλ γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ,  ε νπνία θαη καο 

ελδηαθέξεη. Καηά ηελ άπνςή καο νη αηηίεο πεγάδνπλ απφ φιν ην θάζκα ησλ 

εκπιεθνκέλσλ ζηε δηαδηθαζία ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Απφ ηνπο 

ζεζκνχο θαη ηηο ελέξγεηεο ηεο πνιηηείαο, ησλ νξγάλσλ ηεο, κέρξη ηνπο κηζζνχο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηελ θξίζηκε ζηηγκή ηεο εθθνξάο ηνπ παηδεπηηθνχ –

εθπαηδεπηηθνχ ιφγνπ. 

  Σα αίηηα ηεο ζηαδηαθήο ππνβάζκηζεο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη: Ο 

θεληξηθφο έιεγρνο.  Αίηηα ζηαδηαθήο ππνβάζκηζεο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη 

πξψηνλ, ν θεληξηθφο έιεγρνο πνπ αζθείηαη επί ηνπ ζπλφινπ ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο. 

  Γηα λα κελ παξεμεγεζνχκε εδψ πέξα, φηαλ ιέκε θεληξηθφο 

έιεγρνο δελ ελλννχκε δηνηθεηηθφο θεληξηθφο έιεγρνο, δελ ελλννχκε 

κηζζνδνηηθφο θεληξηθφο έιεγρνο, ελλννχκε θεληξηθφο έιεγρνο ν νπνίνο 

πεγάδεη απφ ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, ην νπνίν καο έξρεηαη θαπέιν κεξηθέο 

θνξέο, καο παξνπζηάδεη νξηζκέλα ζηνηρεία θαη νξηζκέλα πξάγκαηα ηα νπνία 

πξέπεη λα θάλνπκε κέζα ζηελ ηάμε, ρσξίο λα ιάβεη ππφςε ηνπ νχηε πνχ 

θάλνπκε κάζεκα, νχηε πνηα είλαη ε κνξθή ηεο ηάμεο πνπ θάλνπκε κάζεκα, 

νχηε πνηα είλαη ε πιηθνηερληθή ππνδνκή κε ηελ νπνία θαινχκαζηε εκείο λα 

θάλνπκε κάζεκα. 

  Ζ εθπαίδεπζε ηδηαίηεξα ζηηο δπν πξψηεο βαζκίδεο αζθπθηηεί  

θάησ απφ έλα ζεζκηθά θαηνρπξσκέλν θεληξηθφ έιεγρν πνπ θζάλεη κέρξη θαη 

ηηο ιεπηνκέξεηεο. Απηφ είλαη θάηη πνπ αληηβαίλεη ζην ραξαθηήξα θαη ηελ 

δπλακηθή ησλ ελλνηψλ, εθπαηδεχσ, καζαίλσ, απειεπζεξψλνκαη εζσηεξηθά, 

ππεξβαίλσ λνεηηθά θαη επαηζζεηνπνηνχκε πνιηηηζκηθά. 
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  Οη έλλνηεο απηέο δελ κπαίλνπλ πέξα απφ έλα πιαίζην ζε 

θαινχπηα. Οη ζπλζήθεο δηαθνξνπνηνχληαη αθφκα θαη απφ ηάμε ζε ηάμε. 

Αλεμάξηεηα φκσο απφ απηφ, νη δξάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζα πξέπεη λα 

δηέπνληαη απφ ηηο πξνζέζεηο κηαο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο κε παηδεπηηθφ 

ζηφρν. 

  Απηή ε δηαδηθαζία δελ ζα πξέπεη λα αλαιψλνληαη ζε παξαζεηηθά 

ηνπνζεηεκέλα παθέηα ηππηθψλ γλψζεσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα πνιιαπιή 

εμεηαζηηθή θαηαλάισζε, φπσο γίλεηαη ηψξα. Αιιά ν βαζηθφο ζηφρνο ηεο λα 

είλαη ε παξνρή ζηνηρείσλ παηδείαο ζηνπο καζεηέο. 

  Ο θεληξηθφο έιεγρνο απηφο, δελ κπνξεί παξά λα έρεη θαη ηηο 

παξάπιεπξεο απψιεηέο ηνπ. Γπν απ‟ απηέο είλαη νη εμήο. Ζ πξψηε αλαθέξεηαη 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ν αζθνχκελνο θεληξηθφο έιεγρνο ζηελ εθπαίδεπζε 

ππνβηβάδεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζε ελδηάκεζν φξγαλν γηα ηελ κεηαβίβαζε κηαο 

απιήο δηαδηθαζηηθήο γλψζεο, πνπ απνθαζίδεηαη εξήκελ ηνπ. 

  Απηφ κεηψλεη δξαζηηθά ηηο δπλαηφηεηεο πξσηνβνπιηψλ ηνπ θαη 

δξα αλαζηαιηηθά ζηε δηάζεζή ηνπ λα αθηεξψζεη ρξφλν, γηα ηελ πνηνηηθή ηνπ 

αλαβάζκηζε θαη ηελ επεμεξγαζία δηδαθηηθψλ επεηζνδίσλ, πνπ ζα κπνξνχζαλ 

λα δηαλζίζνπλ ην κάζεκά ηνπ. 

  Ζ δεχηεξε παξάπιεπξε απψιεηα έρεη λα θάλεη κε ηελ 

απνηεικάησζε επί ηεο νπζίαο ησλ πξνγξακκάησλ χιεο, πνπ θηλνχλ ηελ 

εθπαίδεπζή καο. Ζ απνηεικάησζε απηή νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ – φρη 

φκσο κφλν ζ‟ απηφ – ζην γεγνλφο φηη ην αξκφδην ζεζκηθφ φξγαλν πνπ 

δηακνξθψλεη ηα πξνγξάκκαηα δειαδή ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, είλαη 

ηνπιάρηζηνλ αξηζκεηηθά πεξηνξηζκέλν. 

  Ζ ζπλνιηθά ζεσξνχκελε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο ζπγθαζνξίδεηαη απφ πνιιά θαη πνιινχο θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζε εμαηξεηηθά θαζνξηζηηθφ ξφιν. Σν δεχηεξν ζηνηρείν είλαη, ε 

κε ζεζκνζέηεζε ζπλνιηθήο θαη ειθπζηηθήο θαη απνηειεζκαηηθήο, δηα βίνπ 

ελλννχκε ζηαδηνδξνκίαο, επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 
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  Άκα έρσ κφλν έλα ιεπηφ, λα πεξάζσ ζηηο πξνηάζεηο. Οη αξρέο 

θαη νη κνξθέο πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ ηελ επηκφξθσζε, γηαηί νπζηαζηηθά απηφ 

είλαη ην ζέκα καο θαη ζα αθήζσ ην θεληξηθφ θνξκφ απέμσ ίζσο, είλαη νη εμήο. 

Πξέπεη λα ππαθνχεη ε φπνηα επηκφξθσζε απνθαζηζηεί απφ καο εδψ πέξα 

ζηηο εμήο αξρέο. Σεο θαζνιηθφηεηαο, φινη νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα έρνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα επηκφξθσζεο ρσξίο απνθιεηζκνχο. Σεο πεξηνδηθφηεηαο, νη 

εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα επηκνξθψλνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο. Σεο  «εθαξκνζηκφηεηαο», ην 

πεξηερφκελν ηεο επηκφξθσζεο λα είλαη ηέηνην, ψζηε ν εθπαηδεπηηθφο λα 

επηιχεη πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ζηελ δηδαθηηθή πξάμε. 

  Σεο επηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο. Οη επηκνξθσηέο λα είλαη 

ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο, δεπηεξνβάζκηαο θαη ηξηηνβάζκηαο, κε εηδίθεπζε ζε 

…αληηθεηκέλνπ, ή ηα παηδαγσγηθά θαη κεγάιε νπζηαζηηθή εκπεηξία ζηελ 

δηδαθηηθή πξάμε. 

  Σεο απηνλνκίαο θαη ηνπ πινπξαιηζκνχ. Ζ φπνηα κνξθή 

επηκφξθσζεο λα πξνηείλεη δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο θαη ν εθπαηδεπηηθφο λα 

κπνξεί λα επηιέγεη, λα δηακνξθψλεη απηφλνκα θαη λα εθαξκφδεη ζηελ πξάμε, 

ηα δηδαθηηθά κνληέια πνπ θξίλεη πξνζθνξφηεξα. 

  Οη κνξθέο επηκφξθσζεο είλαη γηα καο. Ζ απηνεπηκφξθσζε. 

Κάζε εθπαηδεπηηθφο λα κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζε εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελφ 

ηνπ ζε βηβιηνζήθεο ζην ρψξν ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Οη βηβιηνζήθεο απηέο 

πξέπεη λα εκπινπηίδνληαη κε βηβιία επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, νπηηθναθνπζηηθά 

πιηθά ζε ειεθηξνληθή ή άιιε κνξθή. 

  Ζ επηκφξθσζε ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο. Κάζε ζρνιηθή 

κνλάδα κπνξεί λα δηνξγαλψλεη επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα κε ζηφρν ηελ 

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη φρη κφλν. Σα ζεκηλάξηα απηά, νη εηζεγεηέο 

κπνξεί λα είλαη εθπαηδεπηηθνί ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, κέιε ηεο ηνπηθήο 

επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο, παηδνςπρνιφγνη, θαζεγεηέο παλεπηζηεκίνπ, 

ζχκβνπινη εθπαίδεπζεο, άλζξσπνη ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο ηέρλεο. 
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  Ζ νξγάλσζε κέζεο δηάξθεηαο επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ αλά 

γεσγξαθηθή πεξηνρή. Πεξηθέξεηα – Ννκαξρία. Ζ δηάξθεηα απηψλ ησλ 

ζεκηλαξίσλ λα είλαη απφ κέζε, ηξίκελε δηάξθεηα, είλαη απαξαίηεην ν 

εθπαηδεπηηθφο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηκφξθσζεο λα απαιιάζζεηαη απφ ην 

εθπαηδεπηηθφ ηνπ έξγν, ρνξήγεζε 3κελεο εθπαηδεπηηθήο άδεηαο. 

  Ζ νξγάλσζε καθξάο δηάξθεηαο εηήζηαο δηεηνχο επηκφξθσζεο, 

κε ζηφρν ηελ απφθηεζε κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ εηδίθεπζεο. ζα 

πξναλαθέξζεθαλ ζπλεγνξνχλ ζηελ αθφινπζε πξφηαζε. Ζ εθπαίδεπζε είλαη 

πνιπζρηδήο, πνιπεπίπεδε θαη έσο φηνπ ιεηηνπξγεί εθηφο απφ ηε γλψζε 

ρξεηάδεηαη θαη θαληαζία. 

  Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ απειεπζέξσζε κηαο πνξείαο πξνο 

ζηαδηαθή πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο εθπαίδεπζεο είλαη, ε ζεζκηθά 

θαηνρπξσκέλε ζπιινγηθφηεηα ψζηε λ‟ αληέμεη ζην ρξφλν. Απηφ εγγπάηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ ηελ αμηνθξαηηθή επηινγή ζηειερψλ πνπ ζα ηελ ιεηηνπξγνχλ, λα 

ελζαξξχλεη ηελ ηζφηηκε θαη φρη ηζνπεδσηηθή ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

έλαο ζεζκφο πνπ ζα είρε ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά ζα κπνξνχζε λα είλαη ην 

ΗΔΠΔΚ, Ηλζηηηνχηα Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ, ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα 

ζπζηεγάδνπλ πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο εηδηθφηεηεο, ψζηε λα κεηψλεηαη δξαζηηθά 

ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο θαη λα πξνσζείηαη ν δηαθιαδηθφο ραξαθηήξαο ηεο 

εθπαίδεπζεο. 

  Σα ΗΔΠΔΚ κπνξνχλ λα ζεζκνζεηεζνχλ ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο, 

λα παξέρνπλ κέζεο ή καθξάο δηάξθεηαο επηκφξθσζε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

Καη γηα λα νινθιεξψζνπκε, ε ζρέζε κε ηα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα 

ζα πξέπεη λα είλαη εκηαπηφλνκε. 

  Καη γηα λα νινθιεξψζνπκε, ε ζρέζε κε ηα αλψηαηα 

εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, ζα πξέπεη λα είλαη εκηαπηφλνκε. Ζ εκηαπηνλνκία είλαη 

απαξαίηεηε απφ ηελ κηα γηα λα είλαη εθηθηή ε δεκηνπξγία κηαο λέαο δπλακηθήο 

ζηε ζπγθξφηεζε θαη ζηαδηαθή δηακφξθσζε θπζηνγλσκίαο ησλ ΗΔΠΔΚ, θαη 

απφ ηελ άιιε γηα λα δηαζθαιηζηνχλ παλεπηζηεκηαθνχ επηπέδνπ θξηηήξηα ζηηο 

επηινγέο ησλ εθάζηνηε επηκνξθσηψλ. 
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  Καη ε δπλαηφηεηα παξνρήο κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ, ε ζπλεξγαζία 

ΑΔΗ – ΗΔΠΔΚ, ζα πξέπεη λα εληείλεηαη ζε ζέκαηα έξεπλαο θαη δηδαζθαιίαο. 

ηελ θνξπθή απηήο ηεο ππξακίδαο θαη απηφ πηζηεχνπκε φηη είλαη ην 

ζεκαληηθφηεξν, πξέπεη λα βξίζθεηαη ν Οξγαληζκφο Δπηκφξθσζεο ησλ 

Δθπαηδεπηηθψλ, ν επηηειηθφο θαη κε γξαθεηνθξαηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ ΗΔΠΔΚ, 

ζα εμαζθαιηζηεί κε ηε ζπκκεηνρή ζ‟ απηφλ ζε εζεινληηθή βάζε, εθπξνζψπσλ 

ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο, ηνπ πνιηηηζκνχ, ηεο ηέρλεο θαη ησλ θνξέσλ ηεο 

εθπαίδεπζεο, ζε εζεινληηθή βάζε. 

  θνπφο ηνπ ζα είλαη, ην άλνηγκα επηηέινπο ηνπ δηαιφγνπ ζηελ 

εθπαίδεπζε, ζπλνιηθά ζηε ρψξα καο. Σα πνξίζκαηα απηνχ ηνπ δηαιφγνπ ζα 

πξνσζνχληαη πξνο ηα ΗΔΠΔΚ, πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο πιαίζην 

γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο επηκφξθσζεο πνπ ζα παξέρνπλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

  Ζ παξαπάλσ πξφηαζε είλαη κηα πξνζέγγηζε ηνπ κεγάινπ 

πξνβιήκαηνο ηεο αλαβάζκηζεο ζηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζεο. 

Πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πινπνίεζε απηήο ηεο πξφηαζεο, απφ ηε κηα ε 

αμηνιφγεζε θαη ν εκπινπηηζκφο ηεο θαη απφ ηελ άιιε ε γελλαία 

ρξεκαηνδφηεζε θαη επίζεο έλα θίλεκα εζεινληηζκνχ κέζα ζηελ εθπαίδεπζε. 

Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Κ. ΜΖΛΗΑΡΑΚΖ): Δπραξηζηνχκε ηνλ ζπλάδειθν ν επφκελνο 

νκηιεηήο είλαη ν Κσζηάξαο Φψηεο 

Φ. ΚΧΣΑΡΑ (ΔΛΜΔ ΖΛΔΗΑ):  πλάδειθνη θαηαξράο ζα αλαθεξζψ ζην 

ζέκα ηεο επηκφξθσζεο. Ενχκε ζε κηα επνρή ηεο πιεξνθνξίαο, ηεο γλψζεο, ε 

ηερλνινγία πξνρσξάεη, ε επηζηήκε πξνρσξάεη κε πνιχ γξήγνξνπο ξπζκνχο, 

δηπιαζηάδνληαη νη γλψζεηο θάζε επηά ρξφληα θαη δπζηπρψο εκείο κέλνπκε 

πάξα πνιχ πίζσ. 

  Γελ ππάξρεη θακία επηκφξθσζε. Τπάξρεη ε εηζαγσγηθή 

επηκφξθσζε, πνπ γίλεηαη γηα λα γίλεηαη. Πνπ ππνρξεψλεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ, 

ηνλ θαηαλαγθάδεη. Δίλαη κηα επηκφξθσζε ηεο θνξντδίαο, ηεο ηαιαηπσξίαο θαη 

ηίπνηα δελ γίλεηαη. 
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  Σαιαηπσξνχληαη νη ζπλάδειθνη ρσξίο ιφγν. Δκείο ζαλ ΔΛΜΔ 

Ζιείαο έρνπκε ζεθψζεη έλα βαξχ θνξηίν ζην δήηεκα ηεο εηζαγσγηθήο 

επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Έρνπκε θάλεη παξεκβάζεηο, πάξα πνιιέο 

παξεκβάζεηο θαη ζηελ ΟΛΜΔ θαη ζην Τπνπξγείν θαη απηή ηε ζηηγκή 

βξηζθφκαζηε ζε δηθαζηηθή πξνζθπγή. 

  Γειαδή ζπλάδειθνη, απφ ην πξσί ζην ζρνιείν, απφ ηηο 6 ε ψξα 

πνπ ζεθψλνληαη θάπνηνη γηα λα πάλε ζην ζρνιείν κέρξη ηηο δέθα ην βξάδπ 

βξίζθνληαη ζην δξφκν. Δίλαη κηα επηκφξθσζε ηεο ηαιαηπσξίαο, έρνπκε δεη 

πάξα πνιιά πξάγκαηα. Έρνπκε δεη ζπλαδέιθνπο λα θνπβαιάλε ηα παηδηά 

ηνπο, έρνπκε δεη ζπλαδέιθνπο λα θνηκνχληαη πάλσ ζηα ζξαλία. 

  Κάλνπκε ζπλερείο παξεκβάζεηο. Σν ίδην ην Τπνπξγείν ζε 

επηθνηλσλία πνπ είρακε κε ην Τπνπξγείν, ζεσξεί θαη ην ίδην φηη ε επηκφξθσζε 

απηή δελ κπνξεί λα γίλεη έηζη θαη φκσο γίλεηαη, κε ηηο επινγίεο ηνπ Τπνπξγείνπ, 

γίλεηαη γηα θάπνηεο αξπαρηέο, δελ πξνζθέξεη ζπλάδειθνη ηίπνηα, ε 

επηκφξθσζε απηή. 

  πσο είπα πξηλ είλαη ηεο θνξντδίαο θαη ηεο ηαιαηπσξίαο ησλ 

ζπλαδέιθσλ, ηίπνηα πεξηζζφηεξν. Έρνπκε δεηήζεη απφ ηνλ Αχγνπζην κε 

παξεκβάζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ, λα μεθηλήζεη ε εηζαγσγηθή επηκφξθσζε ζηελ 

πεξίνδν απφ 1ε κέρξη 20 επηέκβξε, κε απαιιαγή απφ ηα δηδαθηηθά 

θαζήθνληα, αθνχ γίλεηαη, φπσο γίλεηαη. 

  Σν Τπνπξγείν δπζηπρψο ηελ έβαιε ηελ επηκφξθσζε ζηε 

ρεηξφηεξε πεξίνδν γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ζηελ πεξίνδν πνπ νη ζπλάδειθνη 

έρνπλ πξφρεηξα, θαηαζέηνπλ βαζκνινγίεο θαη ζε θάπνηνπο λνκνχο δελ έρεη 

ηειεηψζεη αθφκα. 

  Πέξα απ‟ απηφ εκείο θέηνο βάιακε δηθεγφξν, κπνξνχζε λα θάλεη 

αζθαιηζηηθά κέηξα γηα λα ζηακαηήζεη ηελ επηκφξθσζε, αιιά δελ 

κπνξνχζακε απφ κφλνη ζαλ ΔΛΜΔ λα ζεθψζνπκε απηφ ην βαξχ θνξηίν. 

Ήξζακε ζε επηθνηλσλία κε ηελ ΟΛΜΔ, ζηείιακε ηα έγγξαθα λα δηνρεηεπζνχλ 

θαη ζηηο άιιεο ΔΛΜΔ γηα λα γίλνπλ νη απαηηνχκελεο ελέξγεηεο, δελ μέξσ ηη 

έγηλε, θαηά πφζν θάπνηεο άιιεο ΔΛΜΔ θηλήζεθαλ πάλσ ζ‟ απηφ ην δεδνκέλν. 
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Τπνρξεψλεηαη ν ζπλάδειθνο φπσο είπα, κεηά ην ηέινο ησλ καζεκάησλ, 

ππνρξεψλεηαη γηαηί ρξεηάδεηαη ηελ βεβαίσζε απηή, γηαηί ζηε κνληκνπνίεζε 

πνπ γίλεηαη, έλαο δηεπζπληήο κπνξεί λα δεηήζεη βεβαίσζε παξαθνινχζεζεο 

ΠΔΚ. 

  Γελ πιεξψλνληαη νη ζπλάδειθνη απηνί ζαλ ππεξσξηαθή 

απαζρφιεζε, απφ ηελ ζηηγκή πνπ ππνρξεψλνληαη. πσο είπα γίλεηαη γηα ηελ 

αξπαρηή θάπνησλ. Θα ζαο πσ δειαδή φηη ζαλ επηκνξθσηέο πνηνη είλαη; Δίλαη 

θαη αμηφινγνη άλζξσπνη. Δίλαη θαη άλζξσπνη φκσο πνπ δελ μέξσ πνχ ηνπο 

βξίζθνπλ. Πέξζη ζην ΠΔΚ ηνπ Πχξγνπ είραλ βάιεη ζπλάδειθνη κέρξη θαη 

πεζακέλνπο ζε θαηάζηαζε γηα λα θάλνπλ ΠΔΚ. 

  Ο άλζξσπνο είρε πεζάλεη θαη ηνλ είραλ βάιεη ζην πξφγξακκα 

γηα λα θάλεη ΠΔΚ. Μέρξη θαη πεζακέλνπο! Δίλαη απαξάδεθην απηφ θαη δελ ζα 

πξέπεη λα ζπλερηζηεί, δελ είκαζηε θαηά ηεο επηκφξθσζεο, είκαζηε ππέξ ηεο 

επηκφξθσζεο, αιιά ηεο νπζηαζηηθήο επηκφξθσζεο πνπ ηελ έρνπκε δεηήζεη 

απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο, έρεη ππνζρεζεί ην Τπνπξγείν Παηδείαο εδψ θαη 

δεθαεηίεο φηη ζα γίλεη ε εηήζηα επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε απαιιαγή 

απφ ηα δηδαθηηθά θαζήθνληα, δπζηπρψο έρεη παξαπεκθζεί ζηηο θαιέλδεο. 

  Ση επηκφξθσζε γίλεηαη; Απηνκφξθσζε.  Γειαδή πνπ ζηεξίδεηαη 

ζην θηιφηηκν, ζηελ πξσηνβνπιία θαη ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ θαζελφο. 

Παιαηφηεξα ππήξρε θαη έλα επίδνκα βηβιηνζήθεο. ήκεξα δελ ππάξρεη νχηε 

απηφ. Οχηε απηφ. Πιεξψλνπκε βηβιία απφ ηελ ηζέπε καο γηα λα κπνξέζνπκε 

λα απηνκνξθσζνχκε. Πξέπεη ζπλάδειθνη λα ζηακαηήζεη απηφ θαη πξέπεη λα 

δεηήζνπκε νπζηαζηηθή επηκφξθσζε. 

  Γελ κπνξεί ζπλάδειθνη λα πάεη ν άιινο, λα ππνρξεψλεη ηνλ 

άιινλ πνπ έρεη δνπιέςεη ζε ζρνιεία πέληε θαη δέθα ρξφληα ζαλ αλαπιεξσηέο 

θαη λα ηνπ καζαίλνπλ πψο δνπιεχεη ν projector ή πψο ζα πεξλάεη ηηο 

απνπζίεο, ή λα βάδνπλ επηκνξθσηέο επί 5σξν ζπλερφκελν, αθφκα θαη ηελ 

ηζηνξία ηεο δσήο ηνπ, λα ήζειε λα πεη θάπνηνο κέζα ζε έλα δίσξν ζα ηελ 

έιπλε. 
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  Πάκε ζην δήηεκα ηεο πξφζιεςεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

πλάδειθνη ππήξρε θάπνην πξφβιεκα κε ηελ επεηεξίδα. Ίζσο δελ 

δηαρεηξίζηεθε ζσζηά θαη ην ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα. 

  ηελ πεξίνδν εθείλε πνπ έπξεπε δειαδή λα δψζεη θάπνηεο 

ιχζεηο μεθαζάξηζκα ηεο επεηεξίδαο θιπ, ή απφ ηνλ ΑΔΠ, ηη άιιαμε 

ζπλάδειθνη, άιιαμε ηίπνηα; Γεκηνχξγεζε πνιχ πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα. 

Μήπσο αλέβεθε ην επίπεδν ηεο εθπαίδεπζεο; Έρνπκε θαιχηεξε πνηνηηθά 

εθπαίδεπζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ ΑΔΠ; ρη.  

  Γηαίξεζε ηνλ θιάδν, δηέζπαζε ηνλ θιάδν θαη ην απνηέιεζκα 

πνην; Δκείο ζπλάδειθνη ην κφλν ζχζηεκα πνπ βιέπνπκε φηη είλαη αμηνθξαηηθφ 

θαη δίθαην είλαη ε επεηεξίδα. Γελ είλαη νχηε ν ΑΔΠ, δελ είλαη νχηε θάζε ινγήο 

παξαιιαγέο ηνπ ζπζηήκαηνο. αο επραξηζηψ πνιχ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Κ. ΜΖΛΗΑΡΑΚΖ): Δπραξηζηνχκε ην ζπλάδειθν. Σν ιφγν έρεη 

ν ζπλάδειθνο Φειέθεο Γηάλλεο. 

Γ. ΦΔΛΔΚΖ (ΔΛΜΔ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ):  Καιεκέξα ζαο. Να πσ εμαξρήο φηη 

δελ εθθξάδσ ζχζζσκε ηελ άπνςε ηεο ΔΛΜΔ Γσδεθαλήζνπ, νπφηε ζα ήζεια 

θαη νη ζπλάδειθνη πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ εθ ησλ πζηέξσλ λα είκαζηε 

ζχκθσλνη ζ‟ απηφ. 

  Θα ηνπνζεηεζψ επί ηνπ θεηκέλνπ πνπ θαηέβαζε ε ζπληαθηηθή 

νκάδα, κε ηελ επζχλε βεβαίσο ηεο ΟΛΜΔ, ζα μεθηλήζσ κε ηελ αξρηθή 

εθπαίδεπζε θαη πάλσ ζ‟ απηφ ζα θάλσ ην ηη βιέπσ θαη ηηο πξνηάζεηο. 

  Πνηφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε. Απφ ην 2000 θαη έλζελ, δηνξίδνληαη 

κε ηηο επινγίεο θαη ηεο πνιηηείαο ζε ζέζεηο εθπαηδεπηηθψλ άλζξσπνη πνπ δελ 

δηαζέηνπλ ηελ απαξαίηεηε παηδαγσγηθή θαηάξηηζε. Πηπρίν ΑΔΗ θαη ΣΔΗ θαη 

απηφ κε νηηδήπνηε ζπλεπάγεηαη γηα ην είδνο ηεο εθπαίδεπζεο πνπ απηνί 

πιένλ, αθνχ δηνξηζηνχλ, παξέρνπλ κέζα ζηα ζρνιεία. 
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  Αμηνιφγεζε απηψλ ησλ αλζξψπσλ, λα αμηνινγήζνπκε ηη θαη 

πνηνπο ηειηθά; Μηιάκε γηα ηελ αμηνιφγεζε ζε άιιε ζεκαηηθή νκάδα, λα 

αμηνινγήζνπκε πνηνλ;  

  Πξφηαζε. Οπνηνζδήπνηε επηζπκεί λα γίλεη εθπαηδεπηηθφο, ζα 

πξέπεη απαξαίηεηα λα παξαθνινπζήζεη πξφγξακκα δπν αθαδεκατθψλ 

εμακήλσλ ζε ςπρνπαηδαγσγηθή θαηάξηηζε, πηπρίν παηδαγσγηθήο επάξθεηαο 

φπσο ην επαγγειίδνληαη, κέζα ζην βαζηθφ θχθιν ζπνπδψλ. 

  Καηεγνξία – επηκφξθσζε. Σα ΠΔΚ ππνιεηηνπξγνχλ κέζα ζε έλα 

ζπλνλζχιεπκα λνκηθψλ δηαηάμεσλ θαη δελ επηηεινχλ απηφ ην ξφιν πνπ 

εθιήζεζαλ λα εθηειέζνπλ ιφγσ θαθήο νξγάλσζεο θαη πιεκκεινχο 

ρξεκαηνδφηεζεο. 

  Ο Κψδηθαο Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ πξνβιέπεη ηξηψλ εβδνκάδσλ 

επηκφξθσζε εηζαγσγηθή, πξάγκα πνπ δελ εθηειείηαη ζηελ εθπαίδεπζε. Σνλ 

ξφιν απηφ ηνλ έρεη επσκηζηεί ην ΠΔΚ θαη θαθψο ηνλ έρεη επσκηζηεί. 

Πξνηείλεηαη ε θαηάξγεζή ηνπο, ην Δζληθφ Κέληξν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, κε ηελ 

ρνιή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ηα Πεξηθεξεηαθά Κέληξα Δπηκφξθσζεο, λα 

αλαιάβνπλ ηελ εηζαγσγηθή επηκφξθσζε θαη ηελ επηκφξθσζε κηθξήο 

δηάξθεηαο ζε ζεκαηηθέο νκάδεο φισλ ησλ θιάδσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη φισλ 

ησλ εηδηθνηήησλ. 

  Απηά ζα είλαη έσο θαη ηξηψλ εβδνκάδσλ. Σν πξφγξακκα απηφ 

βεβαίσο ζα πξέπεη λα πιαηζησζεί κε θαζεγεηέο δεπηεξνβάζκηαο θαη κε ηνπο 

ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο. Σα ΑΔΗ θαη ΣΔΗ φιεο ηεο ρψξαο λα πινπνηνχλ 

πξφγξακκα επηκφξθσζεο ελφο, ηξηψλ θαη έμη κελψλ δηάξθεηαο, πξναηξεηηθά 

ζεκηλάξηα γηα φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαζέησο κε ζπλεξγαζία ηεο ΟΛΜΔ 

θαη ηνπ ΤΠΔΠΘ. 

  Ο θάζε εθπαηδεπηηθφο θάζε δπν, ηξία ρξφληα, ζα είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα πεξλά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 20 Ηνπλίνπ κε 20 Ηνπιίνπ, 

πξνζσπηθή πξφηαζε απηή, ππνρξεσηηθά επηκφξθσζε κέζα ζηα πιαίζηα ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπ.  
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  Δδψ λα πνχκε φηη ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα ππάξρεη απαιιαγή 

απφ ηα εθπαηδεπηηθά θαζήθνληα, δελ γίλεηαη δηαθνξεηηθά. Πξνζιήςεηο. Ο 

γξαπηφο δηαγσληζκφο ηνπ ΑΔΠ απέηπρε, είλαη γεγνλφο, ην απνδεηθλχνπλ ηα 

λνχκεξα, δηαγσληζκφο ΑΔΠ 2002, απνηπρία. Φηιφινγνη 76%, θπζηθνί 84%, 

κεραλνιφγνη πνιπηερλείνπ 100%, νηθνλνκνιφγνη 93%, θνηλσληνιφγνη 94%, 

ηερλνιφγνη 91%. 

  Θα απαληήζεη θάπνηνο θάπνηε ηειηθά, αλ απαμηψλεηαη ην πηπρίν; 

Σα θφκκαηα, ην Τπνπξγείν, ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, ε ΟΛΜΔ, ην ΚΔΜΔΣΔ, 

ηα ΑΔΗ θαη ΣΔΗ βγάιαλε ζπκπεξάζκαηα; Ση θάλνπκε ηειηθά, παξάγνπκε θαη 

πξνάγνπκε απνηπρεκέλνπο λενέιιελεο θαη ε δεπηεξνβάζκηα θαη ηξηηνβάζκηα; 

  Παξάζπξν δηνξηζκψλ πνιπηέθλσλ. Σν παξάζπξν ηεο 

εθπαίδεπζεο άλνημε πιένλ απφ ηνλ Ηνχλην θαη κεηά κε ηελ ξχζκηζε Καινχ κε 

κεδεληθή πξνυπεξεζία θαη ρσξίο παηδαγσγηθφ λα δηνξίδνληαη ζηελ 

εθπαίδεπζε, κε ηελ λνκνζεηηθή ξχζκηζε πνπ πηζαλφλ ζα επέιζεη θαη νη 

άλζξσπνη κε 3 παηδηά, ζα κπνπλ θαη απηνί πιένλ ζηελ εθπαίδεπζε, ηψξα 

κπαίλνπλ κε 4 παηδηά. 

  Πξφηαζε. Καηάξγεζε ηνπ γξαπηνχ δηαγσληζκνχ ηνπ ΑΔΠ. Σν 

θαηλφκελν λα ζηέιλνπκε φινπο λα πεγαίλνπλ ζηα θξνληηζηήξηα θαη λα 

πιεξψλνπλ 3.000 επξψ απφ ηελ ηζέπε ηνπο γηα λα κπνχλε ζηελ εθπαίδεπζε, 

είλαη απαξάδεθην. Αληηθαηάζηαζε κε δηαγσληζκφ ΑΔΠ, κε κφξηα, φπσο 

ζπκβαίλεη ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα. 

  Βαζκφο πηπρίνπ, δεχηεξν πηπρίν, πξνυπεξεζίεο κεηαπηπρηαθφ 

δηδαθηνξηθφ, μέλεο γιψζζεο θαη φζνλ αθνξά ην θνηλσληθφ θξηηήξην, 

ζεζκνζεηεκέλεο απφ ηελ αξρή έμηξα ζέζεηο πνιπηέθλσλ θαη εηδηθψλ 

θαηεγνξηψλ. 

  Έρεη ζπκβεί ηα ηειεπηαία 4 ρξφληα λα παίξλνπλ ηηο ζέζεηο 

αλζξψπσλ πνπ έπξεπε λα πάξνπλ ηηο δηθέο ηνπο κε ηελ θζίλνπζα πνξεία 

απφ ηνλ εληαίν πίλαθα αλαπιεξσηψλ. Πξηλ φκσο απφ ην δηνξηζκφ θαη αθνχ 

πεηχρνπλ, λα πεξλάλε φινη έιεγρν απφ εηδηθνχο ςπρνιφγνπο θαη 
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παηδαγσγηθνχο, ηνπο νπνίνπο φκσο ζα εηζεγείηαη ε Οκνζπνλδία. αο 

επραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Κ. ΜΖΛΗΑΡΑΚΖ): Δπραξηζηνχκε ηνλ ζπλάδειθν. Ο 

ζπλάδειθνο Μνπζηάθαο Γηψξγνο απφ ηελ Έλσζε Σερλνιφγσλ. 

Γ. ΜΟΤΣΑΚΑ (Δλσζε Σερλνιόγσλ Δθπαηδεπηηθώλ): Πηζηεχσ φηη απηέο 

νη ζεκαηηθέο νκάδεο ήηαλ θαη ην πην νπζηαζηηθφ θνκκάηη ηνπ ζπλεδξίνπ πνπ 

έγηλε εδψ ζηε Θεζζαινλίθε. Δκείο ζαλ Έλσζε ζπλάδειθνη απηφ ην ζέκα ησλ 

παηδαγσγηθψλ ζπνπδψλ θαη ηεο θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, επεηδή 

αθξηβψο πξνεξρφκαζηε απφ κηα ζρνιή ηελ ΑΣΔΜ ηεο ΔΛΔΣΔ, πνπ είλαη 

ζρνιή πνπ αζρνιείηαη απφ ην 1969 κε ην ζέκα ηνπ ζπγρξνληθνχ κνληέινπ 

αθελφο, ε ΑΣΔΜ θαηαξρήλ κφλν ηνπ ζπγρξνληθνχ κνληέινπ εθπαίδεπζεο 

εθπαηδεπηηθψλ, αιιά θαη ε ΔΛΔΣΔ γεληθφηεξα θαιιηεξγνχζε θαη ην 

παξάιιειν κνληέιν, έρνπκε απηφ ην ζέκα ζε πξψην επίπεδν εδψ θαη πνιιά 

ρξφληα. 

  Ζ δνπιεηά πνπ έθαλε ζε απηφ ην ζέκα ε Δπηηξνπή, κπνξψ λα 

πσ φηη είλαη ζεκαληηθή, γηαηί πξαγκαηηθά είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ ε 

Οκνζπνλδία καο αλαδεηθλχεη απηφ ην ζέκα, ηφζν επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλα. 

Βέβαηα εδψ θαη είλαη θξίκα πνπ ιείπεη ε ππφινηπε Δπηηξνπή θ. Πξφεδξε, έρεη 

γίλεη κηα ζεκαληηθή παξάιεηςε, πνπ πξέπεη λα δηνξζσζεί. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Κ. ΜΖΛΗΑΡΑΚΖ): Ζ Δπηηξνπή είλαη θάησ, δελ ιείπεη. 

Γ. ΜΟΤΣΑΚΑ: πγλψκε, έρεη γίλεη κηα ζεκαληηθή παξάιεηςε. Γελ 

αλαθέξεηαη ην δήηεκα ηεο ΔΛΔΣΔ θαζφινπ, δειαδή πνιχ ζσζηά 

αλαθεξζήθακε ζηα ζπζηήκαηα ησλ ππφινηπσλ επξσπατθψλ ρσξψλ, έλα 

δήηεκα είλαη απηφ πνπ έπξεπε ηζηνξηθά λα απνθαηαζηαζεί ζηελ εηζήγεζε ηεο 

Δπηηξνπήο. 

  Καη ην δεχηεξν δήηεκα είλαη φηη πξέπεη λα αθαηξεζεί εθείλε ε 

παξάγξαθνο πνπ αλαθέξεηαη, έγηλαλ θάπνηεο εξσηήζεηο αλ ζπκάζηε ρζεο, 

ζηνπο λένπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ πξνέθπςαλ γηαηί εθηφο απφ ηηο θνκκψηξηεο, 
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πνπ κφλν γη‟ απηέο είλαη έηζη, θαη ππάξρεη φλησο ζεκαληηθφ πξφβιεκα, φινη νη 

άιινη είλαη παιηνί θαη πνιχ παιηνί εθπαηδεπηηθέο, ζαλ εηδηθφηεηεο ελλνψ έηζη. 

  Πηζηεχσ φηη απηή ε παξάγξαθνο επεηδή ηα γξαπηά κέλνπλ, 

παξφιν πνπ ε ζπλαδέιθηζζα πνπ έθαλε ηελ εηζήγεζε είπε θάπνηα πξάγκαηα 

ρζεο, παξφιν πνπ ηα γξαπηά κέλνπλ, πξέπεη λα απαιεηθζεί, δεκηνπξγεί 

πξφβιεκα. 

  Δίπαλ νη ζπλάδειθνη θαη ην αιαινχκ κε ηνπο δηνξηζκνχο, κε ηα 

παξάζπξα, λα κελ θάσ ην ρξφλν ζ‟ απηφ, πξέπεη λα ζηακαηήζεη, λα θιείζνπλ 

ηα παξάζπξα πνπ άλνημε θχξηα  ν πξνεγνχκελνο Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο ν θ. Σζνπξνπιήο, πξέπεη λα θιείζνπλ απηά ηα 

παξάζπξα. Ζ ΟΛΜΔ έρεη ζαθείο θαη νκφθσλεο ζέζεηο εδψ, απφ ηηο ιίγεο 

νκφθσλεο ζέζεηο, απηνί φινη νη λφκνη λα θαηαξγεζνχλ. 

  Ση πξέπεη λα γίλεη; Γηα ηα ΠΔΚ είπαλ νη πξνεγνχκελνη 

ζπλάδειθνη θαη εγψ ζπκθσλψ απνιχησο. Tη πξέπεη λα γίλεη; Γηα ηα ΠΔΚ 

είπαλ νη πξνεγνχκελνη ζπλάδειθνη, εγψ ζπκθσλψ απνιχησο. 

  Ση πξέπεη λα θάλνπκε; Ο λφκνο 2525, είρε πξνβιέςεη ηα 

παλεπηζηήκηα λα δίλνπλ απηφ ην πεξίθεκν πηζηνπνηεηηθφ Παηδαγσγηθήο θαη 

Γηδαθηηθήο Δπάξθεηαο. Σα παλεπηζηήκηα δελ αληαπνθξίζεθαλ, είλαη έλα 

ζνβαξφ δήηεκα. Τπήξρε έλαο νξίδνληαο ην 2004, ε θπβέξλεζε ηεο Νέαο 

Γεκνθξαηίαο ηψξα ηνλ νξίδνληα απηφ ηνλ κεηέζεζε γηα ην 2007, δελ κπνξνχκε 

λα πάκε έηζη. 

  πλεπψο πξέπεη λα βξνχκε έλαλ άιιν ηξφπν. Απηφο ν άιινο 

ηξφπνο γηα καο θαη ππάξρεη κηα ζ‟ απηή ηε θαηεχζπλζε πάιη απφθαζε 

νκφθσλε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΟΛΜΔ, λα ηδξπζεί έλα 

παλεπηζηήκην αμηνπνηψληαο ηελ εκπεηξία ηεο ΔΛΔΣΔ, θαηαξγψληαο απηφ ην 

κφξθσκα πνπ έθηηαμε ν Δπζπκίνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα, ηελ ΑΠΔΣΔ, λα 

θηηάμεη έλα παλεπηζηήκην πνπ ζα είλαη ν κπνχζνπιαο πνπ κπνξεί λα 

θαηεπζχλεη θαη ηα άιια παλεπηζηήκηα θαη ζα αζρνιείηαη κ‟ απηφ ην ζέκα, ηη ζα 

θάλεη απηφ ην παλεπηζηήκην; 
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  Θα ζπλερίζεη ζε θάπνηεο εηδηθφηεηεο, κε θάπνηα αλαθαηαλνκή ην 

ζπγρξνληθφ κνληέιν, γηαηί γηα κέλα είλαη επηηπρεκέλν, ήζεια λα πσ θάπνηα 

πξάγκαηα δελ ζα ηα πσ απηή ηε ζηηγκή, άξα ζα αζρνιείηαη κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηεο ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο. Με ηα ηερλνινγηθά καζήκαηα 

πνπ ζα δίλεη ηελ δηάζηαζε απηή πνπ ιέγακε ρζεο, ηελ ηερλνινγηθή δηάζηαζε 

ζηε γεληθή γλψζε, ζα δίλεη ηελ παηδαγσγηθή κεηεθπαίδεπζε, φπνπ απαηηείηαη 

θαη φπσο ην αλαθέξαλε, ππάξρνπλ θαη θάπνηεο πξνηάζεηο πνπ αθνχζηεθαλ, 

ζσζηέο θαηά ηελ γλψκε κνπ εδψ πέξα. 

  Καη ζα δίλεη θαη απηφ ην πηζηνπνηεηηθφ Παηδαγσγηθήο θαη 

Γηδαθηηθήο Δπάξθεηαο γηα ηνπο πηπρηνχρνπο ησλ παλεπηζηεκίσλ πνπ ην 

απαηηνχλ. Απφ εθεί θαη πέξα φκσο έλα πνιχ βαζηθφ γη‟ απηά ηα παλεπηζηήκηα 

είλαη ε βαζηθή έξεπλα, πνπ ιείπεη απφ ηελ παηξίδα καο ε βαζηθή έξεπλα γηα ην 

ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηδηαίηεξα ηεο ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο. 

  Μηα ζεηξά παηδαγσγηθά δεηήκαηα, γηαηί ν θαζέλαο θάλεη 

παηδαγσγηθά, είπαλε εδψ φηη έρνπκε ηα  κεγαιχηεξα πνζνζηά γηα ηηο 

κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, αιιά ιείπνπλ εηδηθά απφ ηελ ηερληθή επαγγεικαηηθή 

εθπαίδεπζε παηδαγσγηθά θαη master, πνπ έρνπλ ζρέζε κ‟ απηά, αλαθέξσ 

απηά θαη ππάξρνπλ ζηα πξαθηηθά, φηαλ θαηαζέζσ ηελ πξφηαζε. 

  Καη ην βαζηθφ επίζεο είλαη ηα κεηαπηπρηαθά, πνπ έρνπλ ζρέζε 

κε ηελ δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο. Οη δηεπζπληέο πέθηνπλ ζηα ξερά λεξά, 

ρσξίο λα μέξνπλ ηίπνηα. Άξα έλα πηπρηαθφ θαη κηα επηκφξθσζε ζ‟ απηά ηα 

ζέκαηα πνπ απηφ ην παλεπηζηήκην ζα αζρνιείηαη είλαη πνιχ βαζηθφ, φπσο θαη 

ηα άιια, ηα ΑΔΠ, νη αγσγέο πγείαο, θαη φια απηά, ζα είλαη ζηελ πξφηαζε, ζα 

ππάξρνπλ θαη ζην site ηεο Έλσζήο καο, αλαιπηηθά ε πξφηαζε. αο 

επραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Κ. ΜΖΛΗΑΡΑΚΖ): Δπραξηζηνχκε ην ζπλάδειθν, ν 

ζπλάδειθνο άββαο κέινο ηνπ Γ.. ηεο ΟΛΜΔ. 

. ΑΒΒΑ (Μέινο ηνπ Γ.. ΟΛΜΔ):  Καιεκέξα ζε φινπο ζπλάδειθνη. Δγψ 

ζα μεθηλήζσ κε ηε ζεηξά ησλ πξαγκάησλ, πξψηα λα ιχζνπκε ην ζέκα ηεο 
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βαζηθήο κφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, κεηά ην πψο δηνξίδνληαη θαη κεηά ηελ 

επηκφξθσζή ηνπο. 

  Σν δήηεκα ηνπ πσο κνξθψλεηαη ν εθπαηδεπηηθφο, ην δήηεκα 

δειαδή ηεο εθπαίδεπζεο πνπ ιέκε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ε πνηφηεηα, ην 

πεξηερφκελν ησλ ζπνπδψλ ηνπ, είλαη ζηελά ζπλπθαζκέλν κε ην ηη ζρνιείν 

έρνπκε. 

  Δάλ έρνπκε έλα ζρνιείν απιήο κεηάδνζεο ηεο γλψζεο, έλα 

ζρνιείν ζηείξα γλσζηνθεληξηθφ, δελ ρξεηάδεηαη ν εθπαηδεπηηθφο λα είλαη 

παηδαγσγφο ζπλάδειθνη. Μπνξεί λα είλαη θξνληηζηήο, θάιιηζηα, κπνξεί λα 

είλαη καζεκαηηθφο, θπζηθφο ή θηιφινγνο, ρσξίο παηδαγσγηθή δηάζηαζε. 

  Καη ηέηνην ήηαλ ην ζρνιείν, έλα ζρνιείν πξνζάιακνο ησλ ΑΔΗ, ή 

έλα ζρνιείν πνπ ζα νδεγήζεη ηελ θαηάξηηζε , δελ ρξεηάδεηαη εθπαηδεπηηθνχο 

πνπ ζα είλαη παηδαγσγνί. Γη‟ απηφ ιέσ ζπλδέεηαη ην ηη εθπαηδεπηηθφ ζέινπκε 

κε ην ζρνιείν. 

  Ζ ιχζε πνηα είλαη ζπλάδειθνη; ινη ιέλε πξέπεη επηηέινπο λα 

δνχκε ν εθπαηδεπηηθφο λα βγαίλεη απφ ην παλεπηζηήκην θαηαξηηζκέλνο 

παηδαγσγηθά, ςπρνπαηδαγσγηθά θιπ. Αιιά φιεο νη πξνηάζεηο δπζηπρψο 

αλαθπθιψλνπλ ην πξφβιεκα. Πξνηάζεηο πνπ ιέλε λα πάξεη πξψηα ην πηπρίν 

ηνπ αληηθεηκέλνπ  ηνπ επηζηεκνληθνχ θαη κεηά λα πάκε έμη κήλεο παζαιείκκαηα 

εθεί ιίγν παηδαγσγηθή ελ πάζε πεξηπηψζεη ηξηβή, ε άιιε ιέεη αο πάξεη θαη δπν 

καζήκαηα επηινγήο κέζα ζην παλεπηζηήκην θιπ, ρσξίο απηέο νη πξνηάζεηο 

θαηά ηελ άπνςή καο δελ ιχλνπλ ην πξφβιεκα. 

  Πξέπεη λα πάκε ζε κηα άιιε θαηάζηαζε πνπ ιέκε εκείο. Σν 

παξάδεηγκα ηεο ΔΛΔΣΔ είλαη ζεηηθφ παξάδεηγκα, είλαη ε κφλε ζρνιή 

ΑΔΣΔΜ – ΔΛΔΣΔ, ε νπνία κε ηηο αηέιεηέο ηεο βέβαηα, είλαη έλα ζεηηθφ 

παξάδεηγκα, πνπ αληί λα αμηνπνηεζεί απφ ηελ θπβέξλεζε, πήγε θαη ηελ 

κεηακφξθσζε ηψξα ζ‟ απηή ηελ πεξίθεκε ΑΠΔΣΔ θαη ζηελ νπζία 

απνκαθξχλεηαη δειαδή απφ ηνλ ζηφρν ηεο αξρηθήο ίδξπζεο ηεο ΑΔΣΔΜ – 

ΔΛΔΣΔ θαη εδψ ππάξρεη έλα ηεξάζηην ιάζνο ζ‟ απηή ηελ παξάγξαθν, έρνπλ 

δίθην νη ζπλάδειθνη πνπ αλαθαηεχεη γηαηξνχο ηερλνιφγνπο, θνηηάμηε λα δείηε. 
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  Δγψ δελ μέξσ νη άιιεο εηδηθφηεηεο, πφζε παηδαγσγηθή ζρέζε 

έρνπλ, πφζε έρνπλ νη καζεκαηηθνί γηα παξάδεηγκα ή νη θπζηθνί δελ έρνπλ 

ηίπνηα, αλαθέξσ ελδεηθηηθά. Οη ηερλνιφγνη, ε πιεηνςεθία ησλ ηερλνιφγσλ, 

είλαη νη κφλνη πνπ έρνπλ ζην πξφγξακκά ηνπο, ζπλππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ, 

απηφ πνπ ιέκε παηδαγσγηθή θαηάξηηζε καδί κε ηελ θαηάξηηζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ, είλαη ε κφλε ζρνιή θαη δελ κπνξεί λα αλαθαηεχνληαη αλφκνηα 

πξάγκαηα γηαηξνί κε ηερλνιφγνπο γηα παξάδεηγκα, είλαη απαξάδεθην απηφ 

πνπ έγηλε ζ‟ απηή ηελ παξάγξαθν. 

 Ση ιέκε εκείο; Καη απηφ ζπλδέεηαη θαη κε ηελ άπνςε πνπ έρσ ην 

πηπρίν ζπλάδειθνη, πξέπεη λα δίλεη εηδηθφηεηα θαη επαγγεικαηηθή πξφζβαζε. 

ήκεξα ε Μπνιφληα απηφ πνπ θάλεη θαη θάλσ κηα παξέλζεζε, είλαη λα 

αθπδαηψζεη ην βαζηθφ πηπρίν απφ ηελ επηζηεκνληθή εηδίθεπζε θαη λα ην θάλεη 

έλα πηπρηνχρν γεληθψλ θαζεθφλησλ θαη λα κελ έρεη δηθαίσκα επαγγεικαηηθήο 

πξφζβαζεο. 

  Απηή ε αληίιεςε είλαη πνπ ιέεη, λα είζαη πξψηα θπζηθφο θαη κεηά 

αλ ζέιεηο λα γίλεηο εθπαηδεπηηθφο, άιινπο θξαγκνχο λα αλαδεηάο, άιια 

εμάκελα, άιιν έηνο θιπ. Δκείο ιέκε φηη πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ 

παλεπηζηεκηαθέο ζρνιέο εμ αξρήο, παηδαγσγηθέο, παλεπηζηεκηαθέο ζρνιέο, 

φπνπ ζα θαηαξηίδνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

  Καη ιέσ ζπγθεθξηκέλα ηελ πξφηαζε. Οη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα 

είλαη εληαία εθπαηδεπκέλνη, φινη κέζα ζε παηδαγσγηθέο αλψηαηεο ζρνιέο, πνπ 

ζα δίλνπλ πιήξε παηδαγσγηθή επάξθεηα θαη δηδαθηηθή ηθαλφηεηα ζην 

ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν  δηδαζθαιίαο. Μεηά απφ ζπνπδέο 4 ή θαη 5 ρξφλσλ 

φπνπ ρξεηάδνληαη, αλάινγα κε ην αληηθείκελν δηδαζθαιίαο, πνπ ζα 

θαηαιήγνπλ ζε έλα πηπρίν επηπέδνπ master, θαη ζα δίλνπλ πιήξεο δηθαίσκα 

άζθεζεο επαγγέικαηνο. 

  Σν ιέκε ην master γηαηί ε κεγάιε κάρε πνπ δίλεηαη κε ηελ 

Μπνιφληα απηφ είλαη. Πεξλάεη ηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα εηδίθεπζεο ζην 

master, αθπδαηψλεηαη ην πηπρίν. 
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  Γηα καο ην βαζηθφ πηπρίν είλαη εηδίθεπζε θαη πξφζβαζε ζην 

επάγγεικα. Απηφο ν εθπαηδεπηηθφο έρεη δηθαίσκα ιέκε ζηελ εξγαζία, πξέπεη 

λα εξγαζηεί. Να γηαηί ιέκε φηη πξέπεη λα πάκε ζηελ επεηεξίδα ιέκε εκείο, δελ 

κπνξεί λα ππάξρεη άιιν ζχζηεκα πξφζιεςεο. Γελ είλαη κεραληθφο πνπ 

κπνξεί λα πάεη λα αλαδεηήζεη εξγνιαβία ή νηηδήπνηε άιιν. Γελ είλαη ηπραίν 

πνπ κπήθε ε επεηεξίδα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζπλάδειθνη. 

  Γηα θαληαζηείηε λα κελ ππάξρεη ν δάζθαινο, πνχ ζα πάεη; Δγψ 

δελ θαηάιαβα πξαγκαηηθά. Ζ επεηεξίδα θαηαξξίθζεθε γηα άιινπο ιφγνπο. 

Δίλαη θαηεχζπλζε λα απνδεζκεπζεί απηφ πνπ ιέκε ην πηπρίν κε ηα 

επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα. Γείηε ηνπο γηαηξνχο. Μαο ιέγαλε φηη θηαίεη ε 

επεηεξίδα γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. ηνπο γηαηξνχο ηη πάλε λα θάλνπλ; 

Καηαξγνχλ ηελ ιίζηα αλακνλήο γηα εηδίθεπζε, θαη ζέινπλ λα βάινπλ εμεηάζεηο 

θαη εθεί. 

  Γειαδή ζα ππάξρνπλ νη γεληθνί γηαηξνί, πνχ αθνχζηεθε, ζα 

βγάδεη ηαηξηθή ν άιινο, ρσξίο δηθαίσκα λα εηδηθεπηεί, λα είλαη έλαο γεληθφο 

πηπρηνχρνο γηαηξφο. Απηφ πνπ κε κηα αλαινγία ελ πάζε πεξηπηψζεη ζπκβαίλεη 

θαη εδψ, γη‟ απηφ ιέκε πξέπεη λα θαηαξγεζεί ν δηαγσληζκφο ηνπ ΑΔΠ, πξέπεη 

λα πξνρσξήζνπκε ζηελ επαλαζχζηαζε ηεο επεηεξίδαο, έρνπκε ζπγθεθξηκέλε 

πξφηαζε, ζηελ αξρηθή ηεο επαλαζχζηαζε ιέκε κνξηνδφηεζε θαη ηεο 

πξνυπεξεζίαο θαη ηεο αξραηφηεηαο θηήζεο πηπρίνπ θαη βέβαηα, κέηξα πνπ ζα 

δηεπξχλνπλ ηηο αλάγθεο γηα δηνξηζκέλν εθπαηδεπηηθφ, φπσο είλαη ην 

ζπληαμηνδνηηθφ θαη φπσο είλαη πεξηζζφηεξεο εθπαηδεπηηθέο άδεηεο. Δκείο ιέκε 

7000 εηεζίσο επηκφξθσζε, ρξεηάδεηαη εηήζηα επηκφξθσζε, πνπ ζεκαίλεη, 

αλάγθεο αλαπιήξσζεο άιισλ ζπλαδέιθσλ. 

  Δίκαζηε 90.000 εθπαηδεπηηθνί, γηα λα κπνξέζεηο δπν θνξέο ζηελ 

θαξηέξα ζνπ λα επηκνξθσζείο, ην 7000 είλαη ην ειάρηζην λνχκεξν. Καη πάσ 

ζηελ επηκφξθσζε.  

  Κνηηάμηε ηα ζεκηλάξηα γηα λα απνξξνθήζνπκε ιεθηά 

πξνγξακκάησλ θιπ, δελ μέξσ πφζν θαιά είλαη, νξηζκέλα κπνξεί λα είλαη 

θαιά, θάλνπλ φκσο θαη δεκηά, παξάγνπλ κηα ζνινχξα πνιιέο θνξέο ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ. 
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  Δκείο ιέκε φηη ν πην αξκφδηνο ρψξνο γηα λα θάλεη ηελ βαζηθή 

επηκφξθσζε ηελ εηήζηα πνπ ιέκε, είλαη ηα παλεπηζηήκηα ζπλάδειθνη. Να 

μαλαγπξλάεη ν εθπαηδεπηηθφο απφ εθεί πνπ εθπαηδεχηεθε θαη λα θάλεη ηελ 

επηκφξθσζή ηνπ γηαηί ηα παλεπηζηήκηα είλαη πνπ εθεί παξάγεηαη θαη 

αλαπαξάγεηαη ε γλψζε θαη φρη ζηνλ θάζε ζπληαμηνχρν ζπλάδειθν, ή ζρνιηθφ 

ζχκβνπιν πνπ ελ πάζε πεξηπηψζεη δελ μέξσ, απηνκνξθψλεηαη θαη πψο 

απηνκνξθψλεηαη. Δίλαη απαξάδεθην απηφ πνπ γίλεηαη. 

  Να ιχζνπκε ην πξφβιεκα ηεο βαζηθήο επηκφξθσζεο. Σα 

ζεκηλάξηα νη πξσηνβνπιίεο νη άιιεο, δελ κπνξεί λα ηηο αξλεζεί θαλείο, αιιά 

δελ είλαη απηέο πνπ νλνκάδνληαη επηκφξθσζε. Γη‟ απηφ ιέκε, ηκήκαηα 

επηκφξθσζεο εηδηθά ζην θάζε παλεπηζηήκην, γηαηί θηηάρλνληαη ηα Ηλζηηηνχηα 

Γηαξθνχο Δπηκφξθσζεο, γηα λα έξρνληαη νη πηπρηνχρνη εθεί θαη λα θάλνπλ φρη 

βαζηθή επηκφξθσζε βέβαηα, αιιά ζηελ νπζία θαηάξηηζε. 

  Δκείο ιέκε ηκήκαηα επηκφξθσζεο κέζα ζηα παλεπηζηήκηα, γηαηί 

ζηα παλεπηζηήκηα εθεί ζπγθεληξψλεηαη ε ηειεπηαία ιέμε ηεο γλψζεο θαη ηεο 

εμέιημεο ηεο επηζηήκεο, πνχ ζπγθεληξψλεηαη, δελ θαηαιαβαίλσ, ζηνλ θάζε 

απφ καο ζπλάδειθν; 

  Γη‟ απηφ ιέκε επηκφξθσζε κέζα ζηα παλεπηζηήκηα, δηαθνξεηηθά 

ζα έρνπκε θαη ην ιέκε θαη κέζα ζηα παλεπηζηήκηα γηα έλα άιιν ιφγν, δελ 

ζέινπκε λα κεζνιαβεί ε δηνίθεζε γηα λα απνθχγνπκε ηνλ θίλδπλν ηδενινγηθήο 

ρεηξαγψγεζεο κέζα απ‟ απηά ηα πξνγξάκκαηα ηεο επηκφξθσζεο. 

  Κιείλνληαο λα πσ, αθνχζηεθε εδψ φηη ζ‟ φιε ηελ Δπξψπε 

ππάξρεη απαμίσζε ηνπ επαγγέικαηνο. Γελ εηπψζεθαλ φκσο ηα αίηηα. Γελ είλαη 

κφλν ην νηθνλνκηθφ status γηα λα ην πσ, πνπ παίδεη έλα ξφιν ζηε θνηλσλία ην 

πψο ζε βιέπεη ν άιινο, αιιά είλαη θαη ε αμηνιφγεζε θαη ε απνθέληξσζε, πνπ 

έρεη θάλεη ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ην πην αζηαζέο επάγγεικα, ην πην 

αζηαζέο, ε αβεβαηφηεηα πνπ ππάξρεη φηαλ ζε πξνζιακβάλεη ην ρνιηθφ 

πκβνχιην, ζε απνιχεη θαη δελ ακείβεζαη θαη θαιά βέβαηα. Ζ αμηνιφγεζε 

πάλσ απφ ην θεθάιη ζνπ. Μπνξεί λα θιείζεη ην ίδην ην ζρνιείν, αλ δελ 

αμηνινγεζείο ζσζηά. 
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  Απηφ έρεη απαμηψζεη ην εθπαηδεπηηθφ επάγγεικα, ζπλ φηη είλαη 

γεληθφηεξε θαηεχζπλζε, ε εθπαίδεπζε λα ππνθαηαζηαζεί απφ ηελ θαηάξηηζε.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Κ. ΜΖΛΗΑΡΑΚΖ): Δπραξηζηνχκε ν Αληψλεο Αλησλάθνο έρεη 

ην ιφγν. 

Α. ΑΝΣΧΝΑΚΟ: πλάδειθνη θαηαξρήλ λα επραξηζηήζσ γηα ηελ αλνρή ζαο, 

θαη γηα ηε δπλαηφηεηα πνπ κνπ δίλεηε λα απεπζχλσ θάπνηεο ζθέςεηο θαη εγψ 

ζηνπο ζπλέδξνπο. 

  Θα ήζεια θαηαξρήλ λα πσ φηη ζα πξέπεη λα πξνζέμνπκε κήπσο 

θάλνπκε θάπνηα ζηηγκή θάπνηα θπβέξλεζε επηπρηζκέλε. Γηαηί ζα ηελ 

δηεπθνιχλνπκε πάξα πνιχ. Ζ πξνψζεζε ελφο κνληέινπ πνπ ζε ηέζζεξα 

ρξφληα, θάπνηνο ζα παίξλεη βαζηθέο γλψζεηο καζεκαηηθψλ, βαζηθέο γλψζεηο 

θπζηθήο, βαζηθέο γλψζεηο  ρεκείαο θαη παηδαγσγηθά ηαπηνρξφλσο θαη ζα 

κπαίλεη ζην ζρνιείν ζαλ έλαο εθπαηδεπηηθφο παζπαξηνχ,  ζα ιχζεη γηα ηελ 

θπβέξλεζε, γηα ηελ φπνηα θπβέξλεζε πνιιά πξνβιήκαηα ηαπηνρξφλσο. 

  Έλα απφ ηα πξνβιήκαηα είλαη φηη απηνκάησο ζα βάιεη ζην 

πεξηζψξην, φινπο εθείλνπο ηνπο νπνίνπο ππνηίζεηαη φηη θάπνηνη 

ππεξαζπίδνπκε, ή ππεξαζπίδνπλ, κε πην θαζαξφ θαη πην θάζεην ηξφπν απ‟ φηη 

θάπνηνη άιινη απφ καο. Δθείλνπο ηνπο ζπλαδέιθνπο δειαδή ηνπο δεθάδεο, ή 

εθαηνληάδεο ρηιηάδεο πνπ έρνπλ ηειεηψζεη, έρνπλ πάξεη θάπνην πηπρίν, 

καζεκαηηθνχ, θπζηθνχ, θηινιφγνπ, θαη νη νπνίνη πεξηκέλνπλ ζηε ζεηξά ηνπο 

θαη δελ μέξσ πψο ζπλδπάδεηαη λα ιέκε φηη, ζα πξέπεη λα βαζκνινγεζεί, λα 

πξηκνδνηεζεί, λα κνξηνδνηεζεί ε αξραηφηεηα ζηελ αλακνλή, ν ρξφλνο απφ ηελ 

απφθηεζε ηνπ πηπρίνπ, κε ηελ πξνψζεζε ηαπηνρξφλσο ελφο άιινπ κνληέινπ 

φηαλ ζα ην έρνπκε επνκέλσο ην κνληέιν θαη ε θνηλσλία ζ‟ αξρίζεη λα απαηηεί 

θαη ζα ιέεη, αθνχ έρνπκε εθπαηδεπηηθνχο θαηάιιεινπο πνπ μέξνπλ θαη 

παηδαγσγηθά θαη θξέζθνπο.  Γελ είλαη ζέκα πξνλνκίνπ, νχησο ή άιισο ην 

πξνλφκην θαη ε αδπλακία, ην κεηνλέθηεκα, πξνθχπηεη απφ ηε ζεηξά ησλ 

νκηιεηψλ. Γελ κπνξνχκε λα ην απνηξέςνπκε. 

  Θα πξέπεη λα πξνζέμνπκε ζπλάδειθνη, εάλ πξάγκαηη πξέπεη λα 

πξνβάινπκε ηέηνηεο ζέζεηο, νη νπνίεο ζα νδεγήζνπλ, είλαη βέβαην, ζε 
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ιεηηνπξγία εηδηθψλ ηκεκάησλ ζηα παλεπηζηήκηα, ζηε δεκηνπξγία 

παξαγσγηθψλ ζρνιψλ κέζα ζηα παλεπηζηήκηα, φρη κεηά ηηο βαζηθέο ζπνπδέο, 

γηαηί θαη εγψ κηιάσ εδψ θαη δέθα ρξφληα ηνπιάρηζηνλ γηα ηηο παξαγσγηθέο 

ζρνιέο, αιιά κεηά ην παλεπηζηήκην ζπλάδειθνη, κεηά ην θαζαξά 

επηζηεκνληθφ πηπρίν. 

  Μεηά ηελ απφθηεζε ηνπ θαζαξά επηζηεκνληθνχ πηπρίνπ, λα 

πξνθχπηεη κέζα απφ κηα παξαγσγηθή ζρνιή πνπ ζα είλαη ζην επίπεδν ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ, ην ζπκπιήξσκα ηεο θνπιηνχξαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, κε ηα 

παηδαγσγηθά, κε ηελ αγσγή πεξηβάιινληνο, κε ηελ αγσγή πγείαο, κε ηελ 

αγσγή ηνπ πνιίηε, αλ ζέιεηε. 

  Απηή ηε γεληθφηεξε κφξθσζε πνπ πξέπεη λα έρεη έλαο 

εθπαηδεπηηθφο. Ζ πξψηε παξαηήξεζε ινηπφλ θαη ην πξψην θεθάιαην, φζνλ 

αθνξά ην ζέκα ηεο εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηε δηθή καο πιεπξά 

είλαη απηφο. 

  Καη κάιηζηα ζα πξέπεη λα αληηδξάζνπκε, αλ πξνσζεζεί ηέηνην 

κνληέιν, φρη απιψο δελ πξέπεη λα ην πξνηείλνπκε εκείο, λα επηκέλνπκε ζην 

κε δηαρσξηζκφ ησλ ζπνπδψλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, απφ ην θαζαξφ πηπρίν ηνπ 

θηινιφγνπ, ηνπ θιαζηθνχ θηινιφγνπ, ή ηνπ καζεκαηηθνχ ή ηνπ θπζηθνχ. 

  Θα πξέπεη λα ππάξρνπλ εληαίεο ζπνπδέο, εληαία ηκήκαηα, εθεί 

κεηά ηελ απφθηεζε ηνπ πηπρίνπ, ζε έλα δεχηεξν ζηάδην ζε κνλνεηείο ή δηεηείο 

ζρνιέο θαη θαηά ηελ άπνςή κνπ πξέπεη λα είλαη δηεηείο, πξέπεη λα 

ζπκπιεξψλνληαη έμη ρξφληα, απηφ ιέσ ζπλάδειθνη, γηαηί κ‟ απηφ ηνλ ηξφπν 

νχηε απηνί πνπ έρνπλ απνθηήζεη ήδε απνθιείνληαη, νχηε δηαηξέρνπκε ηνλ 

θίλδπλν λα απνθηήζνπκε ηελ εηδηθφηεηα ελφο νιίγνλ επηζηήκνλα θαη νιίγνλ 

απ‟ φια. 

  ζνλ αθνξά ηψξα ην ζέκα ηεο επηκφξθσζεο, ην κνληέιν ηεο 

εηήζηαο θαζνιηθήο επηκφξθσζεο ηεο πεξηνδηθήο πνπ ην ιέγακε, ζε 

πξαγκαηηθνχο φξνπο ζεκαίλεη ην εμήο. Αθφκα θαη αλ θαζέλαο απφ ηνπο 

ζπλαδέιθνπο πνπ ππεξεηνχλ ζήκεξα, ζα πξέπεη λα πεξάζεη κηα θνξά θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο πξνο εθπαηδεπηηθφ απφ ηελ εηήζηα επηκφξθσζε 
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θαη κε δεδνκέλν φηη ζήκεξα έρνπκε πεξίπνπ 75.000 κφληκνπο θαζεγεηέο ζην 

δεκφζην, απηφ ζεκαίλεη φηη γηα λα κπνξέζνπκε λα πεξάζνπκε κέζα ζε κηα 

δεθαεηία απηνί νη ζπλάδειθνη φινη λα πεξάζνπκε απφ ηελ εηήζηα 

επηκφξθσζε, ζα πξέπεη θάζε ρξφλν 7.500 ζπλάδειθνη λα πεξλάλε απφ ηελ 

εηήζηα επηκφξθσζε. 

  Καιφ είλαη λα ην ιέκε, αιιά δελ μέξσ πφζν πνιχ κπνξεί λα 

πηζηεχνπκε φηη πξφθεηηαη λα γίλεη. Δγψ πηζηεχσ φηη έλαο εθπαηδεπηηθφο ν 

νπνίνο πεγαίλνληαο ζην ζρνιείν γηα πξψηε θνξά ζα έρεη φια ηα εθφδηα, 

πεξλψληαο κέζα απφ κηα νπζηαζηηθή εηζαγσγηθή επηκφξθσζε, ή κέζα απφ ηηο 

παξαγσγηθέο ζρνιέο εθπαηδεπηηθψλ, απηφ πνπ ρξεηάδεηαη απφ εθεί θαη χζηεξα, 

είλαη κηα ζηαζεξή θαη νπζηαζηηθή επηζηεκνληθή ζηήξημε. 

  Καη ρξεηάδεηαη λα ππάξρεη έλα αλεπηπγκέλν δίθηπν δηαξθνχο 

επηκφξθσζεο, ην νπνίν θαη πιηθφ ζα παξάγεη θαη ζα ην πξνσζεί ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη ζα νξγαλψλεη κέζα απφ κηα δηαξθή δηαδηθαζία ζε ηνπηθφ 

επίπεδν δηαδηθαζίεο ηέηνηεο, νη νπνίεο ζα νδεγνχλ, ζηελ νπζηαζηηθή 

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, κέζα απφ ηε δηθή ηνπο ηελ δξάζε θαη ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο.    

  Γηαξθήο ινηπφλ, θαιή πξνεηνηκαζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξηλ πάεη 

ζην ζρνιείν, δηαξθήο επηκφξθσζε, δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθψλ ππξήλσλ κέζα 

απφ εηδηθά πξνγξάκκαηα ζηα παλεπηζηήκηα, φρη πηα νη εθπαηδεπηηθέο άδεηεο 

γηα ηηο αλάγθεο ησλ θαζεγεηψλ ησλ παλεπηζηεκίσλ θαη γηα ηηο αλάγθεο 

θάπνησλ ζπλαδέιθσλ, θαιέο είλαη θαη απηέο, αιιά ζα ήηαλ αθφκα θαιχηεξα 

εάλ ζρεδηαζκέλα πξνθεξχζζνληαλ εηδηθέο ππνηξνθίεο θαη εηδηθά 

κεηαπηπρηαθά γηα εθπαηδεπηηθνχο κε θαηαλνκή θαη ζηηο δηάθνξεο εηδηθφηεηεο, 

αιιά θαη ζηηο δηάθνξεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο, γηα λα κπνξέζνπλ λα 

απνηεινχλ ηνπο ππξήλεο θαη ηνπο πνιιαπιαζηαζηέο ελφο εθζπγρξνληζκνχ 

δηαξθψο ηεο γλψζεο. 

  Δπραξηζηψ γηα ηελ επθαηξία πνπ κνπ δψζαηε λα πσ θαη εγψ 

θάπνηνπο πξνβιεκαηηζκνχο πνπ είρα θαη έρσ ζ‟ φιε απηή ηελ δηάξθεηα πνπ 

ππεξεηψ σο εθπαηδεπηηθφο. 
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ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Κ. ΜΖΛΗΑΡΑΚΖ): Δπραξηζηνχκε ηνλ ζπλάδειθν Αληψλε 

Αλησλάθν, ην ιφγν έρεη ν ζπλάδειθνο Κνπηξψηζηνο Κψζηαο. 

Κ. ΚΟΤΣΡΧΣΗΟ (ΔΛΜΔ ΚΟΕΑΝΖ): ζν ν ρξφλνο επηηξέπεη ζχληνκα θαη 

πεξηεθηηθά φζν κπνξψ. Με ηελ επηκφξθσζε. πκθσλψ κε φζνπο ηελ 

εληνπίδνπλ ζαλ αλαγθαηφηεηα, πνπ αθνξά ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη δελ αθνξά 

κφλν ην αληηθείκελφ ηνπ, αθνξά θαη ηελ γλψζε ηνπ πεξηβάιινληνο κέζα ζην 

νπνίν θαιείηαη λα δνπιέςεη. 

  Γηαθσλψ κ‟ εθείλνπο πνπ ηελ θάλαλε πξάμε, φζν ηελ θάλαλε 

πξάμε, θαη ζηνηρεία απηήο ηεο πξάμεο πεηζαλαγθάδνπλ. Με ην φηη νη 

κεραληζκνί πνπ ζηήζεθαλ, ήηαλ κεραληζκνί πξνπαγάλδηζεο θπβεξλεηηθψλ 

επηινγψλ. Ση άιιν είδακε απηά ηα ρξφληα, παξάδεηγκα ηα εληαία πνιπθιαδηθά 

ιχθεηα, πνπ εθηφο απφ θπβεξλεηηθή πξνπαγάλδηζε είραλ θαη ην επθαηξηαθφ θαη 

ην ζχληνκν θαη ην ζηηγκηαίν ηνπ πξάγκαηνο. 

  Αθφκα νη πνιιαπιαζηαζηέο πξνζπαζνχζαλ λα πείζνπλ γηα ην 

φηη ην πνιπθιαδηθφ ζα είλαη ην ζρνιείν ηνπ κέιινληνο θαη απφ πίζσ 

πξνεηνηκαδφηαλ ε θαηάξγεζή ηνπ. Σέηνηα επηκφξθσζε.  

  Έλα άιιν ζηνηρείν ήηαλ απηφ πνπ ήηαλ ζπλδεδεκέλν κε ηα 

θνλδχιηα. Γη‟ απηφ θαη εθεί ηα νλνκάζακε ζεκηλάξηα απνξξνθεηηθφηεηαο. Μφλν 

απηφ εμππεξεηνχζαλ γηα θάπνηνπο. Κακηά ζηνηρεηψδε νξγαλσηηθή 

ζπγθξφηεζε δελ είραλ. 

  Αθφκα θαη εθεί πνπ πήγαλ θάηη παξάδεηγκα λα θάλνπλ κε ηελ 

ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ θιπ, ηα παξαηήζαλε ζηελ κέζε πνπ ζα γηλφηαλ ζε 

δπν, ζε ηξεηο, ζε δεθαηξείο θάζεηο, πνπ ζα πεξλνχζαλ φινη φζνη ζέιαλε θαη 

φρη κφλν απηφ. 

  Ννκίδσ φηη κε ηελ επηκφξθσζε έρνπλ ζρέζε θάπνηα πνιχ 

βαζηθά δεηήκαηα θαη δελ είλαη κφλν ε επηκφξθσζε απηφ πνπ εληέιιεηαη απηφ 

πνπ απφ πάλσ θαζνξίδεηαη. 
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  Ση έρνπκε αλάγθε λα κάζνπκε; Πνηνη; Γηαηί ην έρνπκε αλάγθε 

απηφ; Έρνπκε αλάγθε λα κάζνπκε κφλν φηη έρεη ζρέζε κε ην αληηθείκελφ καο; 

Γελ έρνπκε αλάγθε λα κάζνπκε γηα παξάδεηγκα, ηη έρεη ζρέζε κε ηηο ζπλζήθεο 

δνπιεηάο καο; Με ηελ πξννπηηθή ησλ εξγαζηαθψλ καο ζρέζεσλ; 

  Με ηελ παηδαγσγηθή θαη ην πψο ζα καζαίλνπλ λα θξίλνπλ νη 

καζεηέο; ρη κφλν θάζε θνξά πνπ ζα έρνπλ θάηη ζην κπαιφ ηνπο, φπνηνο ηνπο 

ην δεηήζεη λα ην δίλνπλ, αιιά λα θξίλνπλ αλ ζα πξέπεη λα ην δψζνπλ. Έηζη 

θαη‟ αληηζηνηρία κε ηνλ εξγαδφκελν, φρη κφλν λα παξάγεη, αιιά θαη λα θξίλεη, ηη 

είλαη απηφ πνπ παξάγεη, γηα πνηνλ ην παξάγεη, πφηε ην παξάγεη;  

  Σέηνηα επηκφξθσζε κπνξεί λα δνζεί; Δθηηκψ φηη ηέηνηα 

επηκφξθσζε σο έλα βαζκφ κπνξεί λα θαηαθηεζεί, λα δνζεί, φρη.  Γηφηη φπσο 

ηελ πξψηε κέξα ιέγακε, ε θνηλσλία ραξαθηεξίδεηαη απφ…λα κελ ζπλερίζσ. 

  Να κελ έρνπκε απηαπάηεο επηηέινπο. Καη λα κελ ιεηηνπξγνχκε 

ζαλ ππάιιεινη κε φιε ηελ ζεκαζία ηεο ιέμεσο. Γπν ιφγηα ηψξα γηα ηνπο 

δηνξηζκνχο. 

  Ννκίδσ φηη ν ζηξαηεγηθφο καο ζηφρνο ζα πξέπεη λα είλαη, ε 

θάιπςε φισλ ησλ αλαγθψλ. Καη ηαθηηθφο ζηφρνο, ε θάιπςε ησλ θελψλ. Έρεη 

ζεκαζία ζπλάδειθνη θαη δελ είλαη ζρήκα ιφγνπ ε θάιπςε ησλ αλαγθψλ. 

Κάπνηνη έρνπλ, θαηαιήγνπλ λα ην πσ δελ μέξσ απφ πνχ μεθηλνχλ, ηη λα 

θάλνκε αδειθέ, πιενλάδνπλ. Δίλαη πνιινί νη εθπαηδεπηηθνί. Σαπηφρξνλα νη 

ίδηνη, δηαπηζηψλνπλ αγξακκαηνζχλε. Καη πνηνο ζα ιχζεη ην πξφβιεκα ηεο 

αγξακκαηνζχλεο, αλ δελ ην ιχζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί; 

  Αιιά είλαη ε κφλε αληίθαζε ζ‟ απηή ηε θνηλσλία; Σαπηφρξνλα 

δελ ππάξρεη θαη ν άζηεγνο θαη ν άλεξγνο νηθνδφκνο; Σαπηφρξνλα δελ ππάξρεη 

απηή ε έιιεηςε ζηελ πεξίζαιςε θαη ν άλεξγνο λνζνθνκεηαθφο γηαηξφο θιπ; Σν 

ίδην παξαηεξείηαη θαη ζε καο. Γελ κπνξνχλ λα θαιχςνπλ απηέο ηηο αλάγθεο. 

Γπλαηφηεηεο λα θαιπθζνχλ άζηνπο απηνχο, νη αδηφξηζηνη φινη. Βεβαίσο λα 

δνπιέςνπλ θαη λα κνξθψζνπλ, γη‟ απηφ δελ πήγαλ ζηα παλεπηζηήκηα, γη‟ απηφ 

δελ ηνπο ζέιεη ε θνηλσλία; 
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  Έια φκσο πνπ κπινθάξνληαη φπσο θαη άιιεο παξαγσγηθέο 

δπλάκεηο κ‟ απηέο ηηο ππάξρνπζεο παξαγσγηθέο ζρέζεηο.  Γη‟ απηφ δελ 

κπνξνχκε λα ηθαλνπνηήζνπκε νχηε ηα απαξαίηεηα.  

  Με ηελ επεηεξίδα. Ζ θαηάξγεζή ηεο ζα έιπλε, κα ηη έιπζε 

ζπλάδειθνη; Σελ αλαλέσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ην πξφβιεκα ηεο αλεξγίαο, 

ην…ην…πφζα είρακε αθνχζεη. Έηζη θαιφπηζηα θάπνηνο λα ξσηήζεη φινπο 

απηνχο πνπ αλαθέξνληαλ ζ‟ απηά. 

  Ση έιπζε θαη ηη δεκηνχξγεζε ηειηθά; Έρνπκε θαζεγεηέο ζηα 

ζρνιεηά ηψξα πνπ δελ ππάξρεη επεηεξίδα; Έρνπκε θαιχηεξνπο ζπλαδέιθνπο 

ηψξα πνπ δελ ππάξρεη επεηεξίδα; Γείηε πνχ θζάζακε ζπλάδειθνη. Ο 

πξντζηάκελνο λα παίξλεη πξψηε θνξά φπνηνλ απηφο ζέιεη, ζηελ εληζρπηηθή 

ζηελ πξφζζεηε, δελ μέξσ εγψ ηη, γηα σξνκίζζην θαη ηελ δεχηεξε ρξνληά λα 

ιέλε, φπνηνο έρεη πξνυπεξεζία πξνεγείηαη, δειαδή πνηνο πξνεγείηαη; Απηφλ 

πνπ φξηζε ν πξντζηάκελνο. Καη πνηνο δηνξίδεηαη; Απηφο πνπ έρεη 

πξνυπεξεζία. 

  Γειαδή απφ ην παξάζπξν πνηνη δηνξίδνληαη ηψξα; Οη εκέηεξνη.  

Απηφ πξέπεη λα ην κάζνπλ φινη νη ζπλάδειθνη. Έρσ ηελ εληχπσζε φηη δελ έρεη 

θαηαθηεζεί έζησ ζαλ γλψζε, άζρεηα κε ην ηη ζέζε ζα πάξεη ν θαζέλαο. Αιιά 

λνκίδσ φηη απηφ ζα πξέπεη λα θάλνπκε πξνζπάζεηα λα ην πνχκε, ζ‟ φινπο 

ηνπο ζπλαδέιθνπο. 

  Καηαξγήζεθε ε επεηεξίδα θαη ζαλ σξνκίζζην…θαη ν 

σξνκίζζηνο; Λνηπφλ μέξνπκε ηη γίλεηαη ζπλάδειθνη. Ξέξνπκε πνηνο 

εηδνπνηείηαη θαη δελ ηνλ βξήθαλε ζην ηειέθσλν γη‟ απηφ παίξλνπλ ηνλ επφκελν 

θαη πψο γίλνληαη απηά ηα πξάγκαηα. Γελ είκαζηε αλππνςίαζηνη ζ‟ απηά. Γελ 

είλαη ληε θαη θαιά φηη πξέπεη λα ηα πνχκε φια θαη κε ην φλνκά ηνπο θαη λα ιέκε 

θαη νλφκαηα θαη πνηνο θαη ηη θιπ. Ηδησηηθά. 

  πλάδειθνη αθνχζηεθε – δελ ζέισ λα πσ νλφκαηα – θαη ην εμήο. 

Δπί πιεξσκή λα ην πσ αιιηψο, λα δηδάζθεη ζην ηδησηηθφ θαη λα κελ 

πιεξψλεηαη θαη ην αληάιιαγκα, ζα ζε απνιχζσ λα δηνξηζηείο, λα έρεηο 

πξνυπεξεζία. ζνη απνιχνληαη απφ ηα ηδησηηθά, δελ δηνξίδνληαη.  
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  Να πνχ θζάζακε, κε ηελ θαηάξγεζε ηεο επεηεξίδαο. Πνηα 

ζπζζψξεπζε ζα ππήξρε, αλ φινη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ είρε αλάγθε απηή ε 

θνηλσλία γηα λα ιχζεη ην πξφβιεκα – φπσο είπακε – ηεο αγξακκαηνζχλεο 

δηνξηδφηαλ; Έιιεηςε ζα είρακε θαη απ‟ απηνχο. Γηαηί νη αλάγθεο είλαη πνιιέο. 

  Ννκίδσ ζπλάδειθνη φηη απηά δελ είλαη κφλν έλα δήηεκα 

ζπλεδξίνπ ην νπνίν ζπλέδξην έηζη έγηλε φπσο έγηλε, κε ραξαθηεξηζηηθφ βέβαηα 

λα κελ έρνπλ ελεκεξσζεί νη ζπλάδειθνη, λα κελ γίλεη ζπδήηεζε, λα κελ είλαη 

αλνηρηφ ζηνπο ζπλαδέιθνπο, φζνη μέξνπλ πνηα ήηαλ ηα ζέκαηα. 

  Γηαηί απηά απφ ην θαινθαίξη δελ ζα κπνξνχζαλ λα δνζνχλ θαη νη 

εηζεγήζεηο γηα ηα πάληα; Ζ ηερλνινγία – φπσο ιέλε κεξηθνί – είλαη πνιχ 

κπξνζηά, άκα είλαη πνιχ κπξνζηά γηαηί δελ έθζαζαλ πξηλ ηξεηο κήλεο ζηα 

ζρνιεηά, πφζνο θφπνο ήηαλ; Γηαηί δελ έπξεπε λα γίλνπλ ζπγθεληξψζεηο, 

ζπλειεχζεηο θαη ζχιινγνη θιπ ζην ζρνιείν, γηα λα απνηειέζνπλ ηέινο πάλησλ 

ζέκα, γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη λα έξζνπκε εδψ θαη λα είλαη ελεκεξσκέλνη 

φζν γίλεηαη θαη πεξηζζφηεξνη. 

  Γείηε ηη γίλεηαη ζπλάδειθνη, είλαη ν έλαο ζηνπο ηξεηο, 

παξαθνινπζεί απ‟ απηνχο πνπ ήξζαλ απφ ηηο πφιεηο ηνπο. Άιιε 

απνξξνθεηηθφηεηα εθεί. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (θ. ΥΡΤΟΒΔΡΓΖ): Παξαθαιψ λα ζπλερίζνπκε, λα έξζεη ζην 

βήκα ν θ. Μάξθνπ Λάδαξνο. 

Λ. ΜΑΡΚΟΤ (ΔΛΜΔ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ):  Θεσξψ φηη ε θαηαλνκή ηνπ ρξφλνπ ζα 

έπξεπε λα γίλεη απφ ηελ αξρή, φρη φζν κηθξαίλεη ε ιίζηα. Ννκίδσ φηη απφ ρζεο 

ππάξρεη ε ιίζηα ησλ νκηιεηψλ, άξα ινηπφλ ε θαηαλνκή ηνπ ρξφλνπ ζα έπξεπε 

λα γίλεη αιιηψο. 

  Θα πξνζπαζήζσ λα πξνζεγγίζσ ην ζχζηεκα πξφζιεςεο. 

ήκεξα ην εθπαηδεπηηθφ δπλακηθφ ηεο ρψξαο ρσξίδεηαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο 

αλάινγα κε ηελ ζρέζε εξγαζίαο ηνπο. Μφληκν εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, 

αλαπιεξσηέο θαη σξνκίζζηνη εθπαηδεπηηθνί. 
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  Απφ ηνλ πίλαθα κειέηεο πνπ ππάξρεη ζηελ εηζήγεζε, 

δηαθαίλεηαη φηη νη ειαζηηθέο ζρέζεηο εξγαζίαο απμάλνληαη, κε γνξγνχο 

ξπζκνχο, ηδηαίηεξα απηή ηεο σξνκίζζηαο, κε πξφζρεκα δηάθνξα 

πξνγξάκκαηα, ΠΓ, νινήκεξν θιπ. 

  Δδψ ζα ήζεια λα ηνλίζσ φηη, ζέζε καο πξέπεη λα είλαη ε ΠΓ λα 

κπεη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Μέρξη ηψξα ππήξρε ε δηθαηνινγία φηη είλαη 

απφ πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΔΑΔΚ, ηψξα εληάρζεθε ζηνλ θξαηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ, άξα ινηπφλ ζα πξέπεη λα κπεη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

θαη λα ιεηηνπξγεί, φπσο ην ζχζηεκα πξφζιεςεο ηεο αλαπιήξσζεο. 

  Σν ζχζηεκα απηφ έρεη επηπηψζεηο, πξψηνλ ζηνλ εξγαδφκελν 

εθπαηδεπηηθφ – ζπκβαζηνχρν, ζηνλ κφληκν εθπαηδεπηηθφ, γλσξίδνπκε φινη ηηο 

επηπηψζεηο ησλ ζπλαδέιθσλ φηαλ κπαίλνπλ ζηα ζρνιεία σξνκίζζηνη, πνιινί 

σξνκίζζηνη, επηζθέπηεο, φπνπ δελ αλαιακβάλνπλ εξγαζίεο ζην ρψξν ηνπ 

ζρνιείνπ θιπ, αιιά θαη ζηελ πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο πνπ παξέρνπλ. 

  Μεηά ηελ θαηάξγεζε ηεο επεηεξίδαο ην ζχζηεκα επηινγήο 

πξνζσπηθνχ ζηε ρψξα καο, ζα κνπ επηηξέςεηε λα πσ, φηη είλαη εληειψο 

παξάινγν. Γηφηη ελψ ππάξρνπλ ελεξγνί εθπαηδεπηηθνί, ελεξγφ εθπαηδεπηηθφ 

δπλακηθφ φπσο είλαη νη αλαπιεξσηέο, ζεζπίζηεθε ζχζηεκα επηινγήο 

εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ΑΔΠ, παξάιιεια, φπνπ επηιέγνληαη νη ππνςήθηνη 

εθπαηδεπηηθνί. 

  Δίλαη πξνθαλέο ινηπφλ θαη θαίλεηαη θαη απφ ηελ εηζήγεζε, φηη 

θαη ην εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα ζα ζπλερίζεη λα δεηάεη αλαπιεξσηέο. Γείηε 

ην πίλαθα κε απνζπάζεηο, εμσηεξηθφ, ζηειέρε θιπ. Απνηειεί παξαδνρή 

επίζεο φηη ε εξγαζηαθή εκπεηξία, απνηειεί ζ‟ φινπο ηνπο ηνκείο εξγαζίαο, 

πξνζφλ κε βαξχλνπζα ζεκαζία. 

  πλεπψο ε πξνυπεξεζία σο απνδεηθηηθφ ηεο εκπινθήο κε ηελ 

παηδαγσγηθή πξάμε, νθείιεηαη λα έρεη απνθιεηζηηθή βαξχηεηα. Οπνηνδήπνηε 

ζχζηεκα επηινγήο εθπαηδεπηηθψλ, ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη πξηλ ηελ 

αλαπιήξσζε. Καη νη κφληκνη εθπαηδεπηηθνί λα πξνζιακβάλνληαη κε βάζε ηελ 

πξνυπεξεζία ηνπο. 
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  Θέινπκε ε πξφζιεςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα γίλεηαη ζε ζρέζε κε 

ηελ ζεσξεηηθή ηνπο γλψζε έλα γξαπηφ δηαγσληζκφ ΑΔΠ, ή ζέινπκε θαη έλαλ 

εθπαηδεπηηθφ κε ζπλδπαζκφ γλψζεσλ, αιιά θαη κεξάθη γηα ηελ εθπαίδεπζε; 

Θεσξψ φηη έλαο πίλαθαο κε βάζε ην ρξφλν θηήζεο πηπρίσλ, φζσλ επηζπκνχλ 

λα εξγαζηνχλ ζηελ εθπαίδεπζε, απ‟ φπνπ ζα ηξνθνδνηνχληαη ηα 

παλεπηζηεκηαθά ηκήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηελ εηζήγεζε, είηε κε ηελ κνξθή 

κεηαπηπρηαθψλ, είηε κέζσ ΔΛΔΣΔ, γηα ηελ θαηάξηηζε, ηελ εθπαηδεπηηθή 

θαηάξηηζε, λνκίδσ φηη είλαη έλα ζχζηεκα πνπ ζα απνηεινχζε δίθαην θαη 

ζσζηφ. 

  Γηαηί πξψηνλ, εμαζθαιίδεη ηελ πξφζβαζε ζε φζνπο επηζπκνχλ 

λα εξγαζηνχλ ζηελ εθπαίδεπζε. Δμαζθαιίδεη ζπλέρεηα, αθνχ ζα έρεη 

απνθηήζεη θαη εξγαζηαθή εκπεηξία σο αλαπιεξσηήο πξηλ ηνλ δηνξηζκφ ηνπ θαη 

δηαζθαιίδεη θαη ηελ αμηνπξέπεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηελ αμηνπξέπεηα ηνπ 

ηίηινπ ζπνπδψλ πνπ έρεη. 

  ην ιεπηφ πνπ κνπ απνκέλεη ζα ήζεια λα αλαθεξζψ ζρεηηθά κε 

ηελ Οδεγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Γελ ζα ηελ θξίλσ πνιηηηθά, αιιά ζα 

πξνζπαζήζσ λα ηεο δψζσ κηα δηαθνξεηηθή δηάζηαζε, φηη ζα πξέπεη λα ηελ 

εθκεηαιιεπζνχκε ζε ζρέζε κε ηελ δηαζθάιηζε ηεο εξγαζίαο, ζε ζρέζε κε ηελ 

απνηξνπή ηεο εξγνδνζίαο λα απζαηξεηεί κε ζπλερείο ζπκβάζεηο εξγαζίαο. 

  Θεσξψ φηη ε θαζηέξσζε ελφο κέγηζηνπ ρξφλνπ ζηελ 

αλαπιήξσζε, ηνπο 18 κήλεο πνπ ππάξρνπλ θαη ζηελ εηζήγεζε, απνηξέπεη σο 

έλα ζχζηεκα κηα δηθιείδα αζθαιείαο, ζα απνηξέπεη ηελ εξγνδνζία, λα 

πξνρσξήζεη ζε ζπλερείο ζπκβάζεηο εξγαζίαο θαη λα θζάλνπκε ζην ζεκείν λα 

έρνπκε θαη 14.000 σξνκίζζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη αλαπιεξσηέο. Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (θ. ΥΡΤΟΒΔΡΓΖ): Δπραξηζηνχκε ηνλ ζπλάδειθν, ν θ. 

Μπφδεο Κσλζηαληίλνο είλαη αηξεηφο ζην ΠΤΓΔ Ζπείξνπ. 

Κ. ΜΠΟΕΖ (ΠΤΓΔ ΖΠΔΗΡΟΤ): Καιεκέξα ζαο. Υαηξεηίζκαηα απφ ηελ 

Κφληηζα, απφ ηα Γηάλλελα θαη απφ φιε ηελ Ήπεηξν, εγψ κφλν ζηελ 

επηκφξθσζε ζα ζηαζψ. 
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  Δίκαη ζίγνπξνο φηη νη πεξηζζφηεξνη θαζεγεηέο, εηπψζεθε πάιη, 

δελ έρνπλ πεξάζεη, ή δελ έρνπλ δηδαρζεί θαλέλα κάζεκα παηδαγσγηθφ. Σν 

99% ησλ θαζεγεηψλ, ρξεζηκνπνηεί κφλν ηνλ πίλαθα. Καη επηπρψο ππάξρνπλ 

άιια 2, 3 επνπηηθά κέζα δηδαζθαιίαο, ηα νπνία γηα λα ηα κάζεη ν θαζεγεηήο 

λα ηα ρξεζηκνπνηεί πξέπεη λα πεξάζεη απφ επηκφξθσζε. 

  Ξέξεηε πνιχ θαιά φηη, φπνηνο ρξεζηκνπνηεί κφλν ηνλ πίλαθα, ην 

κεγάιν κεηνλέθηεκα είλαη φηη γπξίδεη ηελ πιάηε ζηνπο καζεηέο. Δίρακε ην 

ζπκβάλ κε έλα θαζεγεηή πνπ ηνπ θαηεβάζαλε θαη ηα παληειφληα, άκα γπξλάεη 

ηελ πιάηε ζηνπο καζεηέο ηη ζα ηνπ θάλνπλ δελ ζα ηνπ θαηεβάζνπλ ηα 

παληειφληα; 

  Άξα ζα πξέπεη φινη νη θαζεγεηέο λα πεξάζνπλ απφ 

επηκφξθσζε. Να πξέπεη ν θαζεγεηήο λα κάζεη φηη ν πξνβνιέαο απηφο, 

ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζπλδέεηαη θαη κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη 

κέζσ ηνπ βίληεν θαη κέζσ ηνπ δηαθαλνζθνπίνπ. Να κάζεη λα ρξεζηκνπνηεί ην 

δηαθαλνζθφπην.  

  Γειαδή λα κάζεη λα ρξεζηκνπνηεί θαη λα επαηζζεηνπνηεί, φρη 

κφλν ηελ αθνή ηνπ καζεηή, αιιά θαη ηελ φξαζε, έηζη ψζηε λα κπνξεί λα 

καζεηήο λα δερζεί απφ ηνλ θαζεγεηή φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα πξάγκαηα. 

  Άξα επεηδή ππάξρνπλ ζρνιέο, φπσο νη ζρνιέο ΔΛΔΣΔ γηαηί νη 

ζρνιέο ΔΛΔΣΔ δελ είλαη κφλν ζηελ Αζήλα είλαη θαη ζηε Θεζζαινλίθε, 

Γηάλλελα θαη Βφιν θαη Ζξάθιεην θαη Πάηξα, απηά ζα πξέπεη λα αμηνπνηεζνχλ, 

απηέο νη ζρνιέο ζα πξέπεη λα αμηνπνηεζνχλ αθφκα πεξηζζφηεξν. Βέβαηα δελ 

είκαζηε απέλαληη ζε άιιεο ιχζεηο φπσο θαη άιια παλεπηζηήκηα, παξάιιεια 

λα θάλνπλ παηδαγσγηθά καζήκαηα πνπ λα ζρεηίδνληαη κ‟ απηά πνπ είπα. Δίλαη 

κεγάιε φπσο θαηαιαβαίλεηε ε θνπβέληα, εγψ δπν ηξία ζέκαηα πνπ κπνξψ λα 

ζίμσ, είλαη πάλσ ζ‟ απηά, ην πψο ζα πεξάζνπλ νη γλψζεηο ζηνπο καζεηέο. Γελ 

είλαη κφλν ν θαζεγεηήο λα έρεη ηεξάζηηεο γλψζεηο. Σν δήηεκα είλαη πψο απηέο 

νη γλψζεηο ζα πεξάζνπλ ζηνλ καζεηή. Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (θ. ΥΡΤΟΒΔΡΓΖ): Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Μπφδην, ν θ. 

Μαθξίδεο απφ ηελ ΔΛΜΔ Ησαλλίλσλ. 
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θ.  ΜΑΚΡΗΓΖ (ΔΛΜΔ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ): πλάδειθνη δελ ζα θάλσ θακία 

εηζαγσγή, ζα θαηαζέζσ θάπνηα ζηνηρεία θάπνηα δεηήκαηα πνπ έρσ ήδε 

γξάςεη θαη ζα θαηαζέζσ ηελ άπνςή κνπ ζην πξνεδξείν. 

  Ζ αλαθνξά κνπ είλαη βαζηθά ζηελ αξρηθή θαηάξηηζε θαη ηνπο 

δηνξηζκνχο. ηαλ ζηελ εθπαίδεπζε πεξλάκε ζηαδηαθά απφ ηελ δεκφζηα 

δσξεάλ παηδεία ζην λενθηιειεχζεξν κνληέιν ηεο αγνξάο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ππεξεζηψλ, ηφηε θαη ε θαηάξηηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξρεηαη λα ππεξεηήζεη 

απηφ ην κνληέιν. 

  Δμάιινπ ε ζπδήηεζε ησλ θνκκάησλ ζηε Βνπιή, ε ζπδήηεζε γηα 

ηελ παηδεία, επηβεβαίσζε απηή ηελ άπνςε. Οη θχξηνη Καξακαλιήο θαη 

Παπαλδξένπ ζεψξεζαλ ηελ εθπαίδεπζε πξντφλ γηα πνχιεκα θαη φρη 

θνηλσληθφ αγαζφ. Αηνκηθή ππφζεζε θαη επζχλε ηνπ θαζελφο θαη φρη 

ππνρξέσζε ηεο πνιηηείαο. 

  Οη δε ππφινηπεο πνιηηηθέο δπλάκεηο, εκθαλίζηεθαλ ηνπιάρηζηνλ 

αλεπαξθείο ή αδχλακεο. Καη ζ‟ φηη καο αθνξά εδψ κέζα ζην δίιεκκα θξαηηθά 

ή κε θξαηηθά παλεπηζηήκηα θαη απηφ βέβαηα έρεη λα θάλεη θαη κε ηελ 

επηζηεκνληθή θαη παηδαγσγηθή θαηάξηηζε, ν δηθνκκαηηζκφο έρεη ζαθή 

πξνζαλαηνιηζκφ θχξηα πξνο ην δεχηεξν. 

  Θεσξψ απνιχησο θπζηνινγηθφ ηνλ δηθνκκαηηζκφ λα 

πξνζβιέπεη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηηο απνθάζεηο ηεο. Δίλαη φκσο 

απαξάδεθην ζην ζπλέδξηφ καο, λα θπξηαξρεί ζε φηη αθνξά ηηο εηζεγήζεηο γηα 

ηελ αξρηθή θαηάξηηζε θαη ηνπο δηνξηζκνχο, κηα άθξηηε αλαθνξά ζην ηη γίλεηαη 

ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, δίδνληαο νπζηαζηηθά λέν πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ 

νκνζπνλδία καο. 

  Οη εηζεγεηέο, σο φθεηιαλ, έπξεπε λα γλσξίδνπλ ηηο ζέζεηο καο. 

Με πνηνπο φξνπο ηηο απέξξηςαλ, αλ ηηο απέξξηςαλ θαη δελ μέξσ εάλ ηειηθά 

ππάξρεη θάπνην ππφβαζξν, θάπνηα βάζε, απφ ηελ νπνία έλα ζπλέδξην πξέπεη 

λα μεθηλάεη. 
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  Καηά ηελ άπνςή κνπ νη εηζεγήζεηο πνπ έγηλαλ ζ‟ φηη αθνξά ηελ 

αξρηθή θαηάξηηζε θαη ηνπο δηνξηζκνχο, ήηαλ ηνπιάρηζηνλ αληηεπηζηεκνληθέο. 

Πνην ζπγθεθξηκέλα. Οη αλάγθεο πξνζαξκνγήο ηεο εθπαίδεπζεο ζηηο 

απνθάζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, α) ζηελ Λεπθή Βίβιν γηα ηελ δηδαζθαιία 

θαη ηελ κάζεζε πνπ εμέδσζε ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή, νη επηινγέο ηεο 

Ληζζαβφλαο θαη ηεο Μπνιφληα, ε χλνδνο ησλ Τπνπξγψλ Παηδείαο ζην 

Βεξνιίλν ην πξνεγνχκελν ρξφλν, απνηεινχλ ηνλ νδεγφ θαη γηα ηελ ζεκεξηλή, 

αιιά θαη γηα ηελ πξνεγνχκελε θπβέξλεζε. 

  Μάιηζηα ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ηελ θαινχλ λα πξνρσξήζεη 

κε γνξγά βήκαηα. ε πνηα θαηεχζπλζε; ηελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ, κε ηελ άξζε ησλ κνλνπσιηαθψλ πξνλνκίσλ ηνπ 

θξάηνπο θαη φρη κφλν, ζην ρψξν ηεο παηδείαο, ζε φιεο δειαδή ηηο βαζκίδεο 

ηεο εθπαίδεπζεο. 

  Μ‟ απηνχο ηνπο φξνπο θαη κε απηή ηελ νπηηθή γσλία, πξέπεη λα 

δνχκε θαη ηηο αιιαγέο πνπ επίθεηληαη θαη ζπληεινχληαη ζηελ αξρηθή 

επηζηεκνληθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε. 

  Καη επεηδή φινη ζήκεξα αλαθέξνληαη ζηελ πνηφηεηα, αο δνχκε ηη 

πξαγκαηηθά ζα ζπκβεί θαη σο πξνο απηή ηε θαηεχζπλζε. Καη σο πξνο πνηα 

θαηεχζπλζε; Καη βέβαηα ζ‟ απηφ ην δήηεκα ην 7ν πλέδξην ηεο ΟΛΜΔ ζέιεη λα 

ηνπνζεηεζεί. 

  Δίλαη δεδνκέλν – κε εξσηεκαηηθφ απηφ – φηη ε αλαδήηεζε ηεο 

ππνηηζέκελεο πνηφηεηαο πξνθχπηεη απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ 

ζέηεη θχξηα ε Δπξσπατθή Έλσζε, ζηεξηγκέλε ζε κηα ινγηθή αληαγσληζκνχ, 

θίλεζεο θεθαιαίσλ, θέξδνπο, ζηεξηγκέλε ζηε ινγηθή ηνπ επέιηθηνπ θαη θζελνχ 

ζρνιείνπ. 

  Απηφ ζεκαίλεη φηη ε επηζηεκνληθή θαη  παηδαγσγηθή θαηάξηηζε, 

έξρεηαη λα ππεξεηεί ην αληαγσληζηηθφ ζρνιείν πνπ έρεη ζαλ ζηφρν ηελ 

πξνζέιθπζε πειαηψλ. Οη δε επελδχζεηο, νη ηδησηηθέο, ή θξαηηθέο, απηφ λα κελ 

ην μερλάκε, ππφθεηληαη ζηελ ινγηθή ηεο απφδνζεο, ζ‟ φηη αθνξά θαη ηελ 

πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ κε ιηγφηεξν θφζηνο. 
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  Οη πξνηάζεηο ινηπφλ δελ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ, ζ‟ φηη έρεη 

ζρέζε κε ηελ αξρηθή θαηάξηηζε, ην νπνίν επηβάιεη ε Δπξσπατθή Έλσζε, απηφ 

πξνέθπςε απφ ηηο εηζεγήζεηο θαη πεξηγξάθεηαη γεληθά σο έλα κνληέιν 

επηρεηξεκαηηθνχ παλεπηζηεκίνπ, φπνπ πξνθξίλεηαη ν καδηθφο θαη πην 

νηθνλνκηθφο γηα ην δεκφζην θαη φρη κφλν, κεραληζκφο θαηάξηηζεο 

απαζρνιήζηκσλ, απηφ είλαη ην κνληέιν. 

  Έλα κνληέιν εξγαδνκέλσλ, κε ηηο γλσζηέο ειαζηηθέο ζρέζεηο 

εξγαζίαο. Ζ χλνδνο ηνπ Βεξνιίλνπ αλαθέξεηαη ζηα πξνεγνχκελα κε πην 

ζαθή ηξφπν. Απνθαζίδεη γηα δπν θχθινπο ζπνπδψλ, κε πξψην θχθιν πξψηνο 

θξαγκφο λα αλαθέξεηαη ζηελ επηζηεκνληθή θαηάξηηζε, φπνπ απηφ ζεκαίλεη 

αθπδάησζε ηνπ ζεκεξηλνχ πηπρίνπ, ρσξίο επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα. 

  Γεχηεξν θχθιν, ην κεηαπηπρηαθφ, φπνπ έρνπκε παηδαγσγηθή 

επάξθεηα θαη επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα. Καη έλα ηξίην θχθιν πνπ αθνξά ην 

δηδαθηνξηθφ. Απηφ φκσο πνπ ηειηθά δεηάεη ν θιάδνο καο, απηφ πνπ δεηάεη ην 

εθπαηδεπηηθφ θίλεκα ζπλνιηθά, είλαη απηφ πνπ πξνηείλεηαη; Δίλαη πξνθαλέο φηη 

νη πξνηάζεηο δελ πξέπεη λα αληηθαηνπηξίδνπλ κφλν έλα ρξνλνδηάγξακκα 

θαηάξηηζεο, φπνπ ην πεξηερφκελφ ηεο ζα ην θαζνξίζεη ε Δπξσπατθή Έλσζε 

θαη ε θπβέξλεζε. 

  Καη εδψ βέβαηα είλαη έλα δεηνχκελν. ήκεξα ε ζπληεξεηηθή 

ζηξνθή ζηελ πνιηηηθή θαη ζηε θνηλσλία, δίλεη ζνβαξέο δπλαηφηεηεο ζηηο 

λενθηιειεχζεξεο παξεκβάζεηο ζηα παλεπηζηήκηα. Δκείο νη εθπαηδεπηηθνί 

πξέπεη λα ζηαζνχκε κε ηνικεξφ ηξφπν ελάληηα, ζε έλα κέησπν παηδείαο, κε 

ηνπο καζεηέο, ηνπο θνηηεηέο ην ιαφ. 

  Πξέπεη λα θαηαλνήζνπκε φινη φηη, ην πεξηερφκελν ηεο 

επηζηεκνληθήο θαη παηδαγσγηθήο θαηάξηηζεο πνπ αληηζηνηρεί ζε φξνπο αγνξάο 

θαη θέξδνπο, ζα νδεγεί ηνλ απξηαλφ θαη γηαηί φρη ηνλ ζεκεξηλφ απαζρνιήζηκν, 

λέν δάζθαιν θαη ζπλάδειθν. 

  Μφλν πνπ απηφο δελ ζα είλαη ν πξαγκαηηθφο δάζθαινο, ν 

ζπιινγηθφο ζπλάδειθνο πνπ ζα κπνξεί λα νδεγήζεη ηα παηδηά καο ζηα 

κνλνπάηηα ηεο θεληξηθήο ζθέςεο, ηεο γλψζεο, ησλ πξνβιεκαηηζκψλ θαη ηνπ 
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νξάκαηνο γηα κηα θαιχηεξε θνηλσλία. Καη απηφ είλαη έλα πξαγκαηηθφ 

πξφβιεκα. 

  Ζ πξφηαζή κνπ ζεσξεί φηη ην πηπρίν πξέπεη λα δίλεη θαη δίλεη 

ζήκεξα ζε έλα βαζκφ, επηζηεκνληθή θαη παηδαγσγηθή επάξθεηα. Καη γη‟ απηφ 

απαηηείηαη ε 4εηήο θνίηεζε. Δπαλαιακβάλσ φκσο φηη ην θχξην πξφβιεκα δελ 

είλαη ε δηάξθεηα, αιιά ην πεξηερφκελν απηήο ηεο δηαδηθαζίαο θαη απηφ πξέπεη 

δηεμνδηθά θάπνηα ζηηγκή λα ζπδεηήζνπκε. 

  Γελ πξέπεη λα μερλάκε φηη ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο 

πηζηνπνίεζεο, επηβάιιεηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ζα επεξεάζεη 

ζνβαξά πνιιά ζηνηρεία ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, φπσο θαη ηνλ ηξφπν 

δηνξηζκνχ, πξνο κηα αληηδξαζηηθή θαηεχζπλζε. 

  Μ‟ απηφ ην δεδνκέλν δελ κπνξνχλ λα απνηεινχλ θεληξηθέο 

εηζεγήζεηο ζην ζπλέδξηφ καο, ζπληερληαθέο ινγηθέο πνπ νδεγνχλ ζε 

απαξάδεθηεο θαη αληηδξαζηηθέο πξνηάζεηο. Με βάζε ηελ εκπεηξία κνπ αιιά 

θαη ηηο ζέζεηο ησλ αδηνξίζησλ εθπαηδεπηψλ, πνπ δελ βξίζθνληαη ζην πάλει 

απηή ηε ζηηγκή, αιιά βξίζθνληαη ζπληερλίεο αληηδξαζηηθήο θαηεχζπλζεο, 

ηνλίδσ απηφ πνπ ζεσξψ ζσζηφ, φηη νη δηνξηζκνί πξέπεη λα γίλνληαη 

ιακβάλνληαο ππφςε δπν κφλν σο βαζηθά ζηνηρεία, ην ρξφλν ππεξεζίαο θαη ην 

ρξφλν θηήζεο πηπρίνπ. 

  Δπίζεο απφ ηελ κεξηά ηεο καρφκελεο εθπαίδεπζεο, πξέπεη κε 

ζαθήλεηα λα απνξξίςνπκε ηα εθπαηδεπηηθά κνληέια ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

θαη ησλ ζπλφισλ ηεο παηδείαο. Να ηα απνξξίςνπκε γηαηί είλαη βαζηά ηαμηθά, 

έλα πεξηερφκελν φπνπ ζπληξίβεη ην δεκφζην θαη δσξεάλ ζρνιείν. Να ηα 

απνξξίςνπκε θαη λα δνπιέςνπκε κε βάζε ηηο δηαθεξπγκέλεο ζέζεηο ηνπ 

θηλήκαηφο καο. 

  Γηα ην δεκφζην ζρνιείν, ηνπο ζηφρνπο ηνπ, ηνλ ξφιν ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θαη ηηο παξερφκελεο γλψζεηο. Πξέπεη επίζεο λα γίλεη θαηαλνεηφ 

φηη νη δπλαηφηεηεο παξέκβαζήο καο ζηα πιαίζηα απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο δελ 

είλαη απεξηφξηζηεο, φκσο ζα πξέπεη λα είλαη ζπλερείο, έηζη ψζηε λα  

απνθαιπθζνχλ ηα πξαγκαηηθά λενθηιειεχζεξα ζελάξηα ηεο θπξίαξρεο ηάμεο 
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θαη ην θνκκάηη ηεο απφ ηελ κηα κεξηά, αιιά θαη απφ ηελ άιιε λα 

θαιπηεξέςνπκε ηνπο φξνπο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. αο επραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Κ. ΜΖΛΗΑΡΑΚΖ): Δπραξηζηνχκε ζπλάδειθε Μαθξίδε, 

επφκελνο νκηιεηήο ν ζπλάδειθνο Βεξβέξεο Δπζηάζηνο. 

Δ. ΒΔΡΒΔΡΖ (ΔΛΜΔ ΚΤΚΛΑΓΧΝ): Έλαο θαζεγεηήο ηη ρξεηάδεηαη γηα λα 

είλαη ζσζηφο θαζεγεηήο; Πέξα απφ ηηο γλψζεηο πνπ πξέπεη λα έρεη θαη ηελ 

εκπεηξία, πξέπεη λα έρεη επίζεο θαη ηε δπλαηφηεηα λα κεηαδίδεη ηελ γλψζε, 

πνπ είλαη πνιχ βαζηθφ. 

  Έηζη ινηπφλ πηζηεχσ φηη έλαο εθπαηδεπηηθφο γηα λα πξνζιεθζεί 

πξέπεη λα έρεη, λα ιακβάλεηαη κάιινλ ππφςε, πξνυπεξεζία, απφθηεζε 

πηπρίνπ, βαζκνινγία πνπ έρεη πάξεη απφ ην θξαηηθφ ίδξπκα πνπ έρεη 

ζπνπδάζεη θαη φρη απφ θάπνηεο εμεηάζεηο νη νπνίεο γίλνληαη κέζα ζε ηξεηο 

ψξεο, γηαηί πνηέ απφ θάπνηεο εμεηάζεηο ηξηψλ σξψλ δελ κπνξεί λα βγεη ε 

γλψζε πνπ έρεηο απνθηήζεη κέζα ζε 4 ρξφληα, είλαη αδχλαηνλ, έηζη 

θνξντδεπφκαζηε. 

  πλ ην γεγνλφο φηη πξέπεη λα έρεη παηδαγσγηθή θαηάξηηζε. Άξα 

ινηπφλ ζηηο εμεηάζεηο απηέο πνπ ζα δψζεη, πξέπεη λα πεξάζεη κεηά απφ έλα 

ρξφλν ή δπν, απφ παηδαγσγηθή θαηάξηηζε θαη ν βαζκφο απηφο πνπ ζα πάξεη 

απφ ηελ παηδαγσγηθή θαηάξηηζε, λα ζπλππνινγηζηεί ζην βαζκφ ηνλ 

πξνεγνχκελν, ηνλ βαζκφ πνπ έρεη πάξεη απφ ην θξαηηθφ ίδξπκα πνπ έρεη 

απνθνηηήζεη. 

  ‟ απηφ ην παηδαγσγηθφ ίδξπκα πξέπεη λα ππάξρεη θαη έλαο 

ςπρνιφγνο, ν νπνίνο ζα ηνλ θξίλεη φηη είλαη άμηνο λα ζπνπδάζεη, γηαηί δελ 

γίλεηαη θάπνηνο ηξειφο, θάπνηνο πνπ δελ έρεη ηφζν θαιά ινγηθά λα ζπνπδάζεη 

ηα παηδηά καο. Απηφ φζνλ αθνξά ηηο πξνζιήςεηο. 

  Δίκαη θάζεηα αληίζεηνο ζ‟ απηφ πνπ είπε ν ζπλάδειθνο πην πξηλ, 

ζηα ππφινηπα ζπκθσλψ φια γηα ηα αγγιηθά. Γελ θαηάιαβα γηαηί ηα αγγιηθά ζα 

πξέπεη λα απνηεινχλ έλα θξηηήξην, γηα ηελ πξφζιεςε εθπαηδεπηηθψλ, 
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δηδάζθνληαη ζην ζρνιείν καο; Μήπσο ε γιψζζα ηνπ ζρνιείνπ γίλεηαη ζηα 

αγγιηθά; 

  Μήπσο πξέπεη λα δψζνπκε θφξν ηηκήο, ή θφξν ππνηαγήο 

ζηνπο ηζρπξνχο ηνπ θξάηνπο ηνπ θφζκνπ; Γη‟ απηφ θάλνπκε ηα αγγιηθά; Καη ην 

πην βαζηθφ απ‟ φια. Πνην δεκφζην ίδξπκα δίλεη πηπρίν αγγιηθψλ, ην νπνίν λα 

είλαη αμηνθξαηηθφ θαη λα μέξνπκε φηη φλησο απηφ ην πηπρίν ην έρεη δψζεη έλα 

δεκφζην ίδξπκα άξα πξέπεη λα ην θξίλνπκε. 

  Άξα φηαλ ηα αγγιηθά κνπ ηα βάδεηο ζαλ θξηηήξην, είηε γηα 

κεηαπηπρηαθή ζρνιή, είηε γηα ηνπο θαζεγεηέο, γηα ηελ πξφζιεςε ησλ 

θαζεγεηψλ, ζηελ νπζία ζηγνληάξεηε ηελ ηδησηηθή εθπαίδεπζε. 

  Γεχηεξνλ επηκφξθσζε. ζνλ αθνξά γηα ηελ επηκφξθσζε, απφ 

ηελ ζηηγκή πνπ έρνπλ πεξάζεη φινη απφ εθπαηδεπηηθά πξηλ ηελ πξφζιεςή 

ηνπο, δελ λνκίδσ λα ρξεηάδεηαη εθπαηδεπηηθή επηκφξθσζε ηελ ζηηγκή ηεο 

πξφζιεςεο. Υξεηάδεηαη ζίγνπξα φκσο επηκφξθσζε, γηα λα κπνξνχκε λα 

θάλνπκε ζσζηά ην κάζεκά καο, λα είκαζηε γλψζηεο ησλ δηαθφξσλ 

ηερλνινγηθψλ επηηεχμεσλ, πνπ κπνξνχλ λα καο θάλνπλ λα είκαζηε θαιχηεξνη 

ζηελ δνπιεηά καο θαηά ηελ δηάξθεηα πνπ είκαζηε θαζεγεηέο. 

  Αλά ηαθηά ινηπφλ δηαζηήκαηα πξέπεη λα γίλεηαη επηκφξθσζε. Σν 

πξφβιεκα είλαη, πφηε ζα γίλεηαη ε επηκφξθσζε; Πηζηεχσ φηη πξέπεη λα 

γίλεηαη, είηε ζην δηάζηεκα ησλ δηαθνπψλ, άξα δελ ελνρινχκε ηε δηαδηθαζία ηεο 

ζρνιηθήο κάζεζεο, αιιά θαη θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο ζρνιηθήο κάζεζεο, 

θπξίσο ηα εξγαζηήξηα, είκαη κεραλνιφγνο – κεραληθφο, εκείο έρνπκε κηα 

επηπιένλ αλάγθε γηα επηκφξθσζε, γηαηί έρνπκε πάξα πνιιέο εηδηθφηεηεο 

  Δγψ απηή ηε ζηηγκή δηδάζθσ ζεξκνυδξαπιηθνχο, αχξην ζα κε 

βάινπλ λα δηδάμσ απηνθίλεην, κε ξψηεζε θαλέλαο, αλ μέξσ λα δηδάμσ 

απηνθίλεην; Πνηνο ζα κνπ κάζεη; Γηα λα κάζσ ζεξκνυδξαπιηθφο, πήγα θαη 

θάζηζα ζε θάπνηνπο ζεξκνυδξαπιηθνχο δίπια γηα λα θάηζσ θαη λα κάζσ ηελ 

δνπιεηά, ήηαλ πξνζσπηθή κνπ επηινγή. Απηφ φκσο δελ κπνξεί λα γίλεηαη κε 

πξνζσπηθή επηινγή ηνπ εθάζηνηε θαζεγεηή. 
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  Πξέπεη ινηπφλ ζπλδεδεκέλα κε ηελ αγνξά εξγαζίαο, λα κπνξεί ν 

θαζεγεηήο πξηλ λα αλαιάβεη ηελ δνπιεηά ηνπ, εηδηθά ν κεραλνιφγνο, λα 

πεξάζεη απφ θάπνηα είηε πξφηππα εξγαζηήξηα ηα νπνία ζα πξνζθέξνπλ 

εθπαίδεπζε ζε απηφ πνπ ζα θάλνπκε, ζηελ εηδηθφηεηα πνπ ζέινπκε λα 

θάλνπκε, ζα δηδάμσ ζεξκνυδξαπιηθνχο λα πάσ απφ θάπνηα ζπγθεθξηκέλα 

εξγαζηήξηα κε εηδηθνχο ηερλίηεο, νη νπνίνη ζα κε κάζνπλ φιεο ηηο δεμηφηεηεο 

πνπ πξέπεη λα κάζσ θαη εγψ κε ηε ζπλέρεηα ηα παηδηά. Καη βαζηθφ ζ‟ απηφ, αο 

κελ γειηφκαζηε, πξέπεη λα ππάξμνπλ ζηα εξγαζηήξηα θαη θάπνηνο ΣΔ ή ΓΔ 

φπσο ιέλε αιιηψο, θάπνηνη ηερλίηεο πνπ λα μέξνπλ θαιά ηε δνπιεηά ησλ 

εξγαζηεξίσλ, κφλν έηζη κπνξνχκε λα βγάινπκε θαλνληθνχο ηερλίηεο. 

  Αλ δελ μέξσ εγψ λα θνιιάσ, δελ κπνξψ λα κάζσ ηα παηδηά λα 

θνιιάλε. Αλ δελ μέξσ λα θηηάμσ κηα κεραλή απηνθηλήηνπ, δελ κπνξψ κε 

ηίπνηα λα κάζσ ηα παηδηά λα γίλνπλ κεραληθνί απηνθηλήηνπ. Καη κηα ηειεπηαία 

ήζεια λα πσ θάηη πνπ δελ έρσ αλαθεξζεί, ΔΠ. Δίλαη έλα κάζεκα πνπ 

δηδάζθεηαη γηα κηα ψξα ζην γπκλάζην ζηελ ηξίηε γπκλαζίνπ θαη ην νπνίν 

κάζεκα έπξεπε λα δηδάζθεηαη απφ ηελ 1ε γπκλαζίνπ, πνιχ πεξηζζφηεξεο 

ψξεο, γηαηί ζην γπκλάζην έπξεπε ηα παηδηά λα καζαίλνπλ ηη κπνξνχλ λα 

θάλνπλ αξγφηεξα. 

  ην ΔΠ ινηπφλ πνπ πξέπεη λα ήηαλ έλα νξγαλσκέλν κάζεκα, 

ζην νπνίν ζα δηδάζθνληαη κέζσ βίληεν, κέζσ εθπαηδεπηηθψλ επηζθέςεσλ ζε 

επαγγεικαηηθά ιχθεηα πνπ ζα βιέπνπλ ηη κπνξνχλ λα θάλνπλ αξγφηεξα ηα 

παηδηά, φρη λα κάζνπλ ηελ ίδηα δνπιεηά, αιιά λα κάζνπλ ηη δπλαηφηεηεο έρνπλ 

λα θάλνπλ κεηά ην γπκλάζην θαη φηαλ θζάζνπλ ζηελ 3ε γπκλαζίνπ λα έρνπλ 

κηα ηδέα γηα ην ηη κπνξνχλ λα θάλνπλ κεηά. Σν ΔΠ απηή ηε ζηηγκή 

ππνιεηηνπξγεί θαη ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα θάπνηνπο θαζεγεηέο νη νπνίνη δελ 

έρνπλ γλψζε γηα λα ζπκπιεξψλνπλ ην σξάξηφ ηνπο. Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Κ. ΜΖΛΗΑΡΑΚΖ): Ο ζπλάδειθνο Ναμάθεο έρεη ην ιφγν. 

Α. ΝΑΞΑΚΖ (ΔΛΜΔ Α΄ ΑΥΑΨΑ): Δίκαη απφ ηελ Α΄ ΔΛΜΔ Αραταο, Γ.. ηεο 

ΔΛΜΔ θαη αηξεηφο ηνπ ΠΤΓΔ. Ζ πξψηε κνπ παξαηήξεζε ζπλάδειθνη είλαη ε 

εμήο. Αηζζάλζεθα πάξα πνιχ άζρεκα φηαλ είδα ηελ ζχληαμε, ηελ νκάδα. Γηφηη 

ήκνπλ κπξνζηά κε ην ζπλάδειθν πξφεδξν ηεο ΟΛΜΔ, είκαζηε ε επηηξνπή 

δηαπξαγκάηεπζεο κε ηνλ Καιφ πέξζη ηελ άλνημε. 
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  Μπξνζηά καο αθπξψζεθε ε Οκνζπνλδία. Θα ζπδεηήζσ κε ηα 

παηδηά ηεο ΠΔΑ θαη φηαλ ηα βξνχκε κε ηα παηδηά, ζα ζαο θνηλνπνηήζνπκε ηελ 

απφθαζε. Δ, φρη βξε ζπλάδειθνη, φρη! Γελ κπνξεί λα είλαη ζηελ επηηξνπή ε 

εθπξνζψπεζε ηεο ΠΔΑ, ε πξψηε κνπ παξαηήξεζε. 

  Ζ δεχηεξε παξαηήξεζε. Δδψ νη απφςεηο είλαη φιεο ηζφηηκεο. Να 

κελ ππεξθηλεζεί θαη ην ιέσ πξνο φιεο ηηο παξαηάμεηο, ζπκςεθηζκνί θαη 

πιεηνςεθίεο θαη ηάζεηο. Γελ ζα πεξάζνπλ. Εήηεκα ηξίηνλ. Γηνξηζκνί. Δίλαη 

ζίγνπξν ζπλάδειθνη φηη ην κνληέιν είλαη γλσζηαθφ, πιεξνθνξηαθφ. Γελ είλαη 

γλψζε, πιεξνθνξία είλαη. 

  ρη γλψζε, γλψζεηο έρνπκε λα δνχκε θνληά έλαλ αηψλα θαη 

απεπζχλνκαη πξνο φινπο, γλψζε πξαγκαηηθή γλψζε, απηφ πνπ γίλεηαη είλαη 

άιιν πξάγκα. Δίλαη ζίγνπξν ινηπφλ φηη ζα επεθηείλεη κε δξακαηηθφ ηξφπν ηηο 

εθπαηδεπηηθέο ιεηηνπξγίεο. Έπξεπε ινηπφλ νη κφληκνη δηνξηζκνί λα απμάλνπλ 

δξακαηηθά. Έρνπκε κηα αχμεζε ησλ δηνξηζκψλ, αιιά φρη δξακαηηθή, αλάινγα 

κε ην κνληέιν. 

  Ση θάλνπλ ινηπφλ νη κάγθεο; Σηο θάλνπλ σξνκίζζηα. Σν κεγάιν 

δήηεκα ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο είλαη λα απαηηήζεη φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο 

ηηο εθπαηδεπηηθέο, φιεο, θαη φιεο νη ζέζεηο ηνπ νη ζπλδηθαιηζηηθέο 30 ρξφληα, 20 

καζεηέο, έμη ρηιηάδεο πνπ είπε ν πξνεγνχκελνο πξφεδξνο ηεο ΟΛΜΔ ην 

ρξφλν επηκνξθνχκελνη, αλ απηά ηα απαηηήζεη πξνθαλψο, νη επεηεξίδεο ζα 

μεκπινθάξνπλ ηειείσο, είλαη ζσζηφ ζπλάδειθνη ηεο ΓΟΔ απηφ. Δίλαη ζσζηφ. 

  Αγλνείηε φκσο έλα πξάγκα, ππάξρεη απηή ηε ζηηγκή εθείλνο ν 

ζπζρεηηζκφο δχλακεο γηα λα θάλνπκε απηή ηε πνιηηηθή; Θέινπκε λα ηελ 

θάλνπκε. Πξνζπαζνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε ηηο πξνυπνζέζεηο. Πξέπεη λα 

βάινπκε πξνκεησπίδα φηη κπνξνχκε, λαη κπνξνχκε ζηελ εθπαίδεπζε λα 

αλνίμνπκε ηξηάληα ρηιηάδεο ζέζεηο δηνξηζκνχ είλαη ζσζηφ. Αιιά εάλ δελ 

θξαηεζνχκε ηψξα απφ ηελ πξνυπεξεζία, φπνηνο βάιιεη ελάληηα ζηελ 

πξνυπεξεζία, ζηξψλεη ην έδαθνο ζηα πνιιαπιά  πξνζφληα ζπλάδειθνη ην 

ιέσ ζηνπο λεψηεξνπο. 
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  ην βαιηηζάθη πνπ ζα πεγαίλεηε κε έλα εθαηνκκχξην ραξηηά θαη 

δελ ζα μέξεη θαλείο απφ πνχ πξνέξρνληαη. Καη μέξεηε δελ κε λνηάδεη απηφ, 

βάιηε φηη ραξηηά ζέιεηε. Δγψ ζέισ λα δηαηεξήζσ ηελ αμία ηνπ βαζηθνχ 

πηπρίνπ, απηή είλαη ε ζθέςε κνπ, ε δνκηθή κνπ ζθέςε, βάιηε εζείο απηή ηε 

γξακκή, ζηα πνιιαπιά πξνζφληα, μέξεηε ηη κε ελνριεί; ρη απηφ. Με ελνριεί 

φηη θαηαζηξέθνπκε νιφθιεξεο γεληέο, δειαδή ηα παηδηά καο, έρσ δπν θνηηεηέο 

ζην 6ν έηνο ηνπ πνιπηερλείνπ, ειεθηξνιφγνο ν έλαο, κεραλνιφγνο ν άιινο. 

Γελ δίλσ ζε θαλέλαλ ην δηθαίσκα λα κνπ ηνπο θαηαζηξέςεη. Σα έρεηε θάλεη 

αλνξγαζκηθά ηα παηδηά ζαο ην έρεηε πάξεη ρακπάξη; Έρεηε πάξεη ρακπάξη ηη 

ζπκβαίλεη θνηλσληθά; Χο πφηε ξε ζπλάδειθε Πξφεδξε ηεο ΟΛΜΔ ν 

πξνεγνχκελνο, ζα ηνπο βάδνπκε ρξφληα εθπαίδεπζε; 

  Δίπε εδψ πέξα λα πξνζζέζνπκε ιέεη δπν ρξφληα, δπν ρξφληα 

αθφκα ζην βαζηθφ ηίηιν γηα λα γίλεη ν άιινο εθπαηδεπηηθφο; Πφηε ζα δνπιέςεη 

ξε ζπλάδειθνη; Γπν παηεξάδεο ζα έρεη απηφο ν άλζξσπνο θαη δπν καλάδεο, 

λα ηνλ ηξνθνδνηνχλε εζαεί; 

  Πξνυπεξεζία θαη μεξφ ςσκί απηή ηε ζηηγκή ζπλάδειθνη, ζα καο 

πάλε ζηα πνιιαπιά πξνζφληα θαη ζα θιαίηε φινη καδί, αιιά ζα είλαη αξγά θαη 

πξέπεη λα ζαο ην πσ ηψξα. 

  Τπάξρνπλ ζπλάδειθνη ε κφλε πξνυπεξεζία πνπ είλαη ξνπζθέηη 

είλαη ζηελ πξφζζεηε δηδαθηηθή ζηήξημε θαη ζηα κνπζηθά, μέξνπκε ηη γίλεηαη 

ηψξα. Γελ απνθηηέηαη ζπλάδειθνη. Ο έλαο ηξφπνο είλαη ν δηαγσληζκφο, πνπ 

ζεκαίλεη λα πάεη ην δηθφ ζνπ παηδί θαη λα κελ πάεη ην δηθφ κνπ, εκείο δελ ην 

ζέινπκε θαη καδί κε ζαο, ιέκε φιεο νη εθπαηδεπηηθέο ιεηηνπξγίεο λα γίλνπλ 

κφληκνη δηνξηζκνί, δελ ππάξρεη, θίλεκα ρξεηάδεηαη, απηφ ρξεηάδεηαη ζπλάδειθνη 

γηα λα αλνίμνπλ θαη νη επεηεξίδεο θαη λα κεησζεί ν ρξφλνο ηεο πξνυπεξεζίαο, 

ψζηε λα κεδεληζηεί απηφ ρξεηάδεηαη. 

  Θα πσ δπν ιφγηα θαη ζα θιείζσ. Γηα ηελ επηκφξθσζε ιέσ. 

Κνηηάμηε ζπλάδειθνη, δε θαηάιαβα, απφ πφηε δειαδή ν κεραληθφο, ν γηαηξφο, 

δελ πξέπεη λα έρεη παηδαγσγηθή θαηάξηηζε, πψο ην ζέηεηε έηζη ην ζέκα; Πψο 

ζέηεηε δηαρσξηζκνχο ζ‟ απηφ ην επίπεδν; Σν δήηεκα ηεο παηδαγσγηθήο αθνξά 

φινπο ηνπο απφθνηηνπο ηνπ ειιεληθνχ παλεπηζηήκηνπ, δηφηη ζήκεξα έρνπκε ην 

80% ζηα παλεπηζηήκηα. 
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  Πξέπεη φινη λα απνθηήζνπλ παηδαγσγηθά θξηηήξηα, γηαηί ν 

ζηείξνο επηζηήκνλαο πνπ κπαίλεη κέζα ζην ζσιήλα θαη βγάδεη απηά πνπ 

ζέινπλ νη νκάδεο εμνπζίαο; Γηαηί ν κεραληθφο ζα θηίδεη ην ζπίηη ρσξίο 

παηδαγσγηθή; Γηαηί ν γηαηξφο δελ πξέπεη λα θάλεη παηδαγσγηθφ παλεπηζηήκην; 

Δίλαη ιάζνο ν δηαρσξηζκφο ζπλάδειθνη. 

  Ζ παηδαγσγηθή ζηηο βαζηθέο ζπνπδέο φισλ ησλ ζρνιψλ. 

Γεχηεξνλ, ν κφλνο ηξφπνο ζηελ επηκφξθσζε, εγψ ζαο ην ιέσ απ‟ απηφ ην 

βήκα θαη ιέσ ην εμήο, φηη ζπζηήκαηα θαη λα θηηάμεηε, φηη ζα ζαο ηα 

θαηαζηξέςνπλ φια. Θα ηνπο θιείζνπκε ηελ πφξηα, ζα ηνπο βάινπκε ινπθέην. 

Γηαηί; Γηαηί φια δελ αγγίδνπλ ηελ ςπρή ηνπ θαζεγεηή. Έλαο ηξφπνο ππάξρεη 

κφλν, εηήζηα επηκφξθσζε αιιά κε έλα ραξαθηεξηζηηθφ. Σν πξφγξακκα, ην 

πεξηερφκελν θαη ηνπο επηκνξθσηέο, ζα ηνπο επηιέγνπλ νη επηκνξθνχκελνη. 

Δίλαη ν κφλνο ηξφπνο. ια ηα κνληέια ηνπ ‟70 θαηαζηξάθεθαλ, γηαηί δελ είραλ 

απηφ ην ζηνηρείν. Γηαηί θνξάγαλε θνξεηνχο λα κελ πσ ηη, λα κελ πσ ηη 

πνηφηεηαο θνξάγαλε ζηνπο ζπλαδέιθνπο. 

  ην πξνεγνχκελν ζπλέδξην θαη ζηηο εκεξίδεο πνπ έρσ δηαβάζεη 

φιεο ηηο εκεξίδεο θαη ηα ζπλέδξηα πάλσ ζηελ επηκφξθσζε. Έλαο κφλν 

παλεπηζηεκηαθφο, ην ζπκίδσ γηαηί ήηαλ ζηε Θεζζαινλίθε ηφικεζε λα πεη απηή 

ηε ζέζε κε ην εμήο επηρείξεκα. Γελ κπνξψ λα θαηαιάβσ, γηαηί ε Δηαηξεία ησλ 

Καξδηνιφγσλ Γηαηξψλ, θάλεη απηή ηα ζεκηλάξηά ηεο, γηαηί νη κεραληθνί απηφ-

νξγαλψλνπλ ηα δηθά ηνπο, γηαηί νη ηάδε θαη νη ηάδε….θαη εκείο πξέπεη λα καο 

ηα θνξάεη ην θξάηνο; 

  Δίλαη πνιχ κεγάια ηα δεηήκαηα, αθξνζηγψο είπα δπν ηξία 

πξάγκαηα γηα λα δείηε θπξίσο ην πλεχκα κνπ, ηη ζέινπκε λα πνχκε. Ξέξνπκε 

ηηο δπζθνιίεο ζπλάδειθνη, ζε φια ηα επίπεδα. Καη ζηελ επηκφξθσζε θαη 

ζηνπο δηνξηζκνχο είλαη ππαξθηέο νη δπζθνιίεο. Καλείο δελ έρεη έλα καγηθφ 

ξαβδί γηα λα ιχζεη ηα πξνβιήκαηα. 

  Γη‟ απηφ ζέιεη κεγάιε δνπιεηά θαη κεγάιε πξνζπάζεηα, αιιά ην 

θπξηφηεξν απ‟ φια είλαη θίλεκα ζπλάδειθνη, αλ δελ βγνπλ 50.000 θαζεγεηέο 

ζην δξφκν, δελ θάλνπκε ηίπνηα, ζε θαλέλα επίπεδν, ζε θακία πξνηαζηνινγία 

θαη ζε θαλέλα ζέκα. Δπραξηζηψ. 



7
ν
 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΟΛΜΔ – ΖΜΔΡΑ 3

ε
 – Β‟ ΔΝΟΣΖΣΑ - ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ Α‟ – 18/12/2004 

 805 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Κ. ΜΖΛΗΑΡΑΚΖ): Δπραξηζηνχκε ην ζπλάδειθν. 

ΤΝΔΓΡΟ: Κχξηε πξφεδξε ζα ήζεια απφ ην ζπλάδειθν Ναμάθε λα καο 

θαζνξίζεη ζρεηηθά κε ηελ ζχληαμε ηεο επηηξνπήο κειέηεο. Αλ έρεη θάπνηα 

πιεξνθνξία φηη ε επηηξνπή κειέηεο έγηλε απφ ην Γ ηεο Οκνζπνλδίαο φπσο 

θαηήγγεηιε εδψ, ή θαη αλ δηαθαίλεηαη απφ πνπζελά φηη νη ζπλάδειθνη πνπ ηελ 

απνηεινχλ, απνηεινχλ ζπληερλίεο θαη είλαη κέιε θάπνησλ νξγαλψζεσλ, δελ 

ζπληάρζεθαλ έηζη νη επηηξνπέο… 

ΤΝΔΓΡΟ: Τπάξρνπλ φκσο κεξηθά δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ζην δήηεκα ηεο 

πνιηηηθήο εζηθήο. 

ΤΝΔΓΡΟ: Κχξηε Πξφεδξε έλαο αλαπιεξσηήο κέινο ηεο ΔΛΜΔ δελ κπνξεί 

λα είλαη ζηελ ζπληαθηηθή επηηξνπή; 

(Γηαινγηθέο πδεηήζεηο) 

ΤΝΔΓΡΟ: Γελ κηιάκε γη‟ απηφ ζπλάδειθε θαη έλαο αδηφξηζηνο πνπ δελ είλαη 

θαλ σξνκίζζηνο  κπνξεί λα είλαη ζε επηηξνπέο ηεο ΟΛΜΔ. Μηιάκε γη‟ απηνχο νη 

νπνίνη ε Οκνζπνλδία είρε ην 18κελν θαη πήγαλ θαη δηαπξαγκαηεχηεθαλ ην 

30κελν, γη‟ απηνχο ζπδεηάκε, πνπ δηαπξαγκαηεχηεθαλ γηα ηελ πάξηη ηνπο. Γηα 

ηελ πάξηη ηνπο θαη γηα ηελ ζπληερλία ηνπο θαη δηέζπαζαλ ηνλ θφζκν. Δδψ 

ππάξρεη δήηεκα πνιηηηθήο εζηθήο ή φρη, ή θάλνπκε φηη δελ θαηαιαβαίλνπκε; 

Πνηνο δηαπξαγκαηεχηεθε ην 30κελν; 

ΤΝΔΓΡΟ: Απφ πέξζη ιεηηνπξγνχλ νη Γξακκαηείεο Αλαπιεξσηψλ 

Χξνκηζζίσλ ζηελ ΟΛΜΔ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Κ. ΜΖΛΗΑΡΑΚΖ): Σν ιφγν έρεη ν ζπλάδειθνο Μεηαιιηλφο.  

Ν. ΜΔΣΑΛΛΗΝΟ (ΔΛΜΔ ΚΔΡΚΤΡΑ): Γελ ήηαλ ζηηο πξνζέζεηο κνπ λα 

αλαθεξζψ ζ‟ απηφ θαη ηξψσ θαη ην ρξφλν κνπ, αιιά πξνθιεζήθακε απφ ην 

ζπλάδειθν ησλ παξεκβάζεσλ θαη είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα απαληήζνπκε, 

θαη‟ αλάγθε. ζνλ αθνξά ην ζέκα ησλ δηνξηζκψλ, γηαηί θνηηάμηε λα δείηε 

ππάξρεη ε δηαθσλία πάλσ ζηνλ θεληξηθφ ζπιινγηζκφ πνπ θάλεη φζνλ αθνξά 
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ην ραξαθηήξα, ηηο πξννπηηθέο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ 

θηλήκαηνο ζήκεξα, πνπ βέβαηα πάληα πξέπεη λα ηνλ εληάμεηο κέζα ζηελ 

ππάξρνπζα θνηλσληθή, νηθνλνκηθή, δηεζλή πξαγκαηηθφηεηα θιπ. 

  Πνηα είλαη ε εληαία αληίιεςε δειαδή ε νπνία νπζηαζηηθά 

αλαπαξήγαγε ν ζπλάδειθνο Ναμάθεο πνπ ιέεη ην εμήο. ηη κπξνζηά ζηελ 

εμαηξεηηθά κεγάιε επηζεηηθφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ ζήκεξα, είζαη ππνρξεσκέλνο 

λα θάλεηο βήκαηα νπηζζνρψξεζεο, ψζηε λα εμαζθαιίζεηο γξακκέο άκπλαο, 

καδηθφηεξεο θαη απνηειεζκαηηθφηεξεο, γηα λα κπνξείο λα ζψζεηο φηη κπνξείο, 

εθεί είλαη ην ιάζνο ην θεληξηθφ, δειαδή εθεί είλαη ε θεληξηθή καο δηαθσλία. 

  Γειαδή ζεσξνχκε φηη ε ζεκεξηλή θάζε, ε ζεκεξηλή δηεθδίθεζε 

ηνπ θεθαιαίνπ δελ είλαη λα πάξεη θάηη απφ ηα εξγαζηαθά καο δηθαηψκαηα, ηα 

ζέιεη φια. Γελ ππάξρεη δειαδή έζραηε γξακκή άκπλαο εδψ. Σα ζέιεη φια. 

Θέιεη ηελ ζχγρξνλε εξγαηηθή ηάμε απφιπηα εμαξηεκέλε, ρσξίο εξγαζηαθά, 

ρσξίο δεκνθξαηηθά δηθαηψκαηα θιπ. 

  Αλ απηή ε πξνζέγγηζε είλαη ζσζηή, ε ινγηθή πνπ ιέεη λα ηα 

βξνχκε κε ηνλ αληίπαιν ζην κίληκνπκ ζην ειάρηζην ζεκείν, είλαη εληειψο 

ιάζνο. Δίλαη ε γξακκή, ε ζηξαηεγηθή θαη ε ηαθηηθή ηνπ παξειζφληνο, ηνπ 

ηζηνξηθά πεπαιαησκέλνπ θαη ηεινχληνο ππφ απφζπξζε ζπλδηθαιηζηηθνχ 

θηλήκαηνο, είλαη ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο ησλ κεηαπνιεκηθψλ ρξφλσλ, 

ηνπ λέν-θελζηαληζκνχ, ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο θιπ. 

  Γελ είλαη απηή ε ζχγρξνλε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή 

πξαγκαηηθφηεηα, ζπλάδειθνη εδψ είλαη ε δηαθσλία καο. Αλ κπνξνχκε λα 

ζπκθσλήζνπκε, γηα ην πνηνο είλαη ν ραξαθηήξαο ηνπ θαπηηαιηζκνχ ζήκεξα, 

πνηεο είλαη νη επηδηψμεηο ηνπ θιπ, ηα ππφινηπα ζα ηα βξίζθακε, γηα ην πψο ζα 

γίλνπλ νη πξνζιήςεηο. Δθεί δηαθσλνχκε. 

  Πάσ ηψξα επί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ. Λέσ ινηπφλ φηη, φζνλ αθνξά 

ηελ επηκφξθσζε, ζα πξέπεη θαηαξρήλ λα θαηαγξάςσ κηα θεληξηθή κνπ 

δηαθσλία, φζνλ αθνξά ηελ πξνζέγγηζε ηεο εηζήγεζεο θαη φρη κφλν ηεο 

εηζήγεζεο. 



7
ν
 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΟΛΜΔ – ΖΜΔΡΑ 3

ε
 – Β‟ ΔΝΟΣΖΣΑ - ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ Α‟ – 18/12/2004 

 807 

  Πάεη λα ηελ εληάμεη ηελ επηκφξθσζε ε εηζεγεηηθή έθζεζε ζηα 

πιαίζηα ηεο ινγηθήο ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο. Δδψ ππάξρεη έλα θεληξηθφ, 

ζεκειηψδεο θαη‟ εκάο ηδενιφγεκα, ζην νπνίν έρεη ππνρξέσζε ην αξηζηεξφ 

ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα θαη φρη κφλν, λα αληηπαξαηεζεί θάζεηα. Δίλαη ε 

αληίιεςε πνπ ιέεη δειαδή, ε δηα βίνπ εθπαίδεπζε ζηεξίδεηαη ζηελ αληίιεςε 

πνπ ιέεη φηη, θαηά θαηξνχο ε γλψζε κάιηζηα, ην ιέλε νη ζχγρξνλνη 

θνλδπινθφξνη, ζπλεηδεηνί ή αζπλείδεηνη, αθνχζηα ή εθνχζηα, αλαπαξαγσγείο 

ησλ θπξίαξρσλ ηδενινγεκάησλ, ην ιέλε κ‟ απηή ηελ ηξέρνπζα άπνςε φηη, θάζε 

επηά ρξφληα ε γλψζε παιαηψλεη πιήξσο θαη ζέιεη πιήξε αλαλέσζε, ιεο θαη 

είλαη απηνθίλεην θαη ηειεί ππφ απφζπξζε. 

  Ζ αληίιεςε απηή, νπζηαζηηθά έρεη κηα θηινζνθηθή ξίδα πνπ 

πξέπεη λα ηελ αθνπκπήζεηο πξψηα γηα λα κπνξέζεηο λα ηελ αληηκεησπίζεηο. Ζ 

θηινζνθηθή ηεο ξίδα ζηεξίδεηαη ζηηο λενζεηηζηηθέο απφςεηο, ζχκθσλα κε ηηο 

νπνίεο, ε γλψζε, νη επηζηεκνληθνί λφκνη δελ είλαη αληηθεηκεληθή αληαλάθιαζε 

ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, αιιά απνηεινχλ απνθάζεηο, εθθάλζεηο, ζπζηήκαηα 

ινγηθά, πνπ αλ ηα αιιάμεηο, ηφηε πξέπεη λα μαλανηθνδνκήζεηο πάιη απφ ηελ 

αξρή. Μ‟ απηή ηελ βάζε πξνθαλψο αιιάδνπκε ην ινγηθφ ζχζηεκα θαη 

ζπλεπψο μαλά απφ ηελ αξρή, είλαη έηζη φκσο; 

  Δκείο ιέκε φηη ε γλψζε έρεη θφθθηλν λήκα πνπ ηελ δηαπεξλάεη 

απφ ηελ επνρή ηνπ Αξηζηνηέιε θαη ίζσο πην πίζσ ζα καο πνπλ νη θηιφινγνη, 

κέρξη θαη ζήκεξα παηδηά. 

  Γηφηη νπζηαζηηθά αλ δνχκε ηελ ηζηνξία ηεο αλζξψπηλεο γλψζεο, 

ππάξρνπλ κεξηθέο θεληξηθέο ηδέεο, βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία 

δηαηεξνχληαη αιψβεηα ρηιηάδεο ρξφληα, ζα ην πσ έηζη. 

  Άξα ινηπφλ λαη ζηελ επηκφξθσζε, δελ είπε θαλέλαο φρη, αιιά 

πξέπεη λα ηελ δεηο, φρη κε ηελ έλλνηα ησλ αλαγθψλ, ησλ ζχγρξνλσλ αλαγθψλ, 

πξάγκαηη λα πσ φηη ζα πξέπεη λα δεηο ηηο ζεκεξηλέο ηδηαηηεξφηεηεο, λα δεηο φηη 

ε ηαρχηεηα αλαπαξαγσγήο λέαο γλψζεο, είλαη ηφζν κεγάιε, ψζηε ε 

επηκνξθσηηθή δηαδηθαζία πξέπεη λα επηηαρπλζεί, λα γίλεη πην βαζηά, λα γίλεη 

πην νπζηαζηηθή λα καθξχλεη ζε ρξφλν. Απηφ λαη, λα ζπκθσλήζνπκε ζ‟ απηφ, 

αιιά κε ηη ραξαθηεξηζηηθά; Με ηνλ ραξαθηήξα ηεο ελεκέξσζεο, ηεο 

αλαλέσζεο, ηεο πξνζέγγηζεο ησλ λέσλ πιεπξψλ πνπ ε επηζηήκε θαζεκεξηλά 
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αλαπαξάγεη; Ναη κ‟ απηή ηελ βάζε λα ην ζπδεηήζνπκε. Ναη ζηελ επηκφξθσζε, 

αιιά πνηα επηκφξθσζε; Σελ επηκφξθσζε απηνχ εδψ ηνπ θεηκέλνπ; Απηή ηελ 

επηκφξθσζε ζέινπκε αγαπεηνί ζπλάδειθνη; Σελ επηκφξθσζε ησλ ζρνιηθψλ 

ζπκβνχισλ θαη ηεο αιιεινδηδαθηηθήο κεζφδνπ; 

  Απηφ καο γπξίδεη ζην λενειιεληθφ ζρνιείν ηνπ ηέινπο ηνπ 

πξνεγνχκελνπ αηψλα. Γελ ππήξραλ δάζθαινη θαη ηειηθά καζαίλαλε κεηαμχ 

ηνπο ηα παηδηά, πψο ζα γίλεη δηαθνξεηηθά. Έηζη απηφ ζηελ ηξίηε ρηιηεηία απηφ 

ζεκαίλεη επηκφξθσζε παηδηά;  

  ηελ Διιάδα ηεο «επξσπατθήο πξννπηηθήο» απηφ ζεκαίλεη 

επηκφξθσζε; Καη πνηα είλαη ε κήηξα ηειηθά ηεο γλψζεο, γηαηί λα κελ ην 

πνχκε, δελ είλαη ην παλεπηζηήκην ε ηζηνξηθή κήηξα παξαγσγήο θαη 

αλαπαξαγσγήο ηεο γλψζεο, απηή δελ είλαη; Θα ην αθήζνπκε απηφ θαη ζα 

πάκε ζηνλ επηκνξθσηή κε φπνηα ραξαθηεξηζηηθά έρεη ν ζρνιηθφο ζχκβνπινο, 

πνπ ζα έιεγα φηη εδψ πέξα ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίνλ παξνπζηάδεηαη νπζηαζηηθά 

πάεη λα δηακνξθψζεη αιεηίζηηθεο απφςεηο, επηθίλδπλεο γηα ηνλ θιάδν. Καη 

φζνη ην ρατδεχνπλ απηφ θάλνπλ ιάζνο. 

  Δκείο ηνπο ζέινπκε ηνπο ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο, αιιά δίπια 

ζην ζπλάδειθν, φρη πάλσ απφ ην ζπλάδειθν. Αλ έηζη αληηιακβάλνληαη ηελ 

ζέζε ηνπο, ηφηε είκαζηε ελαληίνλ ηνπο. Αλ αληηιακβάλνληαη ηελ ζέζε ηνπο, 

είλαη έλαο απφ ηνπο ξφινπο πνπ έρνπλ κέζα ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη 

ίζσο είλαη φρη ν θχξηνο, γηαηί ν θχξηνο ξφινο ηνπο είλαη κέζα ζηελ ηάμε. Απηφο 

είλαη ν θχξηνο ξφινο καο, ε θχξηα απνζηνιή, κέζα ζηελ ηάμε. 

  Αλ αληηιακβάλεηαη ινηπφλ φηη θάπνηα ζηηγκή ζπγθπξηαθά, γηα 

θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα βξέζεθε ζ‟ απηφ ην ξφιν θαη ηειηθά επηζπκία ηνπ 

είλαη πξάγκαηη, λα επαλέιζεη ζηελ θχξηα απνζηνιή ηνπ, δειαδή ζηελ ηάμε θαη 

ζηα παηδηά ηνπ, ηφηε είκαζηε καδί ηνπ. Αλ λνκίδεη φηη κε φπνηνπο θαη φζνπο 

ηξφπνπο, γηα λα κελ κπσ ζε ιεπηνκέξεηα, απέθηεζε απηφ ηνλ ηίηιν, φηη κ‟ 

απηφ ηνλ ηξφπν μερψξηζε απφ ηνπο ππφινηπνπο ζπλαδέιθνπο, φρη παηδηά, δελ 

κπνξνχκε λα ζπλελλνεζνχκε, ηφηε είκαζηε απέλαληη, δπζηπρψο είκαζηε 

απέλαληη. 
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  Καη ζα έιεγα φηη θάζε νκάδα εξγαζίαο έρεη ην δηθαίσκα λα πεη 

φηη ζέιεη. ην θάησ – θάησ είλαη κηα νκάδα επηζηεκφλσλ, κε θαιχηεξε ή 

ρεηξφηεξε γλψζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, κε ηηο δηθέο ηνπο πξνζεγγίζεηο, κε ηελ 

δηθή ηνπο νπηηθή, ζεβαζηή απφ θάζε άπνςε δεκνθξαηία έρνπκε ζην θάησ – 

θάησ ηεο γξαθήο. 

  Αιιά εδψ πέξα ζπλάδειθνη γξάθεη 7ν εθπαηδεπηηθφ ζπλέδξην 

ηεο ΟΛΜΔ θαη δελ κπνξεί λα ιέεη ν θάζε πηθξακέλνο φηη ζέιεη εδψ κέζα. Γηαηί, 

ή δελ ηνλ ειέγρεηο ζην φλνκα ηεο ειεπζεξίαο θιπ, ή ην αθήλεηο ζθφπηκα ψζηε 

λα κνπ έξζεηο ζην επφκελν ζηάδην λα κνπ πεηο, ππάξρεη θαη απηφ ζα κνπ πεηο, 

είζαη εμαηξεηηθά θαρχπνπηνο, γηαηί λα κελ είκαη; ηαλ νπζηαζηηθά ν Αλησλάθνο 

έξρεηαη θαη κνπ ιέεη φηη δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα, θαιή ε ηδέα γηα 7.500 

επηκνξθνχκελνπο εηεζίσο, αιιά δελ κπνξνχκε παηδηά. Γελ θζάλνπλ ηα ιεθηά 

ελ νιίγνηο. Άξα λα βξνχκε άιινπο ηξφπνπο. 

  Οξίζηε, κπνξνχκε ιέεη λα επηκνξθψζνπκε ιίγνπο, νη νπνίνη ζα 

απνηειέζνπκε ηνπο επηκνξθσηηθνχο ππξήλεο. Να ζηείινπκε, έλα, δπν, απφ 

θάζε ΔΛΜΔ λα κάζνπκε πέληε γξακκαηάθηα αθφκα ζην παλεπηζηήκην θαη κεηά 

λα κνπ έξζνπλ λα κνπ ην παίδνπλ πξπηάλεηο, ε! φρη βξε παηδηά, απηή είλαη ε 

επηκφξθσζε γηα λα ην μαλαπψ γηα άιιε κηα θνξά ζηελ Διιάδα ηεο ηξίηεο 

ρηιηεηίαο! Έιενο! 

  Καη ηέινο γηα λα θιείζσ θαη επραξηζηψ ην πξνεδξείν ζθεθζείηε 

φηη έρσ έξζεη απφ ηελ Κέξθπξα θαη ζα πεξάζσ ρηνλνζχειια θαη ηελ Καηάξα 

ζπλάδειθνη θαη δελ μέξσ κήπσο κείλσ θαη εθεί απφςε, ηξαγηθά ζαο ηα ιέσ. 

Λνηπφλ λα πσ θαη έλα ηειεπηαίν. Λέεη ε νκάδα εξγαζίαο φζνλ αθνξά ηηο 

εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη ην είπα θαη ην ξψηεζα θαη ρζεο θαη ην ζθηαγξαθεί σο 

έλα βαζκφ, γηα ην ζχζηεκα αλνηρηήο πξφζιεςεο πνπ βαζίδεηαη ζηελ ζρέζε 

πξνζθνξάο θαη δήηεζεο θαη εδψ πέξα ιέγνληαη δηάθνξα πνιχ ελδηαθέξνληα 

πνπ αμίδεη λα ηα δηαβάζνπκε φινη. 

  ηη δηνξίδνπλ δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ζε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θιπ, κε 

ζπκθσλία δηεπζπληή θαη κειινληηθνχ εξγαδφκελνπ. Να πσ ινηπφλ ζηνπο 

θίινπο, ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο επξσπατζηέο, λα πσ ζηνπο ζπλαδέιθνπο ηεο 

ΟΛΜΔ, πνπ καο δεκνζηεχνπλ πίλαθεο γηα λα ζπγθξίλνπλ ην κηζζφ ηνπ 
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εθπαηδεπηηθνχ ζηελ Διιάδα, κε ηνλ κηζζφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε, φηη αλ αγαπεηνί ζπλάδειθνη απνθαζίζαηε λα πάξεηε ην επξσπατθφ 

παθέην ην εθπαηδεπηηθφ, ζα ην πάξεηε φιν, φρη φηη ζαο βνιεχεη θαη φηη δελ ζαο 

αξέζεη ην πεηάηε ζηελ άθξε. 

  Θέιεηε ινηπφλ ηα ιεθηά ηα παξαπάλσ; Θα πάξεηο θαη ηελ 

αμηνιφγεζε θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο κνληκφηεηαο θαη φια αγαπεηνί ζπλάδειθνη, 

φρη φηη ζ‟ αξέζεη. Κνπηφθξαγθνπο ηνπο πέξαζεο ηνπο άιινπο, λα ζνπ ηα 

δψζνπλ φια; Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Κ. ΜΖΛΗΑΡΑΚΖ): Ζ ζπλαδέιθηζζα Παλνπνχινπ, Πξφεδξνο 

ηεο Έλσζεο Αδηφξηζησλ Δθπαηδεπηηθψλ. 

θα ΠΑΝΟΠΟΤΛΟΤ (Πξόεδξνο Έλσζεο Αδηόξηζησλ Δθπαηδεπηηθώλ): 

Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, είκαη σξνκίζζηα απφ ηελ Παλειιήληα Έλσζε 

Αδηφξηζησλ Δθπαηδεπηηθψλ, πέξζη φιε ηελ ρξνληά ζπκκεηείρα ζηελ 

Γξακκαηεία Αλαπιεξσηψλ Χξνκηζζίσλ πνπ ε Παλειιήληα Έλσζε ζηήξημε κε 

φιεο ηηο δπλάκεηο ηεο. 

  Καηαξρήλ ζέισ λα θάλσ κηα παξαηήξεζε. Βεβαίσο ν θαζέλαο 

κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ζε κηα νκάδα εξγαζίαο ηεο ΟΛΜΔ, φκσο ππάξρεη θαη 

κηα ζεκεηνινγία θαη λα ζπκπιεξψζσ θάηη, φηη ε Παλειιήληα Έλσζε 

Αλαπιεξσηψλ πνπ απηή ηε ζηηγκή εθηφο απφ πξνλνκηαθέο ζπδεηήζεηο ηνπ 

Τπνπξγείνπ είλαη θαη ζε πξψην ηξαπέδη πίζηα εδψ πέξα, επζχλεηαη θαηαξρήλ 

γηα ηελ δηάζπαζε ηνπ θιάδνπ, γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ ζπληερληαθνχ 

πλεχκαηνο ζην θνκκάηη ηεο ειαζηηθήο απαζρφιεζεο, κέρξη ηνπ ζεκείνπ πνπ 

έλαο αλαπιεξσηήο λα κελ έρεη ζπλνιηθά ζπλείδεζε εθπαηδεπηηθνχ θαη πέξα 

απφ ηηο ζπλαιιαγέο θάησ απφ ην ηξαπέδη θαη ην ηξηαληάκελν, ήηαλ εθείλε πνπ 

δελ δέρζεθε, ε Γξακκαηεία Αλαπιεξσηψλ Χξνκηζζίσλ ήηαλ κηα πξνζπάζεηα 

λα γεθπξσζεί ην εθπαηδεπηηθφ θίλεκα κε ηνλ θφζκν απηφ ηεο ειαζηηθήο 

απαζρφιεζεο. 

  ρη κφλν ην ζακπνηάξηζε, φηαλ έγξαθε θείκελα ζηα νπνία 

θαζχβξηδε ηελ Οκνζπνλδία, γηαηί έιεγε φηη είλαη πνπιεκέλε πνπ ζηελ κάρε 

ηνπ 1998 πνπ κάησλε ην εθπαηδεπηηθφ θίλεκα γηα λα ππεξαζπίζεη ηελ ζηαζεξή 
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θαη κφληκε εξγαζία, ζα έπξεπε λα ην έρεη μεπνπιήζεη θαη λα θφβεη βφιηεο 

ζηνπο δηαδξφκνπο ηνπ Τπνπξγείνπ, γηα λα δηαπξαγκαηεπζεί ην θαιχηεξν 

μεπνχιεκα, ηελ θαιχηεξε ξχζκηζε, λνκίδσ φηη ππάξρεη θαη κηα ζεκεηνινγία. 

  Θα έπξεπε ελ πάζε πεξηπηψζεη ε Οκνζπνλδία, πνπ πέξζη 

θαζπβξηδφηαλ λα βάδεη θαη έλα φξην. Σψξα φζνλ αθνξά ηηο εηζεγήζεηο ζηε 

ζπδήηεζε έρσ ηελ εληχπσζε φηη, πίζσ απφ ηελ θάιπςε ελφο ππνηίζεηαη 

νπδέηεξνπ επηζηεκνληζκνχ, πνπ δελ είλαη θαζφινπ αζψνο, ζηελ νπζία θαη 

κέζα απφ ηε ινγηθή φηη λα απνδερζνχκε ην θαηλνχξγην, πνπ είλαη ν κεζαίσλαο  

ληπκέλνο κε ην θαηλνχξγην θαη λα είκαζηε θαηλνηφκνη θαη λα κελ έρνπκε 

αγθπιψζεηο, ζηελ νπζία, απηφ πνπ πξφηεηλε είλαη, φρη λα πάκε πάξα πνιχ 

πίζσ απφ ηηο ζέζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θηλήκαηνο, αιιά ζηελ νπζία απηφ πνπ 

καο πξφηεηλε είλαη, λα δερζνχκε φιε απηή ηελ επίζεζε, φιν απηή ηελ 

λενθηιειεχζεξε αλαδηάξζξσζε. 

  Ξεθηλνχζε ελ πάζε πεξηπηψζεη κε ηελ ελνρηθή παξαδνρή, φηη ν 

εθπαηδεπηηθφο είλαη θαηαξρήλ αλεπαξθήο κέρξη λα απνδείμεη ην αληίζεην κέζα 

απφ πνιιαπιά πξνζφληα θαη κηα νιφθιεξε Οδχζζεηα. Γελ ππήξρε πνπζελά 

θακηά θξηηηθή ζηελ αληηκεηαξξχζκηζε Αξζέλε, δειαδή είλαη δπλαηφλ 

ζπλάδειθνη λα ιέκε φηη ην ζχζηεκα πξφζιεςεο άιιαμε πέξζη; 

  Δίλαη δπλαηφλ, λα κελ θάλνπκε αλαθνξά ζην γεγνλφο, ην 

ζχζηεκα πξφζιεςεο άιιαμε κε ηελ θαηάξγεζε ηεο επεηεξίδαο. Πνπ ε 

θαηάξγεζε ηεο επεηεξίδαο ήηαλ ζηελ νπζία έλαο αλαρξνληζκφο πνπ δελ 

κπνξνχζε λα πεξάζεη ην κνληέιν ηνπ απαζρνιήζηκνπ εθπαηδεπηηθνχ, ην 

κνληέιν ηνπ αλζξψπνπ – ιάζηηρν. Γελ είρε θακία ζρέζε θαη θαλέλαλ δελ ηνλ 

έπηαζε ν πφλνο λα πάξεη ην θαιχηεξν εθπαηδεπηηθφ γηα ηα παηδηά καο. 

  Σν δήηεκα ήηαλ λα ζπάζνπλ νη εξγαζηαθέο ζρέζεηο. Ννκίδσ φηη 

αθφκα ην εθπαηδεπηηθφ θίλεκα, έρεη θαη πξνθαηαιήςεηο ελάληηα ζηελ 

σξνκίζζηα, ελάληηα ζηηο ειαζηηθέο ζρέζεηο θαη επηπρψο έρεη θαη αγθπιψζεηο, 

φπσο ηελ ππεξάζπηζε ηεο ζηαζεξήο θαη κφληκεο εξγαζίαο. Δλ πάζε 

πεξηπηψζεη ε επεηεξίδα δηνξηζκνχ, επεηδή αθνχζηεθαλ πάξα πνιιά, ήηαλ 

ζηελ νπζία, ε αλαγλψξηζε ησλ επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ην πηπρίν, ήηαλ ππφζρεζε ηνπ θξάηνπο, λα απνθαηαζηήζεη 

ηνλ αδηφξηζην εθπαηδεπηηθφ, κέζα απφ ηνλ δηνξηζκφ ηνπ θαη ε πνιχρξνλε 
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αλακνλή ζηελ επεηεξίδα δηνξηζκψλ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ζεσξνχληαλ φηη 

ήηαλ επζχλε ηνπ θξάηνπο, ε αλεξγία ήηαλ επζχλε ηνπ θξάηνπο θαη ελ πάζε 

πεξηπηψζεη απνδηδφηαλ ζην θξάηνο θαη ην θίλεκα ησλ αδηφξηζησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, απαηηνχζε λα κεγαιψζεη ν αξηζκφο ησλ δηνξηζκψλ. 

  ήκεξα, απηή ηε ζηηγκή, δελ είλαη ζρέδην ηνπ κέιινληνο φηη ζα 

πάκε ζηελ επηινγή πξνζφλησλ. Απηή ηε ζηηγκή έρνπκε έλα κηθηφ ζχζηεκα 

πξφζιεςεο, πνπ βεβαίσο νη πίλαθεο είλαη κηα παξαρψξεζε ηνπ θξάηνπο 

θάησ απφ ηνπο αγψλεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θηλήκαηνο, αιιά απηή ηε ζηηγκή 

φηαλ κεηξάεη ην κεηαπηπρηαθφ, ή ην δηδαθηνξηθφ, ή ην πηζηνπνηεηηθφ 

παηδαγσγηθήο θαηάξηηζεο, φηαλ κεηξάλε κηα ζεηξά πξνζφληα, ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα έρνπκε πάεη ζηα πξνζφληα θαη ελ πάζε πεξηπηψζεη έρεη 

θηηαρηεί έλαο γαιαμίαο ζρέζεσλ ειαζηηθψλ, πνπ μεθηλάεη απφ ηνλ 

αλαπιεξσηή θαη εθείλνλ πνπ έρεη δέζεη ηνλ δηνξηζκφ κε ην 30κελν, πεξλάεη 

ζηνλ άιινλ αλαπιεξσηή, ζηνλ σξνκίζζην ηνπ θαλνληθνχ πξνγξάκκαηνο, ζηνλ 

σξνκίζζην ηεο ΠΓ πνπ κπνξεί λα έρεη δπν ψξεο.  

  Καη ελ πάζε πεξηπηψζεη πνιπζπιιεθηηθφ εηζφδεκα θαη ελ πάζε 

πεξηπηψζεη κηιάκε γηα κηα θαηάζηαζε πνπ έρεη δηαζπάζεη, έρεη απνκαθξχλεη 

ην θνκκάηη ηεο αδηνξηζηίαο απφ ην εθπαηδεπηηθφ θίλεκα θαη πνπ ζηελ νπζία, 

αληί λα πξνζαλαηνιίδεηαη ζην λα δεηήζεη κεγαιχηεξν θνκκάηη ηεο πίηηαο, έρεη 

επηδνζεί ζε έλα μέθξελν αληαγσληζκφ, ζην πνηνο ζα θάεη ηνλ άιινλ. 

  Γηα λα κελ κηιήζσ  γηα ηνλ δηαγσληζκφ ηνπ ΑΔΠ, πνπ βεβαίσο 

έρεη απνηχρεη, αιιά φρη γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλέθεξαλ νη ζπλάδειθνη, γηαηί 

ζηελ νπζία, φρη κφλν δελ επηιέγεη ηνλ θαηάιιειν εθπαηδεπηηθφ, αιιά ζηελ 

νπζία κηιάκε γηα έλα ζχζηεκα πνπ πξνάγεη ηνλ θνξκαιηζκφ θαη ηελ 

παπαγαιία, είλαη εληειψο αληηεπηζηεκνληθφο θαη ελ πάζε πεξηπηψζεη,  λνκίδσ 

φηη απηφ ην πξάγκα έρεη απνδεηρζεί. 

  Αιιά λνκίδσ φηη πάκε ζε πνιχ ρεηξφηεξν ζχζηεκα πξφζιεςεο. 

Ήδε αλαθνηλψζεθε φηη ζε φινπο ηνπο γξαπηνχο δηαγσληζκνχο ηνπ ΑΔΠ, 

εθηφο ηνπιάρηζηνλ γη‟ απηφλ εδψ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φηη ζα ππάξρεη 

πξνζσπηθή ζπλέληεπμε. Άξα ινηπφλ πάκε ζε έλα εληειψο δηαθνξεηηθφ 

ζχζηεκα. 
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  Δπεηδή δελ έρσ ρξφλν, ζα πεξάζσ ζηελ πξφηαζε. Καηαξρήλ 

λνκίδσ φηη, ην ζχζηεκα πξφζιεςεο, δελ κπνξεί λα ιχζεη ην δήηεκα ησλ 

δηνξηζκψλ. Μπνξεί απιά λα εμαζθαιίζεη κε έλα δίθαην, ή άδηθν ηξφπν, ηνλ 

δηνξηζκφ. 

  Απιά ν αξηζκφο είλαη ζπγθεθξηκέλνο. Ννκίδσ ινηπφλ φηη ην 

πξψην θαη ην θχξην δήηεκα πνπ πξέπεη λα ζπδεηάκε είλαη φηη, γηα ηελ 

αδηνξηζηία θηαίλε θαηαξρήλ νη ειάρηζηνη δηνξηζκνί θαη ν ζεκεξηλφο 

πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ ζρνιείνπ θαη πξέπεη ελ πάζε πεξηπηψζεη ην θχξην 

ζχλζεκα, λα είλαη καδηθνί δηνξηζκνί, θάιπςε φισλ ησλ πξαγκαηηθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ, ζπλδένληαο ην αίηεκα γηα δηνξηζκφ κε ηα ππφινηπα 

αηηήκαηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θηλήκαηνο. 

  Μαδηθνχο δηνξηζκνχο κε βάζε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο, 

κεηαηξνπή ησλ ιεηηνπξγηθψλ θελψλ ζε νξγαληθά θελά, θαηάξγεζε ηνπ 

σξνκηζζίνπ, 25 καζεηέο ζην ηκήκα, 20 ζηελ θαηεχζπλζε, 15 ζηα εξγαζηήξηα, 

5.000 εθπαηδεπηηθνί ζε κφληκε εηήζηα επηκφξθσζε, πιήξεο ζχληαμε γηα ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ζηα 30 ρξφληα ππεξεζίαο, εληαία 12ρξνλε εθπαίδεπζε, δψλεο 

εθπαηδεπηηθήο πξνηεξαηφηεηαο ζε ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο, πνπ ελ πάζε 

πεξηπηψζεη, θαηαξρήλ εμαζθαιίδεη απηφ. 

  Απφ ηελ άιιε κεξηά λνκίδσ φηη πξέπεη λα δνχκε ην δήηεκα ηεο 

δηαθάλεηαο ησλ πξνζιήςεσλ, γηαηί ππάξρεη κηα θάκπξηθα, πνπ ιέγεηαη 

πξφζζεηε δηδαθηηθή ζηήξημε, ή πνπ ιέγεηαη νινήκεξν, πηζηνπνηεηηθφ 

παηδαγσγηθήο θαηάξηηζεο, άξα ινηπφλ ζα πξέπεη φιεο νη εθπαηδεπηηθέο θαη 

παξαεθπαηδεπηηθέο ιεηηνπξγίεο, λα γίλνληαη κε έλαλ εληαίν παλειιαδηθφ ηξφπν, 

απφ ηνπο πίλαθεο. 

  ζνλ αθνξά ην ζχζηεκα δηνξηζκνχ, λνκίδσ φηη νη ιφγνη γηα ηνπο 

νπνίνπο ππνζηεξίμακε ηελ επεηεξίδα, δελ έρνπλ ζην ειάρηζην εθιείςεη. 

Ννκίδσ φηη πξέπεη λα επαλέιζνπκε ζε έλα ζχζηεκα πνπ λα έρεη ζαλ βάζε 

δηνξηζκνχ, ηελ θαηνρχξσζε ησλ επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ην πηπρίν, πνπ φκσο ελ ησ κεηαμχ ζα πξέπεη, φιν απηφ ην 

θνκκάηη ησλ ζπκβαζηνχρσλ, λα μεθηλάκε απφ ηε ινγηθή φηη ζα δηνξηζηνχλ φινη. 
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  Μ‟ απηή ηελ έλλνηα λα θηηαρηεί έλαο θαηλνχξγηνο πίλαθαο 

δηνξηζκψλ, ζηνλ νπνίνλ ζα εγγξάθεηαη ν θαζέλαο κε ην πηπρίν ηνπ, ζα 

κνξηνδνηείηαη γηα ηελ παιαηφηεηα ηνπ πηπρίνπ ηνπ θαη ελ πάζε πεξηπηψζεη θαη 

γηα ηελ πξνυπεξεζία ηνπ θαη απηφ ζα γπξλάεη θάπνηα ζηηγκή, ζε έλα ζχζηεκα 

πνπ ζα έρεη ζαλ βάζε ηνλ δηνξηζκφ, πνπ κάιινλ ν δηνξηζκφο ζα έρεη ζαλ 

βάζε ην πηπρίν. 

  Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Κ. ΜΖΛΗΑΡΑΚΖ): Δπραξηζηνχκε ηε ζπλαδέιθηζζα. Έρνπκε 

μεθχγεη απφ ην ρξφλν κηα ψξα, νη ππφινηπεο νκάδεο έρνπλ ηειεηψζεη εδψ θαη 

ηξία ηέηαξηα, δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα γηα άιινλ νκηιεηή. Θα θιείζεη ν 

Πξφεδξνο ηεο ΟΛΜΔ ζπλάδειθνο Γ. Καινκνίξεο. 

ΤΝΔΓΡΟ: πλάδειθε θαη εγψ ήκνπλ ζε επηηξνπή θαη κίιεζα θαη δήηεζα 

θαζπζηεξεκέλα γηαηί ήκνπλ ζηελ επηηξνπή, δελ είλαη δπλαηφλ ηψξα, απηή είλαη 

ε δνκή ηνπ ζπλεδξίνπ, δελ ράζεθε ν θφζκνο κε δέθα ιεπηά.  

Γ. ΓΑΜΑΚΖΝΟ (ΔΛΜΔ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ): Γελ ζέισ  λα ζαο θνπξάζσ, 

γηαηί δελ ζα επαλαιάβσ πξάγκαηα ηα νπνία έρεηε αθνχζεη. Απιά ζέινληαο λα 

ζπκκεηέρσ θαη εγψ ζ‟ απηή ηε ζπδήηεζε, είκαη απφ ηελ ΔΛΜΔ Γσδεθαλήζνπ, 

ρξφληα ζην θίλεκα αδηνξηζηίαο, κέινο ηνπ Γ.. ηεο ΠΔΑΔΑ πξφζθαηα, 

ζπλέβαια λνκίδσ θαη ζηελ Γξακκαηεία ησλ Αλαπιεξσηψλ Χξνκηζζίσλ ηεο 

ΟΛΜΔ, έρσ δειαδή κηα γλψκε γηα φζα αθνχγνληαη εδψ πέξα γηα ην δήηεκα 

ησλ πξνζιήςεσλ. 

  Καη ελ πάζε πεξηπηψζεη λνκίδσ γηα λα ην πσ έηζη γηαηί βιέπσ 

θαη κεξηθά ρακφγεια απφ νξηζκέλνπο, γλψκε δελ έρνπλ νη θνξείο ηνπ 

θνηλσληθνχ θαληβαιηζκνχ, πεξηζζφηεξε απφ ηα κάρηκα ηκήκαηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θηλήκαηνο θαη πξέπεη λα ην θαηαιάβνπλ απηφ κεξηθνί. 

  Θα θάλσ κηα παξαηήξεζε, αθνχζηεθε απφ πνιιέο πιεπξέο 

εδψ, απφ δηάθνξνπο ζπλέδξνπο φηη ε εηζήγεζε πνπ θαηέβαζε ε νκάδα 

εξγαζίαο, είλαη ζε απφζηαζε απφ ηνπο δηαθεξπγκέλνπο ζηφρνπο θαη ηηο ζέζεηο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπλεδξίσλ θαη θηλείηαη ζε κηα ινγηθή, ηνπ λα αθνκνηψζεη 
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ηηο αλαδηαξζξψζεηο πνπ πξνσζεί ε Δπξσπατθή Έλσζε, ε θπβέξλεζε θαη ε 

άξρνπζα ηάμε, ηηο απνθάζεηο ηεο Ληζζαβφλαο θαη ηεο Μπνιφληα, φζνλ αθνξά 

ην δήηεκα ηεο θαηάξηηζεο θαη επηκφξθσζεο. 

  Κηλείηαη ζε κηα ινγηθή, πψο ζα θάλεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ δειαδή 

επέιηθην, πψο ζπκθσλψληαο κε ηελ δεκηνπξγία ηνπ θζελνχ ζρνιείνπ ηεο 

αγνξάο, πψο ζα ηνλ βνεζήζεη λα αληαπνθξηζεί ζηελ λέα επνρή. 

  Γηαηί λνκίδσ φηη απηφ γίλεηαη, δειαδή επεηξάπε απφ ηελ 

πιεηνςεθία ηνπ Γ.. ηεο ΟΛΜΔ λα γίλεη θάηη ηέηνην, γηαηί θαηά ηελ γλψκε κνπ 

ε πιεηνςεθία θαη δίλσ κηα απάληεζε ζ‟ απηφ, δελ έρεη ιχζεη έλα βαζηθφ 

δήηεκα. 

  Σν ζεκείν ηνκήο πνπ απνηειεί θαη επίζεζε ελάληηα ζην δεκφζην 

ζρνιείν, ηα εξγαζηαθά καο δηθαηψκαηα, ζεκαηνδνηήζεθε κε ηελ επεηεξίδα, 

ζεκαηνδνηήζεθε κε ηνλ δηραζκφ ηνπ ιπθείνπ, κε ηελ αμηνιφγεζε, είλαη βέβαηα 

ν 2525 θαη 2640,  ζπληζηά κηα νινκέησπε λενθηιειεχζεξε επίζεζε, θαη 

απέλαληη ζ‟ απηφ πξαγκαηηθά έρνπκε δπν δξφκνπο. 

  Ή ζα νηθνδνκήζνπκε έλα κπινθ ιατθήο αληίζηαζεο, νη 

εθπαηδεπηηθνί, νη καζεηέο, νη γνλείο, νιφθιεξε ε ειιεληθή θνηλσλία γηα λα 

πξνζηαηέςνπκε ην δεκφζην ζρνιεηφ θαη ην δηθαίσκά καο λα εξγαδφκαζηε θαη 

ηα παηδηά λα κνξθψλνληαη, ή ζα ηδησηηθνπνηήζνπκε πιήξσο ηηο δηαδηθαζίεο 

ηεο εθπαίδεπζεο θαη ζα πεξάζνπκε ζε ζπζηήκαηα πνπ εηπψζεθαλ θιπ. 

  Απέλαληη ζ‟ απηφ ην βαζηθφ δήηεκα φηαλ δελ ηνπνζεηείηαη ε 

πιεηνςεθία, πνπ θαζνδεγεί ηελ ΟΛΜΔ, πξνζπαζεί λα βξεη δηαπξαγκαηεπηηθά 

κέζα θαη επέιηθηεο πξνηάζεηο, λνκίδσ φηη θάλεη θαθφ ζην ζπλδηθαιηζηηθφ 

θίλεκα. 

  πλάδειθνη, ζέισ λα πσ δπν πξάγκαηα γηα ην θίλεκα ησλ 

αδηνξίζησλ. Έξρνληαη πνιινί θαη καο ιέλε γηα ηελ επεηεξίδα. Καη κάιηζηα 

αθνχζακε θαη απφ ηελ ΓΔΔ ζαλ θξηηηθή πξνο ην ζπλέδξην απφ ηνλ Ναμάθε, 

πνηα είλαη ε νινθιεξσκέλε αο πνχκε γξακκή ηνπο, φζνλ αθνξά ηελ 

επεηεξίδα. 
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  Δμαηηίαο φκσο ηνπ φηη έρνπκε κείλεη, ζα ήζεια λα ζπκίζσ ζηελ 

παξάηαμε ηεο ΓΔΔ, φηη ν ρψξνο ησλ παξεκβάζεσλ, ζπζπεηξψζεσλ, 

θηλήζεσλ, ζε κηα δχζθνιε πξαγκαηηθά ζηηγκή, φηαλ ην λνκνζρέδην Αξζέλε 

ζάξσλε ηα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα, πέηαγε ρηιηάδεο αδηφξηζηνπο ζην δξφκν, 

ζθφξπηδε ηελ απειπηζία, ιεηηνχξγεζε  σο πνιηηηθφο επηθξνπζηήξαο, γηα λα 

γίλεη ν κεγαιεηψδεο αγψλαο ηνπ ΑΔΠ, γηα λα γίλνπλ ζπγθξνχζεηο ζε 20 

εμεηαζηηθά ζε νιφθιεξε ηελ Διιάδα, γηα λα κπνξέζεη ελ πάζε πεξηπηψζεη ν 

θφζκνο ηεο εθπαίδεπζεο, λα θαηαθηήζεη έζησ θαη ιίγεο παξαρσξήζεηο απφ ηε 

θπβέξλεζε. 

  ‟ απηφλ ηνλ αγψλα πνπ ήηαλ αγψλαο γηα ηελ πξνάζπηζε ηεο 

επεηεξίδαο θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ ΑΔΠ, ε ΓΔΔ θξάηεζε κηα 

παξαθνινπζεηηθή ζηάζε. Καη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο έιεγε ζηα κέιε ηεο λα 

ζπκκεηέρνπλ ζ‟ απηφ. Γελ κπνξεί δειαδή νη νπζηαζηηθά απφληεο ηνπ αγψλα 

ηεο αδηνξηζηίαο ην 1997, ‟98 λα γίλνληαη ηηκεηέο ησλ ζέζεσλ ησλ 

παξεκβάζεσλ θαη αλ ζέιεηε ησλ κνξθσκάησλ πνπ θηλνχληαη ζ‟ απηφ ην ρψξν. 

  Σειεηψλνληαο ιέσ ην εμήο, ε ζέζε καο είλαη μεθάζαξε. Αλ 

ππήξρε έλα ζχζηεκα ην νπνίν κε αληηθεηκεληθφ θαη αδηάβιεην ηξφπν, έδηλε 

εγγχεζε ζηα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα, ζηελ αμηνπξέπεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

απηφ είλαη ε επεηεξίδα. 

  Παξάιιεια φκσο δελ κπνξνχκε λα παξαγλσξίζνπκε ηελ 

ζάιαζζα ησλ δαθξχσλ ηεο αδηνξηζηίαο, ηνπο 30.000 εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη 

πεξηπιαλψληαη απφ ζρνιείν ζε ζρνιείν θαη έρνπλ βάζηκν δηθαίσκα λα 

δηεθδηθνχλ ηελ κφληκε θαη ζηαζεξή απαζρφιεζε ζην δεκφζην ζρνιεηφ. 

  Σν ζσκαηείν φπσο θαη θάζε ζσκαηείν πξέπεη λα πξνθπιάμεη αλ 

ζέιεηε ηα κέιε ηνπ, είλαη κέιε νξγαληθά ηκήκαηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θηλήκαηνο 

θαη απηή ηελ έλλνηα έρνπλ νη πξνηάζεηο καο. Καη ελ πάζε πεξηπηψζεη ηα 

θηλήκαηα ηα θνηλσληθά ησλ αδηνξίζησλ δελ ζπγθξνηνχληαη ζηνλ έβδνκν φξνθν 

ηνπ Πεξηζζνχ, νχηε ζηηο παξαζπλαγσγέο ηνπ ΠΑΜΔ, ζπγθξνηνχληαη φηαλ νη 

αδηφξηζηνη, νη αλαπιεξσηέο, νη σξνκίζζηνη πνπ καηψλνπλ θαη παιεχνπλ, 

δηεθδηθνχλ ηα δίθηα ηνπο. Καη απηφ έγηλε κε ηελ δηαδήισζε ησλ ζπκβαζηνχρσλ 

ζηελ Αζήλα, ηελ πξψηε πνιηηηθή δηαδήισζε πνπ έγηλε ελάληηα ζηε θπβέξλεζε 
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Καξακαλιή, απ‟ φινπο ηνπο ζπκβαζηνχρνπο θαη πξαγκαηηθά ην ΠΑΜΔ ήηαλ 

απφλ, αο έξζεη κηα απάληεζε επηηέινπο. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Κ. ΜΖΛΗΑΡΑΚΖ): Έθιεηζε ε δηαδηθαζία. Ο Πξφεδξνο ηεο 

ΟΛΜΔ έρεη ην ιφγν. 

Γ. ΚΑΛΟΜΟΗΡΖ: Πνιχ ζχληνκα ζπλάδειθνη. Έρσ θαη εγψ ηελ γλψκε φηη, 

νκάδεο εξγαζίαο πνπ ζπγθξνηνχληαη απφ ηελ Οκνζπνλδία θαη ιεηηνχξγεζαλ 

κε ηελ επζχλε ηνπ Κέληξνπ Μειεηψλ θαη Σεθκεξίσζεο ηεο ΟΛΜΔ, ζα έπξεπε 

θαη ζα πξέπεη λα παίξλνπλ ππφςε ηνπο ηηο ζέζεηο πνπ έρεη επεμεξγαζηεί ν 

θιάδνο, ην θεθηεκέλν δειαδή ηεο Οκνζπνλδίαο, είλαη θεθηεκέλν δεθαεηηψλ, 

αγψλσλ, δξάζεο, επεμεξγαζηψλ, πξνβιεκαηηζκψλ. 

  Γελ κπνξνχκε θαηά ηελ γλψκε κνπ απιά λα θαηαγξάθνπκε ηηο 

εμειίμεηο, ηηο πξνηεξαηφηεηεο γηα παξάδεηγκα ησλ νξγάλσλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο θαη ησλ Οδεγηψλ θαη απνθάζεψλ ηνπο, ρσξίο λα αζθνχκε ηελ δηθή 

ηνπο θξηηηθή, απφ ηελ ζθνπηά ησλ ζπλεπεηψλ ηεο πνιηηηθήο πνπ εθαξκφδεηαη 

ζηε ρψξα καο, αιιά θαη απφ ηελ ζθνπηά ησλ δηθψλ καο ζέζεσλ θαη 

πξνηάζεσλ. 

  Γελ κπνξεί γηα παξάδεηγκα λα αλαθέξεη θαλείο ρσξίο ζρνιηαζκφ 

θαη ρσξίο ακθηζβήηεζε, φηη ε Δπξσπατθή Έλσζε κε ηελ πλζήθε ηνπ 

Μάαζηξηρη, δίλεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ ζπκβνιή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ζηε 

δεκηνπξγία επξσπατθήο ζπλείδεζεο, ρσξίο λα ππάξρεη ζ‟ απηφ ε 

νπνηαδήπνηε παξαηήξεζε, ζρνιηαζκφο, θξηηηθή ή αληηπαξάζεζε. 

  Έρνπκε θάλεη ζπγθεθξηκέλε θξηηηθή σο Οκνζπνλδία, γηα ηηο 

θαηεπζχλζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζ‟ φηη αθνξά ηελ εθπαίδεπζε, κε 

νινθιεξσκέλε ηνπνζέηεζε. 

  Θπκίδσ πξηλ δπν ρξφληα κε ηελ επθαηξία ηεο πλφδνπ 

Τπνπξγψλ Παηδείαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηε ρψξα καο θαη ηηο 

θηλεηνπνηήζεηο πνπ νξγαλψζακε ηφηε. Γελ κπνξψ φκσο παξά λα πσ φηη, έρεη 

δηθαίσκα ε νπνηαδήπνηε νκάδα εξγαζίαο, λα θαηαζέηεη έλα θείκελν πνπ 

απνηειεί ηειηθά ην θαηαζηάιαγκα ησλ ζπδεηήζεσλ πνπ έγηλαλ ζην πιαίζην 
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απηήο ηεο νκάδαο, κε ην νπνίν ππάξρνπλ θαη ινγηθφ είλαη, πάλσ ζην νπνίν 

ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο, δηαθσλίεο θαη είπα θαη πξηλ, δελ έρνπλ 

ιεθζεί θαζφινπ ππφςε νη ζέζεηο θαη νη επεμεξγαζίεο ηεο Οκνζπνλδίαο. 

  Μηα αλαθνξά γίλεηαη κφλν ζην ζπλέδξην ηνπ ‟85 θαη ηίπνηα 

πέξαλ απηνχ, απ‟ φηη κειέηεζα θαη εγψ πξνζεθηηθά ζην θείκελν. Καιφ ζα ήηαλ 

φκσο, φηαλ ε ΟΛΜΔ επέκελε θαη ην ΚΔΜΔΣΔ απφ ην επηέκβξε κήλα λα 

ζηειερσζνχλ απηέο νη νκάδεο εξγαζίαο, απ‟ φζν γίλεηαη πεξηζζφηεξνπο 

ζπλαδέιθνπο λα εθθξαζηνχλ φιεο νη απφςεηο, φιεο νη ηάζεηο, φια ηα ξεχκαηα, 

ηφηε λα είρακε πάξεη φινη ηα κέηξα καο. Γπζηπρψο δελ ηα πήξακε. 

  Γελ κπνξεί φκσο θαλείο θαηά ηελ γλψκε κνπ λα ακθηζβεηήζεη 

ην δηθαίσκα απηήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο, λα έξρεηαη εδψ λα παξνπζηάδεη 

ηελ πξφηαζή ηεο, ηελ άπνςή ηεο, ηηο εθηηκήζεηο ηεο, νη νπνίεο βεβαίσο 

ηέζεθαλ ζην δηάινγν εδψ, ππξνδφηεζαλ ηνλ δηάινγν, ζεηηθφ είλαη θαη βεβαίσο 

ε Οκνζπνλδία ζα θάλεη ηηο επηινγέο ηεο, ζα πάξεη απνθάζεηο, ην ηαθηηθφ 

πλέδξην είλαη κπξνζηά καο, δηαδηθαζία ζπλειεχζεσλ ησλ ΔΛΜΔ επίζεο, γηα 

λα ζπδεηήζνπκε φια απηά. 

  Δπηηξέςηε κνπ πνιχ ζχληνκα λα πσ φηη, ε κέρξη ηψξα πνιηηηθή 

φισλ ησλ θπβεξλήζεσλ ζην ηνκέα ηεο επηκφξθσζεο, είλαη ραξαθηεξηζηηθφ 

δείγκα κηαο επηθίλδπλεο γηα ηα εθπαηδεπηηθά πξάγκαηα λννηξνπίαο. 

  Ζ θαηάξγεζε ην ηειεπηαίν δηάζηεκα, εδψ θαη 12 πεξίπνπ ρξφληα 

ηεο καθξάο δηάξθεηαο επηκφξθσζεο θαη ε ππνθαηάζηαζή ηεο απφ 

αλνξγάλσηα κηθξήο δηάξθεηαο ζεκηλάξηα ακθίβνιεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, 

ρσξίο ζπλνρή, εηξκφ θαη ζρεδηαζκφ, ππήξμε έλα απφ ηα πην αξλεηηθά ζηνηρεία 

ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο φισλ ησλ θπβεξλήζεσλ ηα ηειεπηαία ρξφληα. 

  Έρνπκε επηζεκάλεη ηελ ζπλερή θαη ζηαδηαθή ππνβάζκηζε ηνπ 

ζεζκνχ ησλ ΠΔΚ, θαζψο θαη ηελ άξλεζε ησλ θπβεξλήζεσλ λα πηνζεηήζνπλ 

θαη λα εθαξκφζνπλ βαζηθέο αξρέο πνπ δηεθδίθεζε ην εθπαηδεπηηθφ θίλεκα, 

δηεθδίθεζε ε ΟΛΜΔ, γηα ηελ ζπγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ΠΔΚ, αξρέο φπσο 

ε ζπκκεηνρηθφηεηα, ε δηαθάλεηα, ζηε ιεηηνπξγία ηνπο, ζηελ ζπκκεηνρή ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ νκνζπνλδηψλ θαη φια απηά πνπ έρνπκε πεη. 
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  Εεηάκε είθνζη ρξφληα ηψξα ηα ΠΔΚ σο θνξείο επηκφξθσζεο λα 

έρνπλ δηνηθεηηθή απηνηέιεηα θαη ηα ζπκβνχιηά ηνπο λα ζπγθξνηνχλ κε 

ζπιινγηθή έθθξαζε θαη ζπλεξγαζία φισλ ησλ θνξέσλ θαη πξψηα απ‟ φια ηεο 

ΟΛΜΔ, ηεο ΓΟΔ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ νκνζπνλδηψλ. 

  Σα ΠΔΚ πξέπεη λα έρνπλ νηθνλνκηθή αδπλακία, λα δηαζέηνπλ ηα 

αλαγθαία κέζα ππνδνκήο πνπ απαηηνχληαη θαη λα κπνξνχλ λα ζρεδηάδνπλ ηελ 

δξάζε ηνπο. Θα πξέπεη λα είλαη πλεπκαηηθά θαη κνξθσηηθά θέληξα πνπ 

ελζαξξχλνπλ ηελ ζπκκεηνρή θαη ηηο πξσηνβνπιίεο θαη φρη φξγαλα κεηαθνξάο 

θαη εθηέιεζεο ησλ εληνιψλ ηεο δηνίθεζεο. 

  Ζ θνίηεζε ζηα ΠΔΚ πξέπεη λα απνζπλδεζεί απφ δηαδηθαζίεο 

βαζκνιφγεζεο θαη θαηάηαμεο, πνπ αρξεζηεχνπλ ηελ νπζία ηεο επηκφξθσζεο. 

Θπκίδσ εδψ ηνπο αγψλεο πνπ ε ΟΛΜΔ, έδσζε, αλέπηπμε ην 1992 ηελ πξψηε 

πεξίνδν, πξψηε θαη δεχηεξε πεξίνδν ιεηηνπξγίαο ησλ ΠΔΚ θαη θπξίσο ηεο 

εηζαγσγηθήο επηκφξθσζεο κε ηε δηαδηθαζία ηφηε ηεο βαζκνιφγεζεο θιπ πνπ 

πξνβιεπφηαλ. 

  Σα ΠΔΚ πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο επηκφξθσζεο 

κε αλνηρηέο θαη αληηθεηκεληθέο δηαδηθαζίεο επηινγήο ηνπ δηδαθηηθνχ 

πξνζσπηθνχ ηνλίζηεθε θαη εδψ, κε ηελ θάιπςε ησλ ζπλαδέιθσλ φισλ ησλ 

εηδηθνηήησλ, κε ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηηο λέεο ηερλνινγίεο. 

  Με βάζε φια απηά είλαη ζαθέο φηη ελαληησζήθακε ζην λφκν γηα 

ηελ ίδξπζε ησλ ΠΔΚ, ζην πεξηερφκελφ ηνπο, ζην ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνλ λφκν 

νπθιηά ην 2002 θαη παιέςακε ηφηε γηα λα πξνσζήζνπκε ηελ δηθή καο 

ινγηθή. 

  Δλαληησζήθακε επίζεο ηνλ Γεθέκβξε ηνπ 2001 θαη είλαη απνξίαο 

άμηνλ γηαηί ε επηηξνπή δελ θάλεη θακηά αλαθνξά, θαλέλα ζρνιηαζκφ ζε απηή 

ηελ ππφζεζε, αλαθέξνκαη ζηελ ελαληίσζή καο ζηε ζχζηαζε ηνπ Οξγαληζκνχ 

Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ, πεξηζζφηεξν θαη σο λνκηθνχ πξνζψπνπ 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ήκαζηαλ αληίζεηνη κε ηε ινγηθή πνπ πξνβιεπφηαλ ηφηε, λα 

ιεηηνπξγεί θαη έηζη έγηλε ζηα ρξφληα απηά, ινγηθή πνπ δηεπξχλεη δηαδηθαζίεο 

κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ ηνπ δεκνζίνπ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη νδεγεί 
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αθφκα πεξηζζφηεξν ζηελ ππνβάζκηζε ηνπ δεκφζηνπ ραξαθηήξα ηεο 

εθπαίδεπζεο. 

  Δθθξάζακε ηελ αληίζεζή καο ζηελ δηείζδπζε ηδησηηθψλ 

ζπκθεξφλησλ, φπσο ν Οξγαληζκφο Λακπξάθε θαη άιινη θνξείο ζην ρψξν ηεο 

επηκφξθσζεο, ηελ παξαγσγή δηδαθηηθνχ πιηθνχ θιπ, θαη κάιηζηα κε γελλαία 

ρξεκαηνδφηεζε απφ ηα Κνηλνηηθά πξνγξάκκαηα, ηα νπνία ζα έπξεπε λα 

αμηνπνηνχληαη δηαθνξεηηθά. 

  Γηεθδηθνχκε νπζηαζηηθφ ξφιν ησλ επηζηεκνληθψλ ελψζεσλ, ηεο 

Οκνζπνλδίαο καο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ, ζηελ 

νξγάλσζε, ιεηηνπξγία, ηελ επηκνξθσηηθή πνιηηηθή θαη ζσζηά θαηά ηελ γλψκε 

κνπ έγηλαλ θαη απηέο νη επηζεκάλζεηο εδψ. 

  Γηεθδηθνχκε λα θαηνρπξσζνχλ σο θνξείο επηκφξθσζεο ηα ΑΔΗ, 

ηα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα ησλ νπνίσλ ν ξφινο είλαη εθ ησλ νπθ 

άλεπ, γηαηί είλαη ηα επξήκαηα πνπ είλαη νη πην κεγάιεο κνλάδεο παξαγσγήο 

επεμεξγαζίαο γλψζεο είλαη απηνηειή θαη έρνπλ θαηνρπξσκέλε ηελ 

αθαδεκατθή απηνηέιεηα θαη έρνπλ βαζηθή, επηζηεκνληθή θαη εξεπλεηηθή επζχλε. 

  Κπξίαξρν αίηεκα ζπλάδειθνη θαη ηειεηψλσ κ‟ απηφ, φια απηά ηα 

ρξφληα απεξγηψλ, αγψλσλ, δξάζεο ηεο Οκνζπνλδίαο, ήηαλ θαη παξακέλεη ε 

επηκφξθσζε ε εηήζηα κε απαιιαγή απφ ηα δηδαθηηθά θαζήθνληα θαη ζ‟ απηφ 

κέλεη ζηαζεξή κέρξη ηψξα ε Οκνζπνλδία. 

  Γηα ηελ εηζαγσγηθή επηκφξθσζε, έρνπκε πεη φηη πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ην δηνξηζκφ θαη πξηλ ηελ αλάιεςε ππεξεζίαο, λα είλαη 

ελδνυπεξεζηαθή δειαδή, ηνλ Οθηψβξην ζπκίδσ ηνπ 2001, ελαληησζήθακε ζηε 

ινγηθή ηεο ηφηε εγεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, ηελ απηαξρηθή επηινγή λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ φπσο  - φπσο απηά ηα ζεκηλάξηα εηζαγσγήο 

επηκφξθσζεο, κε φια ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπκε ηφηε θαη 

αληηκεησπίδνληαη θαη ζήκεξα, φπσο αλαθέξζεθαλ απφ αξθεηνχο 

ζπλαδέιθνπο. 
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  Πξνζπαζήζακε λα αλαδείμνπκε απηά ηα πξνβιήκαηα θαη ην 

ηειεπηαίν δηάζηεκα θαη λα ζηεξίμνπκε ζπιινγηθέο αληηζηάζεηο ησλ ΔΛΜΔ θαη 

ησλ ζπλαδέιθσλ πνπ βξίζθνληαη ζ‟ απηή ηε ζέζε. Δπηηξέςηε κνπ λα πσ φηη, 

γηα ην ζέκα ησλ δηνξηζκψλ ήηαλ θαηά ηελ άπνςή καο απφιπηα ζσζηή ε 

επηινγή ηεο Οκνζπνλδίαο, λα αγσληζηεί απηά ηα 7 ρξφληα απφ ην ‟97 κέρξη 

ζήκεξα γηα λα θαηνρπξσζνχλ ηα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα ησλ αλαπιεξσηψλ 

ζπλαδέιθσλ, αλαγλσξίδνληαο ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο ηδηφηεηα θαη κε βάζε ηελ 

πξνυπεξεζία ηνπο. 

  Έρνπκε γεληθέο ζπλειεχζεηο, ζα ππάξμνπλ δηαδηθαζίεο, ζα 

έρνπκε ζπλέδξηα γηα λα θαηαιήμνκε σο θιάδνο νξγαλσκέλα γηα ηελ πξφηαζή 

καο γηα ην ζχζηεκα δηνξηζκψλ. 

  Σέινο, ζέισ λα πσ ηελ άπνςή κνπ, πηζηεχσ φηη εθθξάδσ θαη ην 

πκβνχιην επξχηεξα, γηα ην ζέκα ηεο ζπκκεηνρήο ζπλαδέιθσλ απφ ηνλ ρψξν 

ησλ αλαπιεξσηψλ, ή ελ πάζε πεξηπηψζεη πνπ ελδερφκελα έρνπλ θαη θάπνηα 

άιιε ηδηφηεηα ζπκκεηνρήο ζηελ Παλειιήληα Δπηηξνπή Αλαπιεξσηψλ 

ζπγθεθξηκέλα, φηη εκείο δεηήζακε αλνηρηά απ‟ φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα 

ζπκκεηάζρνπλ. 

  Γελ ξσηήζακε ην πνχ αλήθεη, ηη άιιν ελ πάζε πεξηπηψζεη, πνπ 

αιινχ ηνπνζεηείηαη θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ν νπνηνζδήπνηε. Γελ έπξεπε απηφ 

θαη δελ κπνξνχζε λα ην θάλεη ε Οκνζπνλδία. Θέινπκε φιεο νη δπλάκεηο νη 

δσληαλέο, λα εληαρζνχλ κέζα ζηηο ζπιινγηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ θιάδνπ, απηφ 

έδηλε θαη δίλεη απηή ηε δπλαηφηεηα θαη βεβαίσο ε χπαξμε θαη ιεηηνπξγία ηεο 

ΠΔΑ είλαη έλα άιιν δήηεκα πνπ δελ ζα ην ιχζνπκε εδψ ζήκεξα. 

  Μαο απαζρνιεί, καο απαζρφιεζε θαη πηζηεχσ φηη ζα ππάξμνπλ 

εμειίμεηο ζεηηθέο, θπξίσο γηα ηε ζπιινγηθή δξάζε θαη ηνλ νξγαλσκέλν θιάδν 

πάλσ ζ‟ απηά ηα ζέκαηα. Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Κ. ΜΖΛΗΑΡΑΚΖ): Δπραξηζηνχκε ηνλ Πξφεδξν ηεο ΟΛΜΔ, 

ζπλάδειθνη κελ θχγεηε ζα ζπλερηζηεί ε δηαδηθαζία ζε Οινκέιεηα. 

ΛΖΞΖ ΔΡΓΑΗΧΝ Β’ ΔΝΟΣΖΣΑ – ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ Α’ 
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ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (.ΜΑΡΗΝΖ): πλάδειθνη, πξέπεη λα θάλνπκε ζθηρηά ηε 

δηαδηθαζία γηα λα κπνξέζνπκε λα πξνιάβνπκε λα δνζεί ν ιφγνο κε ηε ζρεηηθή 

άλεζε πνπ δφζεθε θαη ρζεο θαη ζε απηνχο πνπ ζα κηιήζνπλ ζήκεξα. Μήπσο 

λα θάλσ θαη κία αμηνιφγεζε κε εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο; Ση ιεεη ε 

εηζήγεζε εθεί;  Γελ είλαη ην ίδην θείκελν, έρεη θνκκάηη αιιά δελ είλαη ην ίδην. 

Γηαβάδσ ην θαηάινγν ησλ νκηιεηψλ. Δίλαη νη ζπλάδειθνη: Υαξίζεο, 

Μπαζηνχθαο, Εαθεηξαθίδεο, Κφηηαο, Παηνπρέαο, ρεηάθεο, Αλαγλσζηάθεο, 

Καξακήηζαο, Παηζφο, Θενδσξίδεο, Κειεζίδεο, Ρνπκπάλεο, Μπηράθεο, 

Γαθλήο, Μπαισκέλνο, Σζηψλνο θαη Κσλζηαληίλνπ. Δίλαη δειαδή,  

εγγεγξακκέλνη 17 νκηιεηέο, έρνπκε ζηε δηάζεζή καο κηάκηζε ψξα, φρη πάξα 

πάλσ απφ κηάκηζε ψξα, εάλ δηαηξέζνπκε ινηπφλ, ην 90 κε ην 17 πάεη γηα 

ιηγφηεξν απφ πέληε ιεπηά. Λππάκαη πνπ ν ρξφλνο ησλ ζεκεξηλψλ ζα είλαη 

κηθξφηεξνο, αιιά απηή ηελ επζχλε δελ ηελ έρεη ην Πξνεδξείν εδψ, δηφηη είρακε 

πεη, είρακε θάλεη παξάθιεζε λα είκαζηε πξάγκαηη ζηηο 9 θαη κηζή θαη είλαη 10 

θαη 25, ζπλεπψο αλαγθαζηηθά ν ρξφλνο ζα πεξηνξηζηεί ζην 4ιεπην θαη νη 

εηζεγεηέο εάλ κπνξέζνπλ λα θαηαζέζνπλ ηελ νινθιεξσκέλε πξφηαζή 

γξαπηά, ψζηε ζηα πξαθηηθά λα κελ κπεη κφλν απηφ ην θνκκάηη πνπ ζα 

πξνθηάζνπλ εδψ λα αλαθέξνπλ, αιιά νιφθιεξν ην θείκελφ ηεο. Καη λα 

αξρίζνπκε κε ην ζπλάδειθν ην Υαξίζε.  

 

  Ο ζπλάδειθνο Υαξίζεο αλήθε ζηελ Οκάδα Δξγαζίαο, αιιά 

επεηδή θάλεη έλα δηδαθηνξηθφ ζηε φθηα ήηαλ αδχλαηνλ λα είλαη ζπρλά ζηηο 

ζπδεηήζεηο, ήηαλ κφλν ζε κία παξψλ θαη γη‟ απηφ έρεη θαηαζέζεη θείκελν, ην 

νπνίν ην έρεηε, είλαη κέζα ζηελ ππφινηπε εηζήγεζε, άξα θαη ην θείκελν ηνπ 

ζπλαδέιθνπ Υαξίζε ππάξρεη. 

Α.ΥΑΡΗΖ: πλάδειθνη θαιεκέξα. ΔΛΜΔ Πηεξίαο, αλ θαη αλήθσ εθεί, 

πεξηζζφηεξν ζαλ κέινο ηεο νκάδαο ζα ήζεια ηέιην λα παξνπζηαζηψ, γηαηί 

έηζη είλαη, αλεμάξηεηα γηα ιφγνπο θαζαξά πξνζσπηθνχο ήηαλ αδχλαηε ε 

κεηάβαζε απφ ηε φθηα ζηελ Αζήλα γηα θάζε δεχηεξε θαη ηέηαξηε Πέκπηε 

φπσο ήηαλ ν πξνγξακκαηηζκφο. 
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  Βέβαηα παξνπζηάζηεθα ζε θάπνηα ζπλάληεζε, έζηεηια θαη ην 

πψο αθξηβψο ην πίζηεπα, είρακε θάλεη κηα πάξα πνιχ σξαία θνπβέληα θαη 

απηφ είλαη πξνο ηηκή θαη ηνπ ΚΔΜΔΣΔ θαη ηεο ΟΛΜΔ θαη ησλ παηδηψλ ηεο 

νκάδαο εξγαζίαο θαη πέξαλ απηνχ ζα ήζεια λα πσ ην εμήο: ηη έρνπκε 

δηαπηζηψζεη φινη θαη φρη  κφλν ζε απηφ ην πλέδξην φζνη ζθεθηφκαζηε ζνβαξά 

γηα ην ζέκα ηεο εθπαίδεπζεο θαη φινη φζνη είλαη εδψ ην ζθεθηφκαζηε ζνβαξά 

ηειηθά, γη‟ απηφ θαη είκαζηε, δηαπηζηψλσ φηη είλαη έλα φξνο ν νπνίνο είλαη 

δπλακηθά θαη εθξεθηηθά θνξηηζκέλνο. Παξεμεγεκέλνο. Γχξσ απφ απηφλ 

ππάξρνπλ έλα ζσξφ εξκελείεο, γηα ηηο νπνίεο αθφκα θαη επηζηήκνλεο θχξνπο 

αλ κπνξψ λα ρξεζηκνπνηήζσ απηή ηελ έθθξαζε δηαθσλνχλ κεηαμχ ηνπο. 

 

  Δίρα ηελ ηχρε θαη ηελ αηπρία ηαπηφρξνλα λα αθνχζσ πάξα 

πνιιά θαη απφ ζπλδηθαιηζηηθφ ιφγν θαη απφ πνιηηηθφ θαη απφ επηζηεκνληθφ, 

φπσο νη πεξηζζφηεξνη απφ ζαο, πηζηεχσ φηη εάλ πξνζπαζήζνπκε λα 

δψζνπκε έλαλ φξν γηα λα μέξνπκε πεξί ηίλνο πξφθεηηαη έηζη, ή ηη είλαη ε 

αμηνιφγεζε, ή πνηα είλαη, ζα έρνπκε πξφβιεκα, ζα καο ρξεηαζηεί πάξα πνιχο 

θαηξφο θαη πάξα πνιχ δνπιεηά, γηα λα θαηαιήμνπκε ζε έλαλ θνηλά απνδεθηφ 

φξν. 

 

  Καη εθηφο απηνχ δελ είκαζηε εκείο απηνί νη νπνίνη ζεζπίδνπκε 

λφκνπο, νη νπνίνη ήδε είλαη λφκνη ηνπ θξάηνπο.  

 

  Δλ πξνθεηκέλσ επεηδή ηαπηφρξνλα ε αμηνιφγεζε φπσο ηελ 

ελλννχκε ζήκεξα είλαη θαη παηδαγσγηθφ θαη πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ θαη 

θνηλσληθφ ζχζηεκα, είλαη ινγηθφ λα δεκηνπξγεί θαη παξελέξγεηεο. ηε δηθή κνπ 

ηνπνζέηεζε, ε νπνία δελ είλαη νχηε αληίζεηε, αιιά νχηε ζχκθσλε κε ην 

πφξηζκα ηέινο πάλησλ, ή ην ζπκπέξαζκα ηεο νκάδαο εξγαζίαο, δελ μέξσ 

ζπλήζσο ζηα ζπλέδξηα παίξλνπκε θείκελα ηα νπνία δελ ηα δηαβάδνπκε. Καη 

ρζεο ζηηο ηνπνζεηήζεηο πεξίκελα θάπνηνο λα πεη φηη ππάξρεη ε γλψκε θάπνηνπ 

άιινπ ζπλαδέιθνπ, ν νπνίνο δελ είλαη νχηε ππέξ νχηε θαηά.  

 

  Βέβαηα δελ κπνξείο φπσο ιέλε θαη νη ζενιφγνη λα έρεηο δχν 

αθέληεο. Γειαδή, ή ην δηάβνιν ή ην Θεφ ζα έρεηο. Δδψ φκσο ηα πξάγκαηα δελ 

είλαη νχηε άζπξα, νχηε καχξα. Πξέπεη θαη επηβάιιεηαη λα εθζέζνπκε ηειηθά 

ζην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ζαθή ελεκέξσζε, πάξα πνιχ ζθιεξή 
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δνπιεηά θαη λα κειεηήζνπκε ζε βάζνο ην ζέκα ηεο αμηνιφγεζεο. Ξεθηλψληαο 

πξψηα απφ ην ηη είλαη απηή ε αμηνιφγεζε. 

 

  Καη κε θαληαζηείηε φηη είλαη θαη θάηη εχθνιν. Να θνξηίδεηαη θαη 

πνιηηηθά θαη θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά. Αιιά απφ εθεί θαη χζηεξα θάπνηα 

ζηηγκή ζα βξεζνχκε ζην δίιεκκα ζην νπνίν ζα καο βάινπλ εάλ ζα ηελ 

δερηνχκε ή φρη θαη πνηα ζα είλαη ε ζέζε καο. 

 

  ηε δηθή κνπ εηζήγεζε, γηα φζνπο ηελ δηάβαζαλ εθζέησ κέζα κε 

αδξέο γξακκέο ηα ππέξ θαη ηα θαηά ηεο. Πνιιά απφ απηά έρνπλ θαιπθζεί 

πξφεδξε ηεο ζπλέιεπζεο. Πνιιά δελ έρνπλ θαιπθζεί ή έρνπλ εηπσζεί 

κνλνκεξψο. 

 

  Ζ δηθή κνπ ηαπεηλή άπνςε κέζα απφ ηελ πνξεία κνπ θαη ζην 

ζπλδηθαιηζκφ θαη ζηε πνιηηηθή δσή σο έλα ζεκείν, αιιά θπξίσο κπνξψ λα πσ 

απφ ηε κειέηε θαη ηε παξνπζίαζε ζε έλα ζσξφ ζπλέδξηα, είλαη ραξά θαη ην 

γεγνλφο φηη ζπλαληψ ζπλδηθαιηζηέο ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα ηα ηειεπηαία 

δχν ρξφληα, φπνπ γίλεηαη έλαο ηζρπξφο δηάινγνο μέξεηε θαη κία θνβεξή 

αληηπαξάζεζε. 

 

  Δπηρεηξήκαηα ηνπ ηχπνπ πάλε λα καο ρξπζψζνπλ ην ράπη 

θάπνηα ζηηγκή ηα δέρεζαη θαη θάπνηεο θνξέο δελ ηα δέρεζαη. Ή επηρεηξήκαηα 

ησλ αξλήζεσλ ησλ δηθψλ καο πνιιέο θνξέο ηα δέρεζαη θαη θάπνηεο θνξέο 

φρη. λησο ππάξρεη έλα ζχζηεκα ην νπνίν πξνζπαζεί θαη δελ κηιάκε γηα ην 

ζήκεξα κφλν, εδψ θαη δεθαεηίεο. Σν νπνίν έρεη ζαλ πξνκεησπίδα ηνπ ηελ 

αμηνιφγεζε. 

 

  Δάλ είρακε απέλαληί καο θάπνηνλ ν νπνίνο είλαη άκεζα 

ζηαζψηεο ηνπ ΚΑΣΑ ζα καο έιζεη κε επηρεηξήκαηα ηνπ ΚΑΣΑ θαη έρεη γίλεη. 

Δάλ είλαη ππέξ ζα καο θέξεη άιια ηφζα επηρεηξήκαηα. Σειηθά φκσο κπνξείο 

λα πεηο φηη λαη έρεη δίθην απηφο πνπ ιεεη θαηά θαη έρεη δίθην θαη απηφο πνπ ιεεη 

ππέξ. Άξα κέζα ζε απηή ηε δηαδηθαζία ηειηθά ν ζπλάδειθνο ν ζχλεδξνο, ν 

απιφο εθπαηδεπηηθφο ζηηο πξάμεηο ηη ζα πεη, φηη είκαη ππέξ, ή φηη είκαη θαηά; 

 

  Γηα φζνπο δελ δηάβαζαλ ηελ εηζήγεζε ζαο ηα δηαβάδσ έηζη 

επηγξακκαηηθά. Θα κνπ ην επηηξέςεηε. ε απηνχο νη νπνίνη είλαη έλζεξκνη 
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ππνζηεξηρηέο, ππνζηεξίδνπλ φηη ε αμηνιφγεζε κπνξεί λα είλαη απαξαίηεηε, γηα 

ηελ αλάδεημε ζηειερψλ ζηελ εθπαίδεπζε. Ζ αμηνιφγεζε είλαη απαξαίηεηε γηα 

ηελ επηινγή εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα, ε αμηνιφγεζε 

είλαη απαξαίηεηε γηα ηε βειηίσζε ηνπ έξγνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ιεηηνπξγεί 

αλαηξνθνδνηηθά κε ην δηδαθηηθφ έξγν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Με ην έξγν ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζε δηνηθεηηθφ επίπεδν. Δίλαη ρξήζηκε γηα ηε βειηίσζε φινπ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Δίλαη απαξαίηεηε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο θαιήο 

αμηνπνίεζεο ησλ ρξεκάησλ ησλ θνξνινγνπκέλσλ, είλαη ρξήζηκε ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ γηαηί ηνπ παξέρεη απηνεθηίκεζε, θίλεηξα απνδνηηθφηεηαο, 

αζθάιεηα θαη θχξνο. 

 

  Λεηηνπξγεί αλαηξνθνδνηηθά κε ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηεο 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ηδηαίηεξα ησλ παξαγσγηθψλ ζρνιψλ, 

αλαηξνθνδνηηθά κε ηα πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο θαη επαλαθαηάξηηζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ζηε δεκηνπξγία ζπλαίζζεζεο ππεπζπλφηεηαο, ζεκαληηθέο 

ππεξεζίεο ζηε θνηλσληθή εηξήλε θαη παξάγνληαο γηα ηελ αμηνθξαηία. 

 

  Δπηγξακκαηηθά φκσο κε ηνλ ίδην αθξηβψο αξηζκφ ζέζεσλ έρσ 

θαη ηα θαηά. Καη ιεσ φηη ε αμηνιφγεζε ζε φπνηα κνξθή είλαη φρεκα 

ρεηξαγψγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζε έλα θινηφ ηδενινγηθήο αζθπμίαο. Αλαηξεί 

θαη πξνζβάιιεη ηελ αηνκηθή επζχλε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, πξνζβάιιεη ηελ 

επηζηεκνληθή θαηάξηηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, αθπξψλεη ην ζχλνιν ησλ 

παλεπηζηεκηαθψλ ηνπ ζπνπδψλ, θαιιηεξγεί ηελ ππνηαγή ζε κηα ζηπγλή 

ηεξαξρηθή ππξακίδα θαη ηνλ ζπκβηβαζκφ ζε φπνηεο επηβνιέο άλσζελ. 

ηνηρεηψλεη ηελ ειεχζεξε δεκηνπξγηθφηεηα θαη δξάζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, είλαη 

κεραληζκφο γξαθεηνθξαηηθνχ θαη γεληθά δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ θαη αζθαιψο 

πνιηηηθφ κέηξν, είλαη κεραληζκφο επηινγήο θαη θαηάηαμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

θαζίζηαηαη ππνβνεζεηηθή ε ιεηηνπξγία ησλ κεραληζκψλ θνηλσληθήο 

αληζφηεηαο θαη αλαπαξαγσγήο. 

 

  Δίλαη ην άιινζη γηα ηε ζχλδεζε κηζζνχ θαη απφδνζεο, είλαη ε 

έθθξαζε ηνπ ζπληεξεηηζκνχ θαη ηεο απηαξρηθφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ν 

θαιχηεξνο ηξφπνο γηα ηε πηινηηθή κνξθή κηαο πνξείαο θίκσζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ησλ επξχηεξσλ καδψλ. 
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  Σειηθά απφ φηη ζαο έρσ αλαθνηλψζεη ηψξα απηή ηε ζηηγκή, 

πηζηεχσ φηη ηα ππέξ θαη ηα θαηά ππάξρνπλ θαη εάλ θάπνηνο ηα ακθηζβεηεί δελ 

έρεη πξνθαλψο ζπλαίζζεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, φηη ππάξρεη θαη ε κηα 

πιεπξά θαη ε άιιε. Καη φηη ε αμηνιφγεζε δελ είλαη έλα λφκηζκα απιψο, αιιά 

είλαη πνιιά λνκίζκαηα, γηα λα έρεη κφλν κία φςε θαη κία δεχηεξε φςε. 

Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (.ΜΑΡΗΝΖ): Ο ζπλάδειθνο Εαθεηξαθίδεο Γηψξγνο έθπγε θαη 

δπζηπρψο δελ καο ην είπε ψζηε πξψηα ην ιφγν. Ο θχξηνο Κφηηαο Θεφδσξνο 

έρεη ην ιφγν. 

Θ.ΚΟΣΣΑ (ΔΛΜΔ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ): Να δειψζσ θαη‟ αξρήλ φηη είκαη αθφκα 

εάλ ζέιεηε θπλεγεκέλνο θαη απφ ηα έμσ θαη ελλνψ απφ ηεο φπνηαο κνξθήο 

εμνπζία, ηε ρνχληα θάπνηε κε κεγάια πξάγκαηα, λα κελ δηεθδηθήζσ ηέηνηα, 

αιιά θαη εζσηεξηθά απφ ηνπο θίινπο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ Κφκκαηνο, ην νπνίν 

αθφκα δελ καο έρεη απνθαηαζηήζεη ζαλ πξνβνθάηνξεο. 

 

  Πξνέξρνκαη απφ ηε Φπζηθνκαζεκαηηθή ηεο Αζήλαο, εθείλεο ηεο 

επνρήο πνπ εμαθνινπζνχκε λα πηζηεχνπκε ζηα ίδηα πξάγκαηα  φρη φκσο 

φπσο ζα ιέγακε ηφηε, αιιά πνιχ εκπινπηηζκέλα ηψξα λνκίδσ. ηέθνκαη ζαλ 

πξφζσπν φρη θνκκαηηθά, αιιά πνιηηηθά θαη θνηλσληθά ζε φπνην ρψξν έρσ 

βξεζεί. Καη ην ηη ελλνψ κε απηφ φηη εμαθνινπζψ αθφκα λα είκαη. Ννκίδσ φηη ην 

θαηαιαβαίλεηε φηη εμαθνινπζψ αθφκα λα είκαη ζηε θφληξα. 

 

  Πνιχ απιά, βξέζεθα κηα δεθαεηία γηα ην ηη ζεκαίλεη αμηνιφγεζε 

ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο. Βξέζεθα γηα κία δεθαεηία ζε κηα νξεηλή πεξηνρή 

ηεο Κξήηεο ζην Οξνπέδην Λαζηζίνπ, ζην νπνίν δπζηπρψο εθεί πέξαζα θαη ηε 

κεγάιε ηζηνξία ηνπ Νφκνπ Αξζέλε, πνπ ήηαλ κία ζθαγή ηδηαίηεξα γηα ηα 

παηδηά ηεο επαξρίαο. Καη πξνζπάζεζα λα ζηαζψ κε φπνην ηξφπν. Γχν 

πξάγκαηα, έλα ζε ζρέζε κε ηε θνηλσληθή ζηάζε πνπ λνκίδσ φηη πνιινί απφ 

καο θξαηήζακε θαη φρη κφλν ηεο αίζνπζαο, αιιά ελλνψ ζαλ θαζεγεηέο, ζαλ 

ζχλνιν δειαδή, ηεο θνηλσληθήο επζχλεο πνπ ζα έπξεπε απφ ηε κηα λα 

θνληξάξνπκε ην λφκν Αξζέλε γηα φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

λενθηιειεπζεξηζκνχ, γηα ηνλ νπνίν ζήκεξα ππάξρεη κηα θνηλή ζηάζε απφ 

κεγάια θνκκάηηα πηα ησλ ζπλαδέιθσλ αθφκα θαη ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο 

θαηαλνκήο ησλ κεγάισλ, αιιά θαη θνηλσληθά ζε ζρέζε κε ηε θνηλσλία εθεί. Ση 

ελλνψ. 
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  Ήκνπλ ελάληηα ζην Νφκν Αξζέλε αιιά ήμεξα φηη εάλ δελ κπσ 

ζηε πξφζζεηε δηδαθηηθή ζηήξημε ζα είρα ηα παηδάθηα πνπ είρα ζαλ καζεηέο 

κνπ γηα ηέζζεξα ρξφληα επάλσ ζην Οξνπέδην θαηαθξενπξγεκέλνπο απφ ην 

ζχζηεκα Αξζέλε, ρσξίο θξνληηζηήξηα, ρσξίο ηε δπλαηφηεηα δειαδή, λα γίλεη 

θάηη άιιν, ζα έπξεπε ινηπφλ, λα αθηεξψζσ θάπνηεο ψξεο, ηηο νπνίεο δελ ηηο 

αθηέξσζα ζπζηαδφκελνο αιιά ραξνχκελνο, γηα λα κπνξέζσ λα θάλσ θάπνηα 

πξάγκαηα θαη λα βνεζήζσ απηά ηα παηδηά. Καη λνκίδσ φηη ζε έλα βαζκφ ηα 

θαηάθεξα. Δμαθνινπζεί αθφκα ε ζρέζε κνπ κε ηε ζπγθεθξηκέλε θνηλσλία λα 

είλαη αγαπεηή φρη κφλν κε ηα παηδηά, αιιά θαη κε ηνπο γνλείο ζε κία πνιχ 

ζπληεξεηηθή θαη θιεηζηή πεξηνρή. 

 

  Γη‟ απηή κνπ ηε ζπγθεθξηκέλε ζηάζε βξέζεθα ζε κηα ηζηνξία ζην 

λα ειεγρζψ κέζα απφ ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο πνπ ππήξραλ ηφηε ζηε 

πξφζζεηε δηδαθηηθή ζηήξημε. Γηαηί θάπνηνη απφ ζαο ζα πξέπεη λα έρεηε 

ζπκπιεξψζεη εθείλα ηα ζηαηηζηηθά ζηα νπνία έγξαθεο λαη ή φρη, γηα ην εάλ ην 

γνπζηάξεηο, εάλ δελ ην ζέιεηο, εάλ ζέιεηο νηθνλνκηθή αλαβάζκηζε θιπ. 

 

  ηαλ ην πήξα απηφ ην ραξηί έρνληαο ζπζηάζεη ήδε έλα ρξφλν 

ζηε πξψηε ρξνληά ηνπ Αξζέλε, είρα θνληέςεη λα ηξειαζψ. Λεσ έηζη θαη 

αιιηψο δελ ην γξάθσ θαη απηφ πνπ έγξαςα κνπ βγήθε έλα πνηεκαηάθη κηθξφ, 

ην νπνίν ζα ην θέξσ λα ην δνχκε ζην επφκελν πλέδξην. Πάλσ ζην ίδην ραξηί 

δελ δέρηεθα λα κπσ κέζα ζηα θνπηάθηα, αιιά έθξηλα αθξηβψο απηφ. Με 

θάιεζε ν Πξντζηάκελνο ν νπνίνο αλαθεξφηαλ ππνηίζεηαη θαη ζην Κίλεκα ηνπ 

11.4 κε θάιεζε ν πξντζηάκελνο θαη κνπ είπε, αξλήζεθα λα πάσ, κε 

μαλαθάιεζε αξλήζεθα λα πάσ, έπξεπε λα δηθαηνινγήζεη κε θάπνην ηξφπν, φηη 

ζα πξέπεη λα ειεγρζψ πεηζαξρηθά γηαηί δελ ζπκπιήξσζα ηα θνπηάθηα φηαλ 

εγψ αθηεξψζεη καθξηά απφ ην ζπίηη κνπ ηε δσή κνπ γηαηί ην γνχζηαξα θαη είρα 

αθηεξψζεη ηε δσή κνπ, γηαηί ηνλ είρα θαιέζεη επαλεηιεκκέλα, ή νπνηνλδήπνηε 

ήζειε λα ππεξαζπίζεη ην ζχζηεκα ηνπ Αξζέλε φηαλ θάλνπλ θαηαιήςεηο ηα 

παηδηά, λα αλέβεη επάλσ ζην δήκν, πνπ θάλακε ηε θνπβέληα, ζην δεκαξρείν, 

γηαηί θάιεζε ν δήκαξρνο θαη είπα πεξηκέλσ έλαλ λα έιζεη θαη λα ππεξαζπίζεη 

ην ζχζηεκα απηφ γηα ηα παηδηά, φρη γηαηί εγψ ζέισ λα ζηεξίμσ ηηο θαηαιήςεηο 

ησλ παηδηψλ, αιιά γηαηί ζέισ ζαλ δάζθαινο λα δψζσ ην ζηίγκα κνπ, γηαηί 

λνκίδσ φηη είλαη ιάζνο απηφ. ήκεξα εμαθνινπζνχκε λα είκαζηε ηα ίδηα. 
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  Μα θαιχπηεη έηζη θαη αιιηψο ε εηζήγεζε ζηα βαζηθά ζεκεία, 

απηψλ πνπ ιέλε ελάληηα ζηελ αμηνιφγεζε, κνπ ιείπεη φκσο πξαγκαηηθά έλαο 

ιφγνο, απηήο ηεο θφληξαο δειαδή, κε ην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα αμηνιφγεζεο 

πνπ ειέγρεηαη εμνπζία, ηεο λενθηιειεχζεξεο ζπλαίλεζεο. Δίλαη ην δεδνκέλν 

γηα φινπο καο. Καλέλαο εδψ κέζα, δελ κπνξεί νπζηαζηηθά λα ζηαζεί ζε ζρέζε 

κε ην ζπγθεθξηκέλν. 

 

  Ση καο ιείπεη; Μαο ιείπεη έλαο νπζηαζηηθφο δηάινγνο πνπ έρεη λα 

θάλεη κε ηε θνηλσλία, πνπ έρεη λα θάλεη κε ηηο αληηιήςεηο ησλ ζπλαδέιθσλ 

ηνπο νπνίνπο ζεσξψ πνιχ θίινπο θαη πνιχ θίια πξνζθείκελνπο, πνπ έρνπλ 

ηε θξηηηθή φπσο ν ζπλάδειθνο εδψ κπξνζηά πνπ δελ ζπκάκαη ην φλνκά ηνπ, 

πνπ ζηάζεθε ππέξ ηεο αμηνιφγεζεο, φπσο θαη άιισλ ζπλαδέιθσλ πνπ 

ζηάζεθαλ κε θάπνην ηξφπν ππέξ ηεο αμηνιφγεζεο. Αιιά κπιέθνληαο δχν 

πξάγκαηα. Μπιέθνληαο ηε θνηλσληθή ιεηηνπξγία ηεο εθπαίδεπζεο, κε ηελ 

νπνία ζα πξέπεη λα είκαζηε ζε αλνηθηφ δηάινγν κε ηνπο γνλείο, κε ηνπο 

καζεηέο καο, ηε θνηλσληθή ιεηηνπξγία ηεο εθπαίδεπζεο κε απηά ηα ζπζηήκαηα 

ηα νπνία εκθαλίδνληαη ζαλ αμηνινγεηηθά ζην φλνκα ηεο θνηλσλίαο, αιιά ζηε 

πξαγκαηηθφηεηα ηεο θπξίαξρεο εμνπζίαο. 

 

  Κσδηθά κφλν έλα ζεκείν ζέισ λα πξνζζέζσ ζε απηά πνπ 

έρνπκε πεη, κελ μερλάκε πνηέ, φηη ζήκεξα ην παηρλίδη πνπ παίδεηαη παγθφζκηα 

ζπλάδειθνη, είλαη ην εάλ ζα κπνξέζεη λα πεξάζεη ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ ζηε GAT δειαδή, ην ζχλνιν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Να ραξαθηεξηζηνχλ ζαλ ππεξεζίεο πνπ παίδνληαη 

ζηελ αγνξά θαη λα παίμνπλ κε απηφ. Μέζα ζε απηά ηα πιαίζηα είλαη πνιχ 

απιά δνκεκέλε φιε ε ζπιινγηζηηθή ηεο αμηνιφγεζεο.  

 

  Δκείο ζα πξέπεη λα αλνίμνπκε ην δήηεκα ηεο αμηνιφγεζεο κε ην 

θαιχηεξν ζρνιείν, κε ηε θνηλσλία. Καη δπζηπρψο εδψ είκαζηε αλεπαξθείο. 

πσο θαη ζε πνιιά άιια πξάγκαηα. 

Γ.ΠΑΣΟΤΥΔΑ (Α΄ΔΛΜΔ Θεζζαινλίθεο): Δίκαη δηδάθηνξαο βηνινγίαο είκαη 

ζην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. Δίκαη βηνιφγνο. Θα αζρνιεζψ κε θάηη 

ζπκπιεξσκαηηθφ. 

 

  Καη‟ αξρήλ νθείισ λα ζαο πσ φηη ζπκθσλψ κε ηηο εηζεγήζεηο ζε 

πάξα πνιχ κεγάιν ζεκείν. πκθσλψ κε ηηο πξνηάζεηο πνπ έθαλε ε ΓΔΔ γηα 
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ηελ εμαηνκίθεπζε σο πξνο ηνλ εθπαηδεπηηθφ, φπνπ εθεί ππήξρε έλα έιιεηκκα, 

εθεί ζέισ λα βάισ έλαλ αθφκα πξνβιεκαηηζκφ. Πξηλ φκσο πξνρσξήζσ εθεί, 

πνιχ ζπλζεκαηνινγηθά, ζπγλψκε δελ ζα είλαη ν ιφγνο κνπ κε επηρεηξήκαηα, 

δηφηη δελ πξνιαβαίλσ ζηα ηέζζεξα ιεπηά. Αθνχζηεθαλ δχν βαζηθνί άμνλεο γηα 

αηηηνιφγεζε θαη ππεξαμηνιφγεζε. Σν έλα είλαη ε θνηλσλία θαη ην άιιν είλαη ε 

βαζκνινγία. ηη εκείο επεηδή ζαλ θαζεγεηέο βαζκνινγνχκε, λα κε καο 

βαζκνινγνχλ. 

  

  Χο πξνο ηε θνηλσλία ζα ήζεια λα πσ φηη ε θνηλσλία 

δηακνξθψλεηαη. Ζ θνηλσλία δηακνξθψλεηαη θαη κάιηζηα πνιιέο θνξέο κε 

ςεπδή ζπλείδεζε, κέζα απφ δηαθήκηζε, απφ, απφ, απφ ηα μέξνπκε. Καη 

κάιηζηα φρη κφλν δηακνξθψλεηαη αιιά θαη ρξεζηκνπνηείηαη. Θπκεζείηε ηε 

πεξίθεκε έλλνηα ηνπ θνηλσληθνχ απηνκαηηζκνχ. ηαλ νκάδεο ηεο θνηλσλίαο 

ζηξεθφληνπζαλ ελαληίνλ άιισλ νκάδσλ παξάδεηγκα ζηελ απεξγία καο. 

 

  Πην πξηλ ηα ξεηηξέ, ζπκεζείηε ιίγν πσο άξρηζε ε επίζεζε ζηνπο 

ππαιιήινπο ηεο ΓΔΖ, ζηνπο ππαιιήινπο ηνπ ΟΣΔ, φπνπ ραξαθηεξίδνληάο 

ηνπο πξψηα πξσηίζησο ζηε θνηλσλία σο ξεηηξέ, κεηέβαιε κηα νκάδα άιισλ. 

Καη εάλ πάκε ηζηνξηθά θαη πην παιηά, ε ίδηα ε θνηλσλία είρε αλαδείμεη απηφ, δελ 

ην είρε αλαδείμεη νχηε ην πξαμηθφπεκα ηεο ρνχληαο, νχηε θάηη άιιν. 

  

  Άξα ινηπφλ, ε επίθιεζε ηεο θνηλσλίαο γεληθά θαη αφξηζηα είλαη 

επηθίλδπλε θαη νδεγεί ζε θνηλσληθνχο απηνκαηηζκνχο. Σν δεχηεξν γηα ηε 

βαζκνινγία. Δκείο βαζκνινγνχκε. Γελ κνπ απέδεημε φκσο θαλείο 

επηζηεκνληθά, δελ ην έρσ δεη ζε θαλέλαλ φηη ε βαζκνινγία βειηίσζε ηνπο 

καζεηέο. Αληίζεηα έρσ δηαβάζεη πνιιέο απφςεηο ςπρνιφγσλ θαη εθεί ζέισ λα 

ζηαζψ, φηη αχμεζε ηε παξεκβαηηθφηεηα, νδήγεζε ζε θαηάζιηςε αξθεηνχο 

καζεηέο θαη εθεί ζέισ λα ζηαζψ θαη ζηνπο θαζεγεηέο ηψξα. Απηή είλαη ε 

νκηιία κνπ ε θαλνληθή. 

  

  πδεηνχζα κε έλαλ ςπρνιφγν ηηο πξνάιιεο θαη κνπ ιεεη έρνπλ 

απμεζεί ηα θξνχζκαηα θαηάζιηςεο θαη ζε κηθξέο ειηθίεο πξάγκα πεξίεξγν γηα 

ηελ Διιάδα αθνχ δελ είκαζηε νπεδία θαη ζε νξηζκέλνπο εξγαζηαθνχο 

ρψξνπο. 
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  Καη εθεί πνπ ην ζπδεηνχζακε επεηδή νη ςπρνιφγνη εμαηνκηθεχνπλ 

ηελ έξεπλά ηνπο, δειαδή, ζηα ππνθείκελα, κνπ ιεεη ππάξρνπλ δχν, ηξία 

πξάγκαηα πνπ καο απαζρνινχλ. Πξψην ε αιιαγή νλνκάησλ, ε ρξήζε 

βαξχγδνππσλ ελλνηψλ φπνπ αλαηξέπεη ηε ζπιινγηζηηθή ηνπ θάζε 

ππνθεηκέλνπ. Παξάδεηγκα. Αιιάδεη ιεεη ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη γίλεηαη 

Απαζρφιεζεο. Ση ην αλαηξέπεη κνπ ιεεη ην άιιν. Βαζηθή ζπληαγκαηηθή 

επηηαγή πνπ ιεεη ην χληαγκα ηεο Διιάδαο έρεη δηθαίσκα ζηελ εξγαζία. Ναη, 

ζνπ ιεεη αιιά εγψ είκαη Τπνπξγείν Απαζρφιεζεο. 

 

  Αιιάδεη ην φλνκα ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Πξφλνηαο ζε 

Τπνπξγείν Αιιειεγγχεο, ην αλαηξέπεη φηη ην θξάηνο πξέπεη λα παξέρεη 

δσξεάλ θαη ηζφηηκε πγεία ζε φινπο. Δίκαη αιιειέγγπνο καδί ζνπ ηνπ ιεεη. 

Έξρεηαη ηψξα θαη ε αμηνιφγεζε, θάπνπ εθεί κπαίλνπλ ηα πξάγκαηα.  

 

  Ζ αμηνιφγεζε ινηπφλ, είλαη κία έλλνηα βαξχγδνππε, θνξηηζκέλε 

ζπλαηζζεκαηηθά πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε φια ηα ππέξ ή ηα θαηά 

επηρεηξήκαηα πνπ αλέθεξε ζηελ αξρή έλαο ζπλάδειθνο. Ση δεκηνπξγεί φκσο; 

ηξεο. Δίλαη έλαο ζηξεζηνγφλνο παξάγνληαο.  Απφ άπνςε απνδνηηθφηεηαο ην 

ζηξεο βνεζάεη. Έλαο εξγαδφκελνο ζηξαζηαξηζκέλνο απνδίδεη θαιχηεξα, 

μεδνπκίδεηαη φκσο επθνιφηεξα θαη ζηαηηζηηθά κεηψλεηαη ην πξνζδφθηκν φξην 

δσήο ηνπ. 

 

  Πηζαλφλ δειαδή, καθξνπξφζεζκα λα γιηηψζνπλ ηα αζθαιηζηηθά 

Σακεία, εάλ ε ζχληαμε πάεη ζηα 75 θαη ην ζηξεο απμεζεί. Δίλαη ινηπφλ θάηη ην 

νπνίν ζα έπξεπε λα ην δνχκε. Γπζηπρψο δελ κπφξεζα λα 

επηρεηξεκαηνινγήζσ, έδσζα άμνλεο κφλν γηα λα ζθεθηνχκε, γηαηί πξνζπαζψ 

λα ζεβαζηψ ην ρξφλν ησλ ππνινίπσλ.  

 

  Δδψ ινηπφλ, ζα ήζεια λα βάισ κηα ηειεία δεηψληαο „ζαο λα 

αληρλεχζεηε θαη απηή ηε πιεπξά ηνπ δεηήκαηνο. αο επραξηζηψ πνιχ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Εεηάεη ην ιφγν ν ηέσο πξφεδξνο ηεο ΟΛΜΔ θαη δηεπζχλσλ 

ζχκβνπινο ηνπ ΔΗΝ ν Αληψλεο ν Αλησλάθνο. Έρσ ηελ εληχπσζε φηη εάλ ην 

ζψκα δελ δηαθσλεί λα ηνπ δψζνπκε ην ιφγν θαη γηα ραηξεηηζκφ θαη γηα 

νπνηαδήπνηε παξέλζεζε. Τπάξρεη δηαθσλία; ρη. 



7
ν
 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΟΛΜΔ – ΖΜΔΡΑ 3

ε
 – Β‟ ΔΝΟΣΖΣΑ - ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ Β‟ – 18/12/2004 

 832 

Α.ΑΝΣΧΝΑΚΟ: αο επραξηζηψ. Να πσ θαη‟ αξρήλ ηέιην φηη αηζζάλνκαη 

άζρεκα φηαλ αθνχσ απηή ηελ νπξά, ην δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηνπ ΔΗΝ. 

Πξνηηκψ λα κέλνπκε ζην πξψην. 

 

  Αλαξσηηφκνπλ αθνχγνληαο ηηο ιίγεο εηζεγήζεηο πνπ άθνπζα, 

γηαηί γχξηδα ηηο αίζνπζεο, ηειηθά εάλ έπξεπε λα θάλεη ν Γαιηιαίνο απηφ πνπ 

έθαλε ή φρη. Έζησ θαη εάλ βγαίλνληαο απφ ηελ αίζνπζα είπε θαη φκσο γπξίδεη. 

 

  Να ζαο πσ φηη πξνζσπηθά πηζηεχσ φηη ε αμηνιφγεζε ζηελ 

Διιάδα κφλν σο κχζνο κπνξεί λα ππάξρεη. ηη ε αμηνιφγεζε ε πξαγκαηηθή 

κε ηα δεδνκέλα ηα θνηλσληθά πνπ ππάξρνπλ ζηελ Διιάδα θαη κε  ηα 

παξαδείγκαηα ηεο αμηνιφγεζεο φπνπ εθαξκφδεηαη αιιά θαη κε ηηο αλακλήζεηο 

πνπ είρα σο καζεηήο θαη έρσ, σο καζεηήο απφ ηνπο θαζεγεηέο πνπ είρα ηφηε 

πνπ αμηνινγνχληαλ  πνπ είρα ζην Β΄ Λχθεην ηεο Αζήλαο. Ήηαλ έλαο θπζηθφο 

πνπ πηζηεχσ φηη δελ ζα είλαη ζηε δσή ηψξα, Καιηδηάξεο ζην φλνκα, ν νπνίνο 

βεβαίσο κφλν γηα εθπαηδεπηηθφο δελ έθαλε θαη άιινπο πνιινχο, πηζηεχσ 

ινηπφλ, φηη ε αμηνιφγεζε ζηελ Διιάδα κφλν σο κχζνο κπνξεί λα ππάξρεη. 

 

  Δίλαη έλαο κχζνο φκσο, ν νπνίνο βνεζάεη θάπνηνπο ζπλεηδεηά ή 

αζπλείδεηα λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θφζκν ζαλ απνδηνπνκπαίν 

ηξάγν. Ο Θαλάζεο ν Σζηξηγψηεο ην 1997 ην επηέκβξην φηαλ έγηλε ν λφκνο 

Αξζέλε ηφηε ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΟΛΜΔ ζην ηξαπέδη είρα πεη, αιιά 

δελ είρα βάιεη ηε πξφηαζε γηα ςεθνθνξία, φηη νη ζπλάδειθνη αο πνχκε ζηε 

θπβέξλεζε, λα βάιεη ζηελ άθξε ηελ επεηεξίδα θαη ηελ αμηνιφγεζε παξά ην φηη 

δηαθσλνχκε θαηαζέηνπκε ηε δηαθσλία καο, λα ηνπο πνχκε φηη εκείο 

δηαθσλνχκε, αιιά δελ ζα αληηδξάζνπκε ππφ έλαλ φξν, λα βγάιεη ζηελ άθξε 

γηα δηάινγν, γηα δεκφζην δηάινγν θαη λα πάεη ηελ εθαξκνγή ηνπ έλα ρξφλν 

κεηά ηηο ξπζκίζεηο γηα ην ιχθεην, ηηο ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ ειιεληθή 

λενιαία. Με πνην ζηφρν;  

 

  Με ζηφρν αθξηβψο λα αθαηξεζνχλ ηα επηρεηξήκαηα, ηα φπνηα 

επηρεηξήκαηα έρνπλ εθείλνη νη νπνίνη ζηξέθνληαη ελαληίνλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

ελαληίνλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε πξφζρεκα ηε κε χπαξμε αμηνιφγεζεο θαη ηελ 

άξλεζε αμηνιφγεζεο. 
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  Δίκαη πεπεηζκέλνο φηη έλα ζχζηεκα αμηνιφγεζεο θαη ζην ρψξν 

ηεο εθπαίδεπζεο ζα ιεηηνπξγνχζε ζπλάδειθνη ζηε πξάμε πέξαλ απφ ηα 

φπνηα ιέκε κε ηνλ εμήο ηξφπν. Σν 90% ησλ βαζκνινγεηψλ βάδεη ζε φινπο 

άξηζηα ζηε πεξηνρή ηνπ άξηζηα, ην 5% ζα πξνζπαζνχζε λα βγάιεη ηα 

πξνζσπηθά ηνπ απσζεκέλα κέζσ ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηεο βαζκνινγίαο ησλ 

ζπλαδέιθσλ θαη έλα 5% ζα πξνζπαζνχζε λα θάλεη ζσζηά ηε δνπιεηά ηνπ. 

 

  Θα πξέπεη ινηπφλ, λα πξνβιεκαηηζηνχκε ζε έλα ζεκείν, εάλ 

αμίδεη ην θφπν λα είλαη ην θπξηφηεξν ή έλα απφ ηα θχξηα πεδία ζχγθξνπζεο, ην 

ζέκα ηεο αμηνιφγεζεο. Βιέπσ φηη ππάξρεη ην κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ, είλαη ε 

αίζνπζα κε ηε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή, πνιιαπιάζηα απφ ηηο άιιεο, ηηο 

ζπκκεηνρέο ηηο άιιεο ηηο ζεκαηηθέο. Δίλαη πξάγκαηη έλα θξίζηκν δήηεκα 

αληηδξάζακε εκείο ζηελ αμηνιφγεζε. Καιά θάλακε, πξνβάιινπκε φηη δελ 

κπνξεί λα ππάξμεη αμηνιφγεζε εάλ δελ είλαη νη αμηνινγεηέο αλεμάξηεηνη απφ 

ηε θεληξηθή πνιηηηθή ζθνπηκφηεηα, απφ ηε πνιηηηθή εμνπζία. ρη απφ ηε 

Κπβέξλεζε, αιιά απφ ηε πνιηηηθή εμνπζία. Δάλ ε αμηνιφγεζε δελ είλαη 

ζπλνιηθή, εάλ δελ αμηνινγνχληαη πξσηίζησο ηα πξνγξάκκαηα πνπ 

επεξεάδνπλ ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ, δελ κπνξεί λα κελ αμηνινγεζεί ε 

ζχλζεζε ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ πνπ θάιπςε ηε πνιηηηθή εγεζία ηνπ 

Τπνπξγείνπ ηφηε, πνπ έβαιε απηφ ην λφκν ηνλ 2525 ν νπνίνο ήηαλ 

πξαγκαηηθά θαηαζηξνθηθφο γηα ηα παηδηά. Καη απφ ηελ άπνςε πνπ είπε ν 

ζπλάδειθνο πξνεγνπκέλσο ηεο δεκηνπξγίαο ζηξεο. Θπκφκαζηε ηνπιάρηζηνλ 

ζηε πξψηε εθαξκνγή ην θξνληηζηήξην είρε γίλεη έλα δεχηεξν ζρνιείν. Με 

σξάξηα πνπ αγγίδαλε ηα εβδνκαδηαία σξάξηα ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ 

πξνγξάκκαηνο. 

 

  Γελ κπνξεί λα κελ αμηνινγνχληαη βηβιία ηα νπνία είλαη 

απαξάδεθηα. Γελ κπνξεί λα κελ αμηνινγνχληαη απηνί πνπ ζεσξνχλ κνπζηθή 

παηδεία, ην λα καζαίλνπκε ηα παηδηά γηα ζαξάληα ρξφληα ηψξα λα δηαβάδνπλ 

φρη ηηο λφηεο, ην ζνιθέδ. Γελ κπνξεί λα κελ ζπδεηηέηαη θαη λα κελ 

αμηνινγνχληαη εθείλνη πνπ θαινχλ ηα παηδηά πνπ πεγαίλνπλ ζηε ζεσξεηηθή 

θαηεχζπλζε λα θάλνπλ φξηα θαη ζπλέρεηα γηα ηνπο καζεκαηηθνχο, μέξνπκε 

ηψξα ην παηδί πνπ πάεη ζηε Ννκηθή, ή πνπ πάεη ζηε θηινζνθηθή εάλ πξέπεη 

θαη κπνξεί λα θάλεη φξηα θαη ζπλέρεηα θαη πφζν εχθνιν είλαη λα εκβαζχλεη θαη 

λα θαηαλνήζεη ηέηνηεο έλλνηεο, ή λα θάλεη ινγηθά δηαγξάκκαηα ζηε πξψηε 

γπκλαζίνπ ή βάζεηο ή γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ ζηελ 3ε γπκλαζίνπ. 
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  Ζ αμηνιφγεζε ινηπφλ, ζα πξέπεη λα καο πξνβιεκαηίζεη θαηά 

πφζν ζα πξέπεη λα κέλνπκε ζε απηφ πνπ θαίλεηαη πξνο ηα έμσ ζαλ έλα 

μεθάζαξν φρη, ή ζα πξέπεη λα αλαηξαπεί ζε έλα λαη παξά ηηο αληηζέζεηο καο 

θαη λα επηζεκάλνπκε ηε δηθή καο πξνζέγγηζε γηα ην ζέκα ηεο αμηνιφγεζεο, 

απιψο θαη κφλν γηα λα κελ ρξεζηκνπνηείηαη απηφ, γηα λα είλαη νη εθπαηδεπηηθνί 

ν απνδηνπνκπαίνο ηξάγνο, επεηδή δήζελ αξλνχληαη ηελ αμηνιφγεζε. 

Δπραξηζηψ γηα ην ρξφλν. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Δπραξηζηνχκε ην ζπλάδειθν Αληψλε Αλησλάθν. Ο 

ζπλάδειθνο ρεηάθεο έρεη ην ιφγν. 

Α.ΥΔΣΑΚΖ (ΔΛΜΔ ΥΑΝΗΧΝ): Δίκαη θαη εγψ ηεο άπνςεο ζπλάδειθνη φηη ζε 

απηφ πνπ έρεη εκθαληζηεί ζαλ αμηνιφγεζε, ζαλ πξνζπάζεηα αμηνιφγεζεο κε 

φια φζα έρνπκε δηαβάζεη θαη κειεηήζεη γηα ηε πξφηαζε ηνπ ηέσο Τπνπξγείνπ, 

φηη πξέπεη πξάγκαηη λα πνχκε έλα θαηεγνξεκαηηθφ φρη. 

 

  Πξέπεη φκσο λα ζπλελλνεζνχκε θαιά. ινη φζνη ιέκε φρη, 

θαηεγνξεκαηηθφ ή ιηγφηεξν θαηεγνξεκαηηθφ ζηελ αμηνιφγεζε δελ ιέκε ηα ίδηα 

πξάγκαηα, δελ πηζηεχνπκε ηα ίδηα πξάγκαηα θαη δελ ην θάλνπκε γηα ηνπο 

ίδηνπο ιφγνπο. Καη νη δηαθνξέο είλαη πνιχ κεγάιεο θαη δελ έρνπλ κφλν 

ζεσξεηηθή ζεκαζία. 

 

  Πξνζσπηθά είκαη ππέξ ηεο αμηνιφγεζεο ζαλ θηινζνθηθή 

θαηεγνξία, ζαλ έλλνηα, ζαλ ζπκπεξηθνξά. Γελ ππάξρεη θαλέλαο πνπ λα κελ 

αμηνινγεί θαη λα αμηνινγείηαη. Κπξίσο θαλέλαο πνπ λα κελ αμηνινγεί. Αθφκα 

θαη φηαλ ςεθίδνπκε ην ζχληξνθφ καο, ή δελ ηνλ ςεθίδνπκε ζην ςεθνδέιηην 

ζηηο εθινγέο, αμηνιφγεζε έρνπκε θάλεη. Γελ είλαη ινηπφλ εθεί  ην δήηεκα. Σν 

δήηεκα είλαη ε αμηνιφγεζε πνπ έηζη θαη αιιηψο ζπλεηδεηά ή αζπλείδεηα γίλεηαη 

πσο αμηνπνηείηαη γηα πνην ζθνπφ θαη ηη ππεξεηεί. Γηαηί δελ γίλεηαη έηζη, γηαηί 

θάηη πξέπεη λα γίλνπκε. Κάπνηνη πξνζπαζνχλ λα εκθαλίζνπλ θαη ίζσο ην 

θάλνπλ θαη επηηπρψο θαη νξηζκέλεο θνξέο, φηη κελ αλεζπρείηε ε αμηνιφγεζε 

πνπ πάεη λα γίλεη ζηα ζρνιεία γίλεηαη γηα ηνλ εμήο απιφ ιφγν. Πξέπεη λα 

απαληήζεη ε εθάζηνηε θπβέξλεζε ζην ιατθφ αίηεκα, φηη νη θαζεγεηέο πξέπεη 

λα αμηνινγνχληαη, δελ πξέπεη λα απζαηξεηνχλ, πξέπεη λα θάλνπλ απηφ θιπ. 

 

  Δγψ ινηπφλ, αθήλεη λα ελλνεζεί ην Τπνπξγείν, ζα θάλσ φηη ζαο 

αμηνινγψ, ζα ςεθίζσ ηνπο λφκνπο, ζα έρσ ηε πνιηηηθή απάληεζε ζην θνηλφ 
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αίηεκα θαη ελ πάζε πεξηπηψζεη φπσο ηα είπε θαη ν Αληψλεο πξνεγνχκελα 

ηίπνηε δελ ζα γίλεη. Δγψ είκαη ζίγνπξνο φηη δελ ζα γίλεη ηίπνηε. 

 

  Αιιά δελ πξέπεη εκείο λα κείλνπκε εθεί. Πξέπεη λα αλαδείμνπκε 

ζην θφζκν ηη θξχβνπκε πίζσ απφ ηελ αμηνιφγεζε. Γελ κπνξνχκε ζπλάδειθνη 

λα κηιάκε γηα αμηνιφγεζε απιά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Δίλαη έλαο απφ ηνπο 

ηειεπηαίνπο ηξνρνχο ηεο ακάμεο. Αλ δελ αμηνινγεζεί ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

ζην ζχλνιφ ηνπ, εάλ δελ αμηνινγείηαη ν Τπνπξγφο, εάλ δελ αμηνινγείηαη ην 

Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, εάλ δελ αμηνινγείηαη ε πνιηηηθή πξνηεξαηφηεηα ηεο 

θάζε θνξά θπβέξλεζεο απέλαληη ζηελ εθπαίδεπζε, εάλ νη ζηφρνη θαη νη 

ζθνπνί ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο δελ είλαη ζαθείο, εάλ δελ αμηνινγεζνχλ 

ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, φρη λα αμηνινγεζνχλ εθάπαμ, αιιά ζε κηα ζπλερή 

πνξεία αμηνιφγεζεο, εάλ δελ ππάξρνπλ ηα πξνγξάκκαηα, ηα βηβιία θαη φια 

απηά, νη ππνδνκέο, εάλ φια απηά αμηνινγεζνχλ δελ πξέπεη λα έρνπκε θακία 

αληίξξεζε λα αμηνινγνχκαζηε θαη εκείο. Τπφ πνία έλλνηα; Δάλ ηνπο 

δηαθεξπγκέλνπο θαη ζηα πιαίζηα ηεο δεκνθξαηίαο απνθαζηζκέλνπο ζηφρνπο 

ηεο εθπαίδεπζεο, είκαζηε ηθαλνί, ζαλ άηνκα πηα λα αληεπεμέιζνπκε. Δάλ 

απηνχο ηνπο δεκνθξαηηθά εθιεγκέλνπο ζηφρνπο πνπ ππεξεηνχλ ην 

δεκνθξαηηθφ ζρνιείν πνπ ζέινπκε εκείο, κπνξνχκε λα ηνπο θάλνπκε πξάμε, ή 

δελ κπνξνχκε. 

 

  Καη δελ ζα είλαη κφλν δηαπηζησηηθή απηή ε αμηνιφγεζε, νχηε θαη 

ηηκσξεηηθή. Καη απηφ πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη. Γελ πξέπεη λα είλαη 

ζπλδεδεκέλε ινηπφλ, κε ην κηζζφ ζα είλαη φκσο ζπλδεδεκέλε κε 

αληηζηαζκηζηηθά κέηξα θαη γηα ηελ επηκφξθσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαζεγεηή 

θαη γεληθφηεξα ησλ θαζεγεηψλ θαη γηα ηε βνήζεηα πνπ ρξεηάδεηαη θαη ε ζρνιηθή 

κνλάδα, γηαηί έρνπκε θαη ην έμνδν ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, γηα λα ηα θέξεη ζε 

πέξαο. 

 

  Δγψ ινηπφλ, ζα ήζεια λα θαιέζσ θαη εθείλνπο νη νπνίνη δελ είλαη 

ζην ζηελφ ππξήλα δελ μέξσ πψο λα ην πσ ηεο αξηζηεξάο, πνπ εδψ πέξα 

ηνπνζεηήζεθαλ ππέξ κηαο αμηνιφγεζεο κε ηελ έλλνηα φηη είλαη ιατθφ αίηεκα, ή 

δελ μέξσ εγψ ηη άιιν. Να πνχλε φρη ζε απηή ηελ αμηνιφγεζε. Πξέπεη λα ην 

πνχλε ην φρη. Γηα θνηηάμηε βξε ζπλάδειθνη ηη έγηλε κε ηελ επηινγή ησλ 

ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο ησλ πξντζηακέλσλ πξηλ απφ κεξηθνχο κήλεο. Γηα 
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θνηηάμηε ηη θνβφκαζηε γηα ηελ επηινγή ησλ ζηειερψλ κεηά απφ κεξηθνχο κήλεο 

ησλ δηεπζπληψλ. 

  

  Γελ κπνξνχκε ζε απηέο ηηο ζπλζήθεο λα βγάδνπκε ηα κάηηα καο 

κε απηφ ηνλ ηξφπν. Καη ην γεγνλφο φηη απφ πνιηηηθή άπνςε απηνί πνπ εγψ 

θαιψ λα αξλεζνχλ ζήκεξα ηελ αμηνιφγεζε είλαη απηνί πνπ ρζεο ηελ 

πξνψζεζαλ, ηελ ςήθηζαλ, ηελ ππνζηήξημαλ εληάμεη, αο βξνχλε κηα 

δηθαηνινγία. Αιιάμαλε νη ζπζρεηηζκνί, αιιάμαλε νη ζπγθπξίεο, αιιάδνπλ ηα 

πξάγκαηα, αο έιζνπλ καδί κε ηελ αξηζηεξά ζηε πάιε γηα ην θαηεγνξεκαηηθφ 

φρη κε απηή ηελ αμηνιφγεζε πνπ ζα ηελ βξνχκε φινη κπξνζηά καο θαη γηα 

ζθνπνχο αιιφηξηνπο. Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Δπραξηζηψ. Ο ζπλάδειθνο Μπαζηνχθαο έρεη ην ιφγν. 

Μ.ΜΠΑΗΟΤΚΑ (ΔΛΜΔ ΝΟΣΗΑ ΑΘΖΝΑ): Κνηηάμηε ζπλαδέιθηζζεο θαη 

ζπλάδειθνη, ζα ζαο πσ κηα παξνκνίσζε. Έλαο ζην ρσξηφ κνπ είρε πάξεη 

θνπδνχληα γηα ηα πξφβαηα πνπ ζα έπαηξλε θαη ηνπ έκεηλαλ ηα θνπδνχληα. Σν 

ιέλε φινη, κελ θάλεηο ζρέδηα φηαλ δελ έρεηο δεκηνπξγήζεη απηφ πνπ ζέιεηο λα 

πάξεηο. Δίλαη ζαλ λα βάδνπκε ην θάξν κπξνζηά απφ ην άινγν. ηαλ ην άινγν 

είλαη εηνηκνζάλαην, είλαη άξξσζην πνιχ θαη ην άινγν εδψ είλαη ην Τπνπξγείν 

Παηδείαο, ε δηνίθεζε ν κεραληζκφο απηφο, ν νπνίνο ππάξρεη θαη ν νπνίνο 

ππνηίζεηαη φηη έρεη φξακα, ηε παηδεία θαη πξνηεξαηφηεηα. Δθεί πξέπεη λα 

ζηξέςνπκε ηε πξνζνρή καο. 

 

  Απφ ηελ άιιε κεξηά εκείο ιέκε φρη ζηελ αμηνιφγεζε 

ρεηξαγψγεζε, γηαηί φρη έλα ζχλζεκα, θαηεγνξεκαηηθφ φρη, αιιά απηή ηε 

ζηηγκή, εάλ κπνχκε ζε απηή ηε θνπβέληα ηεο αμηνιφγεζεο, παίδνπκε ζην 

παηρλίδη ηνπ αληηπάινπ, παίδνπκε εθηφο έδξαο θαη απνπξνζαλαηνιίδνπκε ηελ 

αλάγθε πνπ έρεη  ν θιάδνο εθπαίδεπζε – παηδεία λα ιχζνπκε ηα πξνβιήκαηα. 

 

  Έρνπκε απηή ηε ζηηγκή ζηε ρψξα καο θαη φρη κφλν ζηε ρψξα 

καο, αιιά γεληθφηεξα ζηελ Δπξψπε κε ηε λενθηιειεχζεξε θαπηηαιηζηηθή 

παγθνζκηνπνίεζε, ε νπνία θπξηαξρεί θαη ζαξψλεη ηα πάληα, ηηο ειαζηηθέο 

κνξθέο εξγαζίαο. Έρνπκε ηε παξαβίαζε ζηνηρεησδψλ δηθαησκάησλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Έρνπκε θαζεκεξηλή παξαβίαζε φρη ηνπ σξαξίνπ, αιιά θαη ησλ 

ζηνηρεησδψο αλαγθψλ πνπ έρνπλ νη εξγαδφκελνη. Έρνπκε εκπαηγκφ ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο, θαηαξξάθσζε ηεο αμηνπξέπεηαο. 
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  Απφ ηελ άιιε κεξηά έρνπκε θαζνιηθή ππνβάζκηζε, ηεικαησκέλε 

θαηάζηαζε, απφ νηθνλνκηθή άπνςε έρνπκε βνπιηάμεη κέζα ζε έλα ηέικα, 

είκαζηε απφ ηνπο ρεηξφηεξα ακεηβφκελνπο θαη πεξηζζφηεξν φπσο είπε θαη ν 

ζπλάδειθνο ζηξεζαξηζκέλνπο εξγαδφκελνπο, γηαηί απηφ ην ζηξεο πξέπεη λα 

ην δνχκε θαη μέξνπκε πνιχ θαιά φηη γχξσ ζηα 50 θηππάλε πνιιέο θακπάλεο 

θαη πξέπεη λα ην δνχκε απηφ ην πξάγκα θαη είλαη πάξα πνιχ ζνβαξφ, λα ην 

ζπλδπάζνπκε κε παξνρέο, κε κείσζε σξαξίνπ θιπ, βειηίσζε ζπλζεθψλ 

εξγαζίαο θαη φια απηά ηα πξάγκαηα. 

 

  Πξνζέμηε, έρνπκε ινηπφλ, φιν απηφ ην πιαίζην, έρνπκε 

ππνβάζκηζε έσο θαηάξγεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ έρεη  ν ζχιινγνο 

δηδαζθφλησλ πνπ είλαη κηα θαηάθηεζε δεκνθξαηηθή, ε νπνία είλαη ην νμπγφλν 

ηνπ ζρνιείνπ, ε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ πνπ κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη πξνυπνζέζεηο γηα ηε παηδαγσγηθή απηνλνκία, δεκνθξαηία θαη 

ειεπζεξία ζην ζρνιείν πνπ είλαη ην δεηνχκελν. Γελ έρνπκε επηκφξθσζε θαη νη 

ειαζηηθέο κνξθέο εξγαζίαο αξρίδνπλ λα γίλνληαη ρηνλνζηηβάδα. Πψο ην 

θξάηνο, ην ζχζηεκα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, ζα ζε θξαηήζεη εζέλα 

ρεηξαγσγεκέλν φηαλ ζέιεη λα πεξάζεη απηή ηε πνιηηηθή, έρεη φιν απηφ ην 

πιαίζην. Γελ κπνξεί λα ζε εκπλεχζεη, λα ζνπ πεη θάηη, λα ζνπ πεη άιιν, 

πξέπεη φκσο λα ειέγμεη, πξέπεη λα ζνπ ξνπζθεηνινγήζεη, λα ζνπ δψζεη 

πειαηεηαθέο ζρέζεηο θαη ηαπηφρξνλα φκσο, λα κε κπνξεί λα αληηδξάζεη. 

 

  Φαληαζηείηε ινηπφλ, ηη ζα γίλεη φηαλ ζα αξρίζνπλ νη εθζέζεηο θαη 

πψο ζα ηξέρνπκε, φηαλ ηξέρνπκε ηψξα λα πάκε ζηα ζρνιεία θαη νη σξνκίζζηνη 

θαη νη αλαπιεξσηέο ηξέκνπλ πάξα πνιχ, γηαηί ζνπ ιεεη εμαξηψκαη απφ ην 

δηεπζπληή, θαληαζηείηε φηαλ ζα εμαξηάηαη απφ ην χιινγν κε ηε κνξθή ηνπ 

Δπηζεσξεηή θαη ηνλ θάζε δηεπζπληή ν νπνίνο κε αλαμηνθξαηηθφ ηξφπν, δελ ζα 

πσ ηίπνηε θαη κε αδηαθαλείο δηαδηθαζίεο έρεη επηιερζεί. Καηαιαβαίλεηε ινηπφλ, 

φηη ην ηνπίν είλαη έηζη. 

 

  Δκείο κηα απάληεζε έρνπκε εθεί πέξα. Γελ κπαίλνπκε ζε απηή 

ηε θνπβέληα. Δγψ πηζηεχσ φηη δελ είλαη απηφ ζήκεξα ην επίθαηξν. Μπαίλνπκε 

ζε φιεο ηηο άιιεο θαη ζαλ παηδαγσγηθφ ζπλέδξην ελλνψ πέξαλ απφ ηα 

ζπλδηθαιηζηηθά λα βειηηψζνπκε ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη λα ζπκβάιινπκε κε 

ην νπνηνδήπνηε ηξφπν κπνξνχκε, ζπζπεηξσκέλνη. Με ελφηεηα θαη ζπκκεηνρή 
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ησλ εξγαδφκελσλ, λα απαηηνχκε, λα παξεκβαίλνπκε γηα λα κπνξέζνπκε λα 

δξνκνινγήζνπκε ηε ιχζε ησλ πξνβιεκάησλ καο. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Ο ζπλάδειθνο Καξακήηζαο έρεη ην ιφγν. 

Γ.ΚΑΡΑΜΖΣΑ (Α΄ ΔΛΜΔ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ): πλάδειθνη, εξρφκελνο εδψ 

πέξα θαη ζέινληαο λα κηιήζσ γηα ηελ αμηνιφγεζε είρα εηνηκάζεη θαη θάπνηα 

πξάγκαηα. Βιέπνληαο φκσο φηη ηειηθά έρνπλ εηπσζεί, δειαδή θαη ζηα ππέξ 

θαη ζηα θαηά, ζεψξεζα πην ζθφπηκν λα δηαβάζσ έλα θείκελν. Πάλε ρξφληα 

απηφ πνπ είρε δεκνζηεπηεί ζε έλα πεξηνδηθφ «Ρσγκέο ελ ηάμεη». Λέγεηαη ην 

«Ζκεξνιφγην κηαο πξφζιεςεο θαη κηαο θαηάζιηςεο κηαο παξαίηεζεο».  

 

  Πεξηγξάθεη ηελ ηζηνξία κηαο λεπηαγσγνχ κάιηζηα νχηε θαλ ζην 

ιχθεην, ε νπνία πξνζειήθζε ζηελ Αγγιία, εθεί φπνπ βαζηιεχεη ε αμηνιφγεζε 

θαη πεξηγξάθεη ηελ ηζηνξία ηεο, ηα ζπλαηζζήκαηά ηεο θαη ηη έγηλε. Θα κνπ 

επηηξέςεηε εάλ δελ είλαη θνπξαζηηθφ λα ζαο δηαβάζσ δχν, ηξεηο ζειίδεο. 

 

  «ήκεξα είλαη ε εκέξα ηεο ζπλέληεπμεο, κηα ηππηθή αγγιηθή 

κέξα. Κάλσ κηα πξφβα κε ηηο ππνηηζέκελεο εξσηήζεηο ζην κπαιφ κνπ. Γηαηί 

δηαιέμαηε ην ζρνιείν καο; Μα γηαηί είρε ηνπο θαιχηεξνπο δείθηεο ζηελ 

ηειεπηαία αμηνιφγεζε. Γηαηί ζέιεηε λα αιιάμεηε δνπιεηά; Δίδαηε πφζα ρξφληα 

ζπνχδαδα; Πφζεο πξσηνβνπιίεο είραηε πάξεη ζηε πξνεγνχκελε δνπιεηά ζαο; 

Αγνξάζακε θαηλνχξγηα θαθεηηέξα. Πεο καο έλα κεηνλέθηεκα ηνπ ραξαθηήξα 

ζνπ; Μάιινλ ζα κε ραξαθηήξηδαλ ηειεηνκαλή. Φηάλσ ζην ζρνιείν κεηά απφ 

40 ιεπηά. Δίκαη ε Σξίηε ζηε ζεηξά ζπλέληεπμεο. Μπαίλεη ε πξψηε βγαίλεη ζε 

δέθα ιεπηά. Μπαίλεη ε επφκελε ηα ρέξηα κνπ ηδξψλνπλ, ζθέθηνκαη ηηο 

ζπκβνπιέο απφ ηνλ ηχπν πνπ κνπ έθαλε εηθνληθή ζπλέληεπμε ζην θέληξν 

θαξηέξαο. Ίζηα ην θνξκί, κε ζηαπξψλεηο ηα πφδηα, θάζεζαη πίζσ ζηε θαξέθια 

κε θνπλάο ηα ρέξηα ζνπ, γχξλα ηηο εξσηήζεηο πνπ πάλε λα ζε ζηξηκψμνπλ. 

Μπαίλσ ζην δσκάηην. Σξεηο ρακνγειαζηέο  θπξίεο κνπ ζπζηήλνληαη κε πνιχ 

θηιηθέο δηαζέζεηο. Γηεπζχληξηα, ππνδηεπζχληξηα, πξφεδξνο ζρνιηθήο 

επηηξνπήο. Σν ηξίν ηεξνζπληεπμηαζηψλ. Με μεηηλάδεη γηα έλα δεθαπεληάιεπην. 

Γηαηί ζέιεηε λα αιιάμεηε δνπιεηά; Μπνξείηε λα δνπιέςεηε νκαδηθά; Πείηε καο 

κεξηθά projects πνπ δηεθπεξαηψζαηε κφλε ζαο ζην παξειζφλ; Οη εξσηήζεηο 

κνπ θάλεθαλ αηειείσηεο. Μπνξψ λα ζπκεζψ ειάρηζηεο άιισζηε. ε θάπνηα 

ζηηγκή μέραζα θαη ηα ειιεληθά θαη ηα αγγιηθά. Πξέπεη λα ηα μέραζα φια 

εληειψο γηαηί ζπκάκαη κία θπξία απφ ην πάλει λα κνπ πξνζθέξεη λεξφ θαη λα 

πξνζπαζεί λα κε ελζαξξχλεη. Σν κφλν πνπ ήζεια ήηαλ λα θχγσ ηξέρνληαο 
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απφ εθεί κέζα. Κάπνπ εθεί κάιινλ απνθάζηζαλ φηη αξθεηά κε ηαιαηπψξεζαλ 

θαη επηηέινπο κε επραξίζηεζαλ, ηηο επραξίζηεζα θαη ηνπο δπγνχο ιχζαηε. 

 

  15 Απξηιίνπ ψξα 4. Γχν ψξεο αθνχ γχξηζα ζηε δνπιεηά κνπ 

βξίζθσ έλα κήλπκα ζην ηειεθσλεηή, λα πάξσ ηειέθσλν ζην ζρνιείν, έρεη 

πιάθα ζθέθηνκαη. Πξαγκαηηθά παίξλσ ηειέθσλν θαη είκαζηε ζηελ επράξηζηε 

ζέζε λα ζαο ελεκεξψζνπκε φηη ζα ζέιακε λα ζαο έρνπκε καδί καο ζηελ 

νκάδα ηνπ slate lein. Έηζη ιέγεηαη ην ζρνιείν. Πεηάσ ηε ζθνχθηα κνπ, ηνπο 

ιεσ φηη δέρνκαη θαη φηη κπνξψ λα αξρίζσ ζε ηξεηο βδνκάδεο. Σνπο επραξηζηψ 

κε επραξηζηνχλ ζα ηα πνχκε απφ θνληά. 

 

  15 Απξηιίνπ 6 ε ψξα. Φηάλσ ζρεδφλ πεηψληαο ζπίηη. Γελ 

κπνξψ λα πάξσ ηειέθσλν ηνπο δηθνχο κνπ. Μέζα ζηε ραξά κνπ πνπ νχηε 

ξψηεζα πφζα ρξήκαηα ζα έπαηξλα, ππνρξεψζεηο δηθαηψκαηα νχηε πνπ κε 

έλνηαδε, ην απηνλφεην ην λα δνπιέςσ δειαδή, πάλσ ζην αληηθείκελν πνπ 

ζπνχδαδα κνπ θαηλφηαλ ζαλ ην κεγαιχηεξν θαηφξζσκά κνπ κέρξη ηψξα. Ο 

εθηάιηεο ηνπ λα ςάρλεηο δνπιεηά θαη κάιηζηα ζε κία μέλε ρψξα είρε γηα κέλα 

κφιηο ηειεηψζεη. 

 

  15 κέξεο αξγφηεξα, ηα έγγξαθα γηα ηε πξφζιεςή κνπ θαη πνιιά 

άιια ραξηηά, αξθεηά εληππσζηαθά ζε εκθάληζε θαη ζε φγθν ήιζαλ πξσί – 

πξσί ζην ζπίηη κνπ. ζν εληππσζηαθά είλαη εθ πξψηεο φςεσο ηφζν 

απνγνεηεπηηθά είλαη εάλ ηα θνηηάμεηο θαιχηεξα. Πξψηα θαη θαιχηεξα ηα ραξηηά 

ηεο πξφζιεςεο ηψξα θαηαιαβαίλσ ηνλ φξν jopser ζηε πεξηγξαθή ηεο ζέζεο, 

φηη δειαδή, ηε ζέζε ζα ηελ κνηξαδφκαζηε δχν άηνκα θαη καδί ηηο εηζθνξέο, ηηο 

αξγίεο, θπζηθά ην κηζζφ, ηηο ψξεο εξγαζίαο θιπ. 

 

  ηε πξψηε ζειίδα γξάθεη μεθάζαξα φηη ε ζέζε κνπ σο 

λεπηαγσγνχ είλαη κφληκε γεγνλφο πνπ κνπ αλαπηεξψλεη ην εζηθφ κέρξη λα 

θηάζσ ζηελ ηειεπηαία ζειίδα, φπνπ γξάθεη εμ ίζνπ μεθάζαξα φηη κπνξψ λα 

παξαηηεζψ ηεο ζέζεο κνπ κε πξνεηδνπνίεζε ελφο κήλα θαη φηη απηνί κπνξνχλ 

λα κε απνιχζνπλ κε πξνεηδνπνίεζε κηαο εβδνκάδαο. Πνιχ δίθαην ζθέθηνκαη 

ε ζεκαζία ηνπ επηζέηνπ κφληκνο δελ είλαη θαη ηφζν κφληκε ηειηθά. Αξρίδσ λα 

κε ζέισ λα μαλαδηαβάζσ ην θείκελν. ζν πην πξνζεθηηθά ην δηαβάδσ φιν θαη 

θάηη παξφκνην κε ηα πάξα πάλσ βξίζθσ. 
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  Βιέπσ θαη άιια πνιιά γπαιηζηεξά ραξηάθηα πνπ δελ 

θαηαιαβαίλσ ηη είλαη αθξηβψο κε ηε πξψηε καηηά. Μνηάδνπλ κε δηαθεκηζηηθά 

αζθαιηζηηθψλ εηαηξηψλ, αιιά ζθέθηνκαη φηη δελ είλαη δπλαηφλ καδί κε ηα 

ραξηηά ηεο πξφζιεςεο λα κνπ ζηέιλνπλ θαη δηαθεκηζηηθά αζθαιηζηηθψλ 

εηαηξηψλ. 

 

  1ε Μαίνπ, ζην γξαθείν κνπ εμεγνχλ φηη φλησο ηα ραξηηά πνπ κνπ 

έρνπλ ζηείιεη απηά πνπ πέξαζα γηα δηαθεκηζηηθά, είλαη φλησο δηαθεκηζηηθά ηεο 

αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο ηνπ δήκνπ ηνπ Μάληζεζηεξ γηα ηνπο εξγαδφκελνχο ηεο. 

Δάλ ινηπφλ, ζέιεηο λα πάξεηο θάηη πάξα πάλσ ζηε ζχληαμή ζνπ, ππνγξάθεηο 

θαη άιιε ραξηνχξα κε ηελ αζθαιηζηηθή ηνπ δήκνπ γηα ην πξφγξακκα 

ζπληαμηνδφηεζήο ζνπ. Μνπ εμήγεζαλ φηη ζρεδφλ φινη ην θάλνπλ, γηαηί ηα 

ρξήκαηα πνπ παίξλνπλ απφ ηε θαλνληθή ζχληαμε είλαη πνιχ ιίγα. 

 

  Έρσ αξρίζεη λα εθλεπξίδνκαη κε ηελ φιε θαηάζηαζε, παίξλσ 

ηειέθσλν θαη ηνπο ξσηά απιέο απνξίεο κνπ. πσο π. ρ. ηη ζα γίλεη εάλ εγψ 

γπξίζσ ζηελ Διιάδα, εάλ κπνξψ λα κεηαθέξσ ζε άιιν αζθαιηζηηθφ θνξέα 

ζε πεξίπησζε πνπ αιιάμσ δνπιεηά ζην κέιινλ. Οη απαληήζεηο λεθειψδεηο, 

αζαθείο θαη φρη ηδηαίηεξα θαηαηνπηζηηθέο. Απνθαζίδσ λα κελ πιεξψλσ κέρξη 

λα μεθαζαξίζσ ηη γίλεηαη. 

 

  12 Μαίνπ. Μφιηο γχξηζα απφ ηε πξψηε εκέξα ζηε θαηλνχξγηα 

δνπιεηά. Γελ ζα ζρνιηάζσ αθφκα, άιισζηε θαηά βάζνο είκαη έλα αηζηφδνμν 

άηνκν. 

 

  19 Μαίνπ. ρεδφλ κία βδνκάδα πέξαζε. Κάπνηα πξψηα 

ζπκπεξάζκαηα κπνξψ λα βγάισ. Οη άλζξσπνη φλησο είλαη ηππνιάηξεο, 

έρνπλ αλαθαιχςεη ηε ραξά ηεο γξαθεηνθξαηίαο, απιά είλαη πην νξγαλσκέλνη 

απφ φηη ζηελ Διιάδα θαη κπνξνχκε λα βγάδνπκε αθφκα άθξε. 

 

  Μεηά απφ κηα βδνκάδα ζρεδφλ, αθφκα ην πεξηζζφηεξν θαηξφ 

ηνλ πεξλάσ γπξίδνληαο γχξσ – γχξσ ζην ζρνιείν αθνχγνληαο ηη δελ πξέπεη 

λα θάλσ, ηη ζα γίλεη εάλ θάλσ απηφ θαη δελ πξέπεη λα ην θάλσ θαη φηη κεηά απφ 

ηελ απνκάθξπλζε εθ ηνπ ηακείνπ θαλέλα ιάζνο δελ αλαγλσξίδεηαη. Γπξίδσ 

δαιηζκέλε θάζε κέξα ζην ζπίηη απφ ηε πξνζπάζεηα λα ζπγθξαηήζσ απηά πνπ 

κνπ ιέλε θάζε κέξα. Αηειείσηεο ιεπηνκέξεηεο απφ ην πψο αλνίγνπκε ηε 
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πφξηα θαη πσο αλεβαίλνπκε ηε ζθάια κέρξη πφζα ιεπηά έρεηο δηθαίσκα γηα 

δηάιεηκκα πξηλ ην κεγάιν δηάιεηκκα ηνπ κεζεκεξηνχ.  

 

  Γεπηέξα 23 Μαίνπ, ε εκέξα μεθίλεζε θαιά. Μπαίλσ ζηελ ηάμε, 

ζρεδφλ φιε ηελ εκέξα ζήκεξα. Έρσ 8 παηδηά θαη φπσο κε πιεξνθνξνχλ ζα 

έιζνπλ θαη άιια δχν πνπ δελ είλαη απηή ηε πεξίνδν. αζε ζθέθηνκαη 

κπξνζηά ζηα ηξηαληάξηα ηκήκαηα ζηελ Διιάδα. Σα παηδηά βέβαηα κπνξεί λα 

είλαη δέθα, αιιά θάζε κέξα γξάθεηο ζην θάθειφ ηνπο ηε πξφνδφ ηνπο, πνπ 

ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα θξαηάο ζεκεηψζεηο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Σε 

κηα ψξα πνπ έρνπκε γηα θαγεηφ, ζην δηάιεηκκα πεξλάο ηηο ζεκεηψζεηο ζηνπο 

θαθέινπο, γξάθεηο ηηο δηθέο ζνπ αμηνινγήζεηο, εηνηκάδεηο ην πξφγξακκα ηεο 

επφκελεο βδνκάδαο, βγάδεηο ην πξνθίι ησλ παηδηψλ κηα θνξά ην κήλα θαη 

εηνηκάδεηο γεληθφηεξα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ηξηκήλνπ. Δπίζεο θνηηάο πνηνπο 

ζηφρνπο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο δελ έρεηο δνπιέςεη, ειέγρεηο εάλ έρεηο 

ελεκεξψζεη ηνπο γνλείο, εάλ έρεηο εηνηκάζεη πξνζσπηθή ζπλέληεπμε κε ηνλ 

θαζέλα. Φηηάρλεηο πξνγξάκκαηα πνπ ηα πξνηείλεηο ζηνπο γνλείο, φηαλ ηα 

παηδηά ηνπο πζηεξνχλ ζε θάπνην ηνκέα, εηνηκάδεηο επνπηηθφ πιηθφ, ηέινο 

πάλησλ έρεη πνιιά γηα λα ζπληνκεχσ λα κελ ζαο θνπξάδσ. Πάκε ιίγν πάξα 

θάησ, γηα λα θηάζνπκε ζηελ νπζία. 

 

  πλάδειθνη επεηδή έρεη ιηγνζηέςεη ν ρξφλνο, αλ θαη ράλεη ην 

θείκελν ηελ αίζζεζή ηνπ είλαη εληειψο δηαθνξεηηθφ, ζα κε ζπγρσξέζεηε γη‟ 

απηφ γηαηί βιέπεηε φηη ν ρξφλνο είλαη ακείιηθηνο. Ζ νπζία είλαη πνηα; Μπήθε ζε 

κηα δηαδηθαζία κεηά ην ζρνιείν, επεηδή φια αμηνινγνχληαη θαη φινη εθηφο απφ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ιεεη θηάζαλε ζε κία παξάλνηα, ην γηαηί έθαλεο απηφ, 

δειαδή, ηνπο έθαλε γηα λα κάζνπλ ηα ρξψκαηα ηα παηδηά θαη είραλ θάπνηα 

πιηθά ηα νπνία ήηαλ θαγψζηκα, γηαηί ρξεζηκνπνίεζεο απηά, ελψ ππάξρνπλ 

παηδηά πεζαίλνπλ ηεο πείλαο θαη εζείο ρξεζηκνπνηείο απηά γηα λα κάζνπλ ηα 

παηδηά ηα ρξψκαηα θαη εάλ εξρφηαλ ν αμηνινγεηήο ηψξα κέζα ζηελ ηάμε ηη 

ηδέα ζα ζρεκάηηδε γηα ην ζρνιείν καο θαη ηη βαζκνινγία ζα έπαηξλε ην ζρνιείν 

καο θαη πνηεο ζα ήηαλ νη επηπηψζεηο κεηά. Να έιζεηο ζηε ζέζε κνπ ε 

δηεπζχληξηα πνπ εγψ έρσ πνιχ θαιφ ζρνιείν θαη ζα ράζσ ην ίκαηδ κνπ θαη 

εάλ ζέισ λα πάσ κεηά ζε άιιν ζρνιείν ηη ζα γξάςσ ζην βηνγξαθηθφ κνπ; Μηα 

παξάλνηα, λα αλεβαίλνπλ, λα θαηεβαίλνπλ δηάθνξα πξάγκαηα, κέζα ζηελ 

αίζνπζα. Γηα πνην ιφγν ην έθαλεο απηφ, κε πνην ζθεπηηθφ θιπ. Να αξρίζεη λα 

ηεο ζπζηήλεη ππάξρνπλ θαη δηάθνξα, φηη μέξεο εάλ έρεηο πνιχ άγρνο ην 



7
ν
 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΟΛΜΔ – ΖΜΔΡΑ 3

ε
 – Β‟ ΔΝΟΣΖΣΑ - ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ Β‟ – 18/12/2004 

 842 

αλέθεξε θαη ν ζπλάδειθνο, ππάξρνπλ δηάθνξα θπηηθήο πξνέιεπζεο ραπάθηα 

αληηθαηαζιηπηηθά, ηα νπνία δελ είλαη θαη ηίπνηε. Μπνξείο λα ηα παίξλεηο. Ζ 

δηεπζχληξηα ηα ζχζηεζε κάιηζηα γηαηί ηα ήμεξε ηα έπαηξλε θαη ε ίδηα.  Σειηθά ε 

νπζία ήηαλ φηη παξαηηήζεθε  θαη ζεθψζεθε θαη έθπγε.   

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Ο ζπλάδειθνο Παηζφο έρεη ην ιφγν. 

Υ.ΠΑΣΟ (ΔΛΜΔ Α – Γ’ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ): Καη εγψ ραηξεηίδσ ην 

ζπλέδξην ηεο ΟΛΜΔ. Οη ζθέςεηο πνπ ζα ζαο πσ φκσο δελ έρνπλ λα θάλνπλ 

κε ηελ Α – Γ, αιιά είλαη θαζαξά πξνζσπηθέο.  

 

  Ήζεια λα θάλσ θαη εγψ κηα κνξθή αμηνιφγεζεο ζην ζπλέδξην, 

πεξίκελα λα είλαη έλα ζπλέδξην φπσο φια απφ φηη μέξνπκε. Δδψ θάπνπ 

ζπλεηδεηνπνίεζα φηη πξφθεηηαη πξνθαλψο ειέρζε απηφ γηα κηα ζπλέιεπζε 

δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ ησλ ΔΛΜΔ πνπ είραλ ηα επηρεηξήκαηά ηνπο.  

 

  Σέινο πάλησλ έρσ θέξεη έλα θείκελν ην νπνίν θπζηθά δελ 

κπνξεί λα δηαβαζηεί. Θα ην θαηαζέζσ. Μεξηθά πξάγκαηα ζηα ηξεηζήκηζη 

ιεπηψλ πνπ απνκέλνπλ είλαη κία πξνζπάζεηα απηναμηνιφγεζεο ηνπ ξφινπ 

καο θαη ηνχην δηφηη ε θεληξηθή ζέζε είλαη φηη ζπλήζσο νη πάληεο αμηνινγνχλ, 

αιιά ε αμηνιφγεζε ηνπ ηζρπξνχ είλαη απηή πνπ κεηξάεη. Καη απηφ είλαη ζηελ 

νπζία πνπ θνβφκαζηε. Γειαδή, θνβφκαζηε φηη απηνί πνπ ζα καο 

αμηνινγήζνπλ νη νηθνλνκηθά, πνιηηηθά θαη πνιηηηζκηθά ηζρπξφηεξνη απφ καο θαη 

γη‟ απηφ νη επηπηψζεηο ζα είλαη νδπλεξέο. 

 

  Γη  απηφ θαη ε πξνζέγγηζή κνπ έρεη λα θάλεη κε ην λα γίλνπκε θαη 

εκείο ηζρπξνί. Καη πψο γηλφκαζηε πην ηζρπξνί απφ ηε ζέζε πνπ βξηζθφκαζηε. 

Πξνθαλψο δελ ππάξρεη άιινο ηξφπνο. Ο ζπλδηθαιηζηηθφο ηξφπνο είλαη έλαο, 

ηνλ μέξνπκε ηφζα ρξφληα ηη απνηειέζκαηα έρεη θαη ζεηηθά θαη αξλεηηθά. 

Πηζηεχσ φκσο φηη απηφ πνπ πξέπεη λα δηεθδηθήζνπκε θαη λα αληηπαξαζέζνπκε 

απέλαληη ζηνπο κειινληηθνχο είλαη ε δηθή καο ηζρπξή ζέζε θαη ην εζηηάδσ ζηελ 

ελίζρπζε ηεο πνιηηηζκηθήο ηζρχνο πνπ πξέπεη λα απνθηήζνπκε αθφκα 

πεξηζζφηεξν. 

 

  Διέρζε ζε θάπνηα ζπλεδξία αιινχ, φηη ηη λα ηα θάλσ θάπνηνο ηα 

κεηαπηπρηαθά, ηηο κνξθψζεηο, ή ηηο γιψζζεο ζα κε θάλνπλ θαιχηεξν γηα λα 

δηνηθήζσ 40 άηνκα; Πξνθαλψο κπέξδεπε ηα άηνκα κε ηα πξφβαηα. Γελ 

θαηάιαβα θαιά ηη ελλννχζε ν ζπλάδειθνο. 
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  Δπίζεο ζέισ λα πσ φηη ην ΚΔΜΔΣΔ θαη παξ φηη νη πξνηάζεηο 

πνπ έθαλε ζπκθσλψ είλαη ζε γεληθά πιαίζηα, ζα πξέπεη λα θάλεη θαη έξεπλεο 

γηα λα δνχκε ηειηθά πψο καο αληηιακβάλνληαη νη θνηλσληθνί καο εηαίξνη, 

δειαδή, νη καζεηέο καο ηα άιια θνηλσληθά ζηξψκαηα. Πξνθαλψο έρνπκε 

ςπιιηαζζεί δελ έρνπκε εθείλν ην θχξνο, ην γφεηξν πνπ ζα έπξεπε λα είρακε. 

Οη πην πνιινί ζπλδηθαιηζηέο λνκίδνπλ εληάμεη δελ είλαη ιάζνο θαη εάλ 

εληζρπζνχκε νηθνλνκηθά φηη ζα απνθηήζνπκε γφεηξν θαη θχξνο. Δγψ πηζηεχσ 

φηη δελ είλαη αλαγθαία, αιιά δελ είλαη ηθαλή ζπλζήθε λα κηιήζσ κε 

καζεκαηηθνχο φξνπο πνπ ζα εμαζθαιίζεη θαιχηεξε εηθφλα ζηελ ειιεληθή 

θνηλσλία. 

  

  Δθείλν ινηπφλ, πνπ εγψ πηζηεχσ φηη θνβφκαζηε απφ ηελ 

αμηνιφγεζε είλαη κελ πάζνπκε απηφ πνπ παζαίλνπλ νη καζεηέο καο απφ καο. 

Αλαθέξζεθε θάπνηνο ζπλάδειθνο, ηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ νη καζεηέο, 

φηαλ ηνπο αμηνινγνχκε αθφκα θαη ην πψο πεξπαηνχλ, ην πψο ληχλνληαη, ην 

πψο καο θνηηάδνπλ θιπ. 

 

  Απφ ηελ άιιε εάλ δελ δερηνχκε φηη ππάξρνπλ νξηζκέλα θξηηήξηα 

απηναμηνιφγεζεο επηζηεκνληθά ηφηε θαηά βάζνο ππάξρεη ν θίλδπλνο λα 

αλαηξέζνπκε ηελ ίδηα ηελ χπαξμή καο, δηφηη εκείο πψο κπαίλνπκε κέζα ζηελ 

ηάμε, κπαίλνπκε σο θνξείο κηαο επηζηήκεο εθηφο θαη εάλ έρνπκε θαηαιάβεη ην 

ξφιν ηνλ επηζηεκνληθφ πνπ έρνπκε. 

 

  Αλ θαη νη έξεπλεο ιέλε νη θνηλσληνινγηθέο φηη ην θχξην, ζηε 

πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε δελ είλαη ε γλψζε ε θαιιηέξγεηα 

θξηηηθήο ζθέςεο, είλαη ηα ιαλζάλνληα κελχκαηα θαη ην ιαλζάλνλ αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα πνπ είλαη λα θάλνπκε ππάθνπνπο εξγαδφκελνπο θαη ηα ζπλαθή 

πνπ ιέλε νη ζπλδηθαιηζηέο. 

 

  Απιά πηζηεχσ φηη κέζα ζε απηά ηα πιαίζηα ππάξρεη ν θίλδπλνο 

λα θαηαζηνχκε αλαζθαιείο, πνπ ζεκαίλεη φηη δελ κπνξνχκε λα έρνπκε κία 

αληηπαξάζεζε ζηνπο δηνηθεηηθά πξντζηακέλνπο καο ππνηαθηηθνί, απηαξρηθνί, 

απέλαληη ζηνπο θαηψηεξνπο, δειαδή ζηνπο καζεηέο καο θαη ζα έιεγα 

ππνηαθηηθνί ζηνπο αλσηέξνπο, γξαθεηνθξάηεο δεκφζηνη ππάιιεινη, ην νπνίν 

καο ελδηαθέξεη είλαη κήλαο κπαίλεη, κήλαο βγαίλεη ηππνιάηξεο θαη 



7
ν
 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΟΛΜΔ – ΖΜΔΡΑ 3

ε
 – Β‟ ΔΝΟΣΖΣΑ - ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ Β‟ – 18/12/2004 

 844 

θνλθνξκηζηέο κε ηελ έλλνηα φηη έρσ κία χιε θαη ηψξα εάλ απηή ηελ χιε ηελ 

βγάισ ή φρη, αξθεί λα ην γξάςσ ζην ζρεηηθφ  βηβιίν θαη ηέινο είκαζηε 

ρεηξαγσγίζηκνη. 

 

  Άξα ηειεπηαία πξφηαζε είλαη εάλ εληζρχζνπκε ηε πνιηηηζκηθή 

καο δχλακε θαη παξάιιεια ηελ νηθνλνκηθή θπζηθά θαη ηελ πνιηηηθή, λνκίδσ φηη 

δελ ζα θνβφκαζηε θαλέλαλ. Δπραξηζηψ, 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Ο ζπλάδειθνο Θενδσξίδεο έρεη ην ιφγν. 

Ζ.ΘΔΟΓΧΡΗΓΖ (ΔΛΜΔ ΜΟΝΑΥΟΤ): Γηαηί ε αμηνιφγεζε φπσο θαη νη 

εμεηάζεηο γηα ηνπο δηνξηζκνχο, ην επηρείξεκα ηεο Κπβέξλεζεο είλαη φηη γηα ην 

ράιη ηεο παηδείαο επζπλφκαζηε εκείο. Γελ είκαζηε άμηνη λα ιεηηνπξγνχκε ζε 

έλα επίπεδν σο δάζθαινη θαζεγεηέο, εθπαηδεπηέο. 

 

  Ίζσο κέρξη ελφο ζεκείνπ απηφ λα ηζρχεη φηη θηαηκε θαη εκείο 

ζίγνπξα πνπ δελ θάλακε πξάγκαηα θαη δελ ιεηηνπξγήζακε ζσζηά. Δθ ησλ 

πξνηέξσλ ιεσ φηη ζε απηφ ελ πνιινίο θηαηεη ν θνκκαηηζκφο κέζα ζην ρψξν 

καο πνπ πξέπεη λα ην μεπεξάζνπκε. 

 

  Γηα λα θαλεί ινηπφλ, φηη είκαζηε άμηνη θαη επηηεινχκε έξγν 

πξέπεη λα μεπεξάζνπκε ηνλ εαπηφ καο θαη λα μεθχγνπκε απφ απηή ηελ εηθφλα 

πνπ έρεη ε θνηλσλία θαη σο εθ ηνχηνπ θαη ην Τπνπξγείν γηα καο  θάλνληαο 

πνιιά πξάγκαηα.  

 

  Να επηκείλνπκε ζηελ επηκφξθσζε αιιά ηαπηφρξνλα λα 

αξρίζνπκε ηελ απηνεπηκφξθσζε. Πξέπεη νη ΔΛΜΔ θαη ε ΟΛΜΔ λα θάλνπλ έλα 

ζρέδην ζπλερνχο απηνεπηκφξθσζεο είηε κε δηαιέμεηο είηε κε κηθξά ζεκηλάξηα, 

είηε κε εξγαζίεο κέζα ζην ρψξν κε ζρνιεία θιπ. ην ζρνιείν θπζηθά πξέπεη 

λα ιεηηνπξγήζνπκε φπσο απηφ ην θαηλνχξγην πνπ πξνηείλεηαη ηψξα, ηνπ 

Απηφλνκνπ δεκηνπξγηθνχ ζρνιείνπ, ζπλεξγαζία κεηαμχ θαζεγεηψλ ηνπ ίδηνπ 

θιάδνπ, παξεκθεξψλ επηζηεκψλ, πψο ζα γίλεη θαιχηεξα ην κάζεκα, 

πιεξνθνξίεο, θνθ. 

 

  Δπίζεο κπνξνχκε λα ζπλεξγαζηνχκε θαη κε επηζηήκνλεο πνπ 

είλαη έμσ απφ ην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ κε δηαθφξνπο άμηνπο αλζξψπνπο γηα 

δηάθνξα ζρέδηα γηα λα εκπινπηίζνπκε ηε δηδαθηηθή καο απηή δξαζηεξηφηεηα. 

Θα έιεγα εθηφο απφ απηφ, ν θιάδνο πξέπεη λα αζρνιεζεί πιένλ επξχηεξα θαη 
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κε ηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο. Ννκίδσ φηη κέζα ζηα θαηαζηαηηθά ηεο ΔΛΜΔ 

έρνπκε ζθνπνχο πνπ δπζηπρψο ηνπο έρνπκε παξακεξίζεη θαη θνηηάκε κφλν νη 

ζπλδηθαιηζηέο καο λα πξνσζήζνπλ ηα πνιχ ζηελά ή ηα πνιχ θνκκαηηθά 

ζπκθέξνληα. 

 

  Να θηάζνπκε ζε έλα ηέηνην επίπεδν, ζε κία ηέηνηα πξνζθνξά 

ππεξεζηψλ ζηε θνηλσλία, αο πνχκε λα κπνξέζνπκε λα ιεηηνπξγήζνπκε ζε 

πνιιέο πφιεηο αλ φρη παλειιελίσο κέρξηο ελφο ζεκείν, κέρξη έλα πνζνζηφ 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ιατθψλ παλεπηζηεκίσλ. 

 

  Να επέκβνπκε ζηε θνηλσλία. Φπζηθά απηφ ζα αλεβάζεη θαη ηελ 

αμία καο θαη ην θχξνο καο θνθ. ια απηά λνκίδνπκε πσο απνξξένπλ απφ ην 

ξφιν καο ζηε θνηλσλία. Πξνυπφζεζε γηα φια απηά θαη ην βάδσ εγψ ζαλ έλαλ 

φξν πνπ εάλ δελ ζπδεηεζεί θαη δελ εθαξκνζηεί δελ κπνξνχκε λα θάλνπκε 

ηίπνηε είλαη ε ελφηεηα. Να μεθχγνπκε απφ ην θνκκαηηζκφ επηηέινπο. Σα 

θφκκαηα, εκείο πνπ είκαζηε έμσ απφ ηα θφκκαηα ςεθίδνπκε θπζηθά ζηηο 

εθινγέο αιιά δελ είκαζηε θαλαηηθνί θαη θαηαιαβαίλεηε ηη ελλνψ. Να 

αζθήζνπκε κία πίεζε επηηέινπο, αλ φρη ηίπνηε άιιν λα αθήζνπλ έλα ρψξν θαη 

κηα δπλαηφηεηα λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ θαη νη άιινη έμσ απφ ηνπο θνκκαηηθνχο 

κεραληζκνχο. 

 

  Φπζηθά ζα πξφηεηλα κεξηθά πξάγκαηα, πψο κπνξεί λα γίλεη, 

αιιά άκα ζέινπλ απηνί φινη πνπ είλαη κέζα ζηα Κφκκαηα, κπνξνχλ λα βξνχλε 

ηξφπνπο πσο ζα πεξηνξηζηνχλ πψο ζα δψζνπλ ηε δπλαηφηεηα ζε άιιεο 

δεκηνπξγηθέο δπλάκεηο απφ ην θιάδν καο. Απηά ήζεια λα πσ. Δπραξηζηψ 

πάξα πνιχ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Δπραξηζηνχκε ην ζπλάδειθν. Ο ζπλάδειθνο Κειεζίδεο έρεη ην 

ιφγν. 

Γ.ΚΔΛΔΗΓΖ (ΔΛΜΔ ΑΜΟΤ): Πηζηεχσ ζπλάδειθνη, φηη δελ κπνξνχκε λα 

κηιάκε γεληθά γηα αμηνιφγεζε. Δθ‟ φζνλ κηιάκε γηα αμηνιφγεζε ζα πξέπεη λα 

πνχκε ζπγθεθξηκέλα ηη πξφθεηηαη λα αμηνινγεζεί, γηα πνην ζθνπφ γίλεηαη ε 

αμηνιφγεζε, γηαηί ην νηηδήπνηε έρεη θάπνην ζηφρν. 

 

  Ζ ινγηθή πνπ ιεεη φηη ε αμηνιφγεζε γίλεηαη γηα λα βγάινπκε ην 

θαιφ θαζεγεηή, ζα πξέπεη λα έρεη θαη ζπλέρεηα θαη ε ζπλέρεηα είλαη πνηνο είλαη 
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ν θαιφο θαζεγεηήο γηα ην ζχζηεκα, γηαηί ην ζχζηεκα αμηνινγεί. Γελ ιεσ πνηνο 

είλαη ν θαιφο θαζεγεηήο γεληθά. 

 

  Σν ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα έλα ζχζηεκα ην νπνίν ζηεξίδεηαη ζην 

θαζεζηψο εθκεηάιιεπζεο, έλα ζχζηεκα θαπηηαιηζηηθφ ηη είδνπο αμηνιφγεζε ζα 

κπνξνχζε, ζα ήζειε λα θάλεη. Ζ αμηνιφγεζε πνπ ζα έθαλε ζε ηη ζα 

απνζθνπνχζε. Ζ αμηνιφγεζε ινηπφλ θάζε θνξά γίλεηαη γηα λα έρνπλε ην 

θαιχηεξν κε ηα ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα. Γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα ν 

θαιφο εθπαηδεπηηθφο είλαη ν ππάθνπνο εθπαηδεπηηθφο, απηφο ν νπνίνο 

εθαξκφδεη πηζηά ηηο εληνιέο ηεο εθάζηνηε εμνπζίαο. Απηφο είλαη ν θαιφο 

εθπαηδεπηηθφο. Δκείο ζέινπκε έλαλ ηέηνην εθπαηδεπηηθφ;  

 

  Μα ζα πείηε νη ζπλάδειθνη δελ ζα αληηζηαζνχλ ζε φιε απηή ηε 

θαηάζηαζε εάλ πξάγκαηη πξνζπαζνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ έλαλ ππάθνπν 

εθπαηδεπηηθφ πνπ εθαξκφδεη ηηο φπνηεο εληνιέο ηεο εθάζηνηε εμνπζίαο; Δδψ 

αθξηβψο είλαη ν ζηφρνο ηεο αμηνιφγεζεο, είλαη ε πεηζάξρεζε. Γειαδή, δελ 

αξθείηαη κφλν λα αμηνινγήζεη εάλ είζαη θαιφο ζχκθσλα κε ηα δηθά ηεο 

δεδνκέλα, εθ‟ φζνλ ζε ζεσξεί φρη θαιφ ζχκθσλα κε ηα δηθά ηεο δεδνκέλα, 

ηφηε ππάξρεη θαη ε πεηζάξρεζε, ππάξρεη θαη ε ξάβδνο. 

 

  Πηζηεχσ ζπλάδειθνη, φηη είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ ν αγψλαο 

πνπ πξέπεη λα θάλνπκε ελάληηα ζηελ αμηνιφγεζε. Δίλαη ζεκαληηθφ γηαηί πνιχ 

θνβάκαη φηη ζα καο ρσξίζεη, γηαηί θνβάκαη φηη θάπνηνη ζπλάδειθνη πηζαλφλ λα 

κελ αληέμνπλ απηή ηε πίεζε θαη ίζσο θάλνπλ πξάγκαηα πνπ νη ίδηνη δελ ζα 

ήζειαλ λα θάλνπλ. 

 

  ηαλ πξηλ απφ κεξηθά ρξφληα είρε εθαξκνζηεί ε πεξηγξαθηθή 

αμηνιφγεζε νη παιαηφηεξνη ζα ζπκνχληαη θαη βιέπσ φηη είκαζηε παιαηνί νη 

πεξηζζφηεξν εδψ κέζα, ηφηε ζπκάκαη φηη είρε πάεη ν πξντζηάκελνο ηεο 

δεπηεξνβάζκηνο ζην Γπκλάζην Ππζαγνξείνπ θαη πξνζπάζεζε λα επηβάιιεη κε 

ηε βία ηελ εθαξκνγή ηεο πεξηγξαθηθήο αμηνιφγεζεο. Θα ζπκάζηε φηη ήηαλ ε 

αμηνιφγεζε πνπ νπζηαζηηθά θαθέισλε ηνπο καζεηέο. ηελ νπνία πεξηγξαθηθή 

αμηνιφγεζε είρε αληηδξάζεη ν θιάδνο. 

 

  Σελ επνκέλε αθνχ εηδνπνηήζεθε ε ΔΛΜΔ, βξέζεθε θαη ε ΔΛΜΔ 

θαη έρνληαο ζηα ρέξηα ηεο ηελ απφθαζε ηνπ θιάδνπ πνπ ήηαλ θαζαξή θαη 



7
ν
 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΟΛΜΔ – ΖΜΔΡΑ 3

ε
 – Β‟ ΔΝΟΣΖΣΑ - ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ Β‟ – 18/12/2004 

 847 

ζηαζεξή θαη είρακε πεη φρη ζηε πεξηγξαθηθή αμηνιφγεζε θαη δελ εθαξκφδνπκε 

ηε πεξηγξαθηθή αμηνιφγεζε ηφηε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΔΛΜΔ είρε ηε 

δπλαηφηεηα λα παξαβξεζεί, λα πάεη ζην ζρνιείν, λα εκςπρψζεη ηνπο 

ζπλαδέιθνπο λα ηνπο ελεκεξψζεη θαη‟ αξρήλ θαη κεηά λα ηνπο εκςπρψζεη φηη 

ζα είλαη δίπια ηνπο φιν ην ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα, φινη νη ζπλάδειθνη θαη δελ 

ζα πξέπεη λα ππνθχςνπλ ζηε πίεζε ηεο δηεχζπλζεο ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο. Καη ε πεξηγξαθηθή αμηνιφγεζε δελ έγηλε. Γελ έγηλε ζε θαλέλα 

ζρνιείν, ηνπιάρηζηνλ ζηε άκν θαη πηζηεχσ φηη θάπσο έηζη ίζρπζε θαη 

παλειιαδηθά. 

 

  Γη‟ απηφ θαη πηζηεχσ φηη ζα πξέπεη λα είλαη θαζαξφ απηφ ην 

νπνίν ιέκε. Γειαδή, ην ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα έμσ απφ ηηο απνθάζεηο πνπ ζα 

πάξνπλ νη ΔΛΜΔ ζα πξέπεη λα ζηεξίμεη κηα ηέηνηα απφθαζε. 

  

  Αο έιζνπκε θαη ζηα άιια. Έμσ απφ ην γεγνλφο πνπ βάιακε 

ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε γεληθφηεξα λα δνχκε εθεί φπνπ εθαξκφζηεθε ε 

αμηνιφγεζε ηη ίζρπζε.  ρεηηθά κε ηηο πξνζιήςεηο ζηα αζιεηηθά θαη ζηα 

κνπζηθά ζρνιεία. Πξηλ απφ κεξηθά ρξφληα νη πξνζιήςεηο ζε απηά ηα ζρνιεία 

ππνηίζεηαη φηη δελ ίζρπε ε επεηεξίδα, ηφηε είρακε ηελ επεηεξίδα, αιιά φζνλ 

αθνξά απηά ηα ζρνιεία, ε επεηεξίδα πήγαηλε πεξίπαην θαη νη πξνζιήςεηο 

γηλφληνπζαλ γηα λα πάξνπλ ηνπο θαιχηεξνπο. 

 

  Πνηνη ήηαλ νη θαιχηεξνη ζπλάδειθνη; Οη θαιχηεξνη ζπλάδειθνη 

θάζε θνξά ήηαλ απηνί πνπ ήηαλ πεξηζζφηεξν πξνζθείκελνη ζηελ ηφηε εμνπζία. 

Καη είρακε θπβέξλεζε ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο, πξνζιακβαλφληνπζαλ θπξίσο 

νη λενδεκνθξάηεο. Δίρακε θπβέξλεζε ΠΑΟΚ, θπξίσο νη παζνθηθνί. Αξηζηεξνί 

δελ είραλ πξνζιεθζεί, ζπάλην θαηλφκελν. Δάλ θάπνηνο θαηά ιάζνο είρε 

μεθχγεη. 

 

  Σφηε ζπκάκαη ην είρα πεη ζε κηα ζπλέιεπζε ηεο ΟΛΜΔ θαη 

ζπκάκαη ηφηε φηη ην ίδην κνπ είρε πεη θαη ν ζπλάδειθνο ν Πξφεδξνο απφ ηελ 

ΔΛΜΔ εξξψλ, φζνλ αθνξά ηα κνπζηθά ζρνιεία, φηη ην ίδην γηλφηαλ θαη ηφηε, 

παξ‟ φιν πνπ ήηαλ θίια πξνζθείκελνο πξνο ηελ εμνπζία απφ φηη θαηάιαβα 

εγψ. Πηζαλά θαη λα θάλσ ιάζνο. 
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  Κιείλνληαο κφλν γηα ηε θνηλσλία ζέισ λα αλαθέξσ ην εμήο: 

Δπεηδή ππάξρεη ε θνηλσλία θαη απαηηεί λα αμηνινγεζνχκε. Δγψ ζέισ λα ζαο 

πσ ην εμήο, φηη εκείο εθεί ζηε άκν έρνπκε δεκηνπξγήζεη ηε ζπληνληζηηθή 

επηηξνπή θαη λνκίδσ φηη πξέπεη λα ην δνχκε απηφ ζπλάδειθνη, ηε ζπληνληζηηθή 

επηηξνπή γηα ηε παηδεία. 

 

  Ζ ζπληνληζηηθή επηηξνπή γηα ηε παηδεία απνηειείηαη απφ ηηο 

ΔΛΜΔ δαζθάινπο, λεπηαγσγνχο, ηηο Δλψζεηο γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ πνπ 

αθφκα δελ έθαλαλ ηελ Οκνζπνλδία, αιιά ζα θάλνπλ θαη ηελ Οκνζπνλδία θαη 

ηα 15κειή ησλ καζεηψλ. 

 

  Δθεί πξάγκαηη νη γνλείο ζηηο ζπλαληήζεηο πνπ θάλακε ήηαλ ππέξ 

ηεο αμηνιφγεζεο γηαηί πηζηεχαλε φηη ζα αμηνινγεζνχλ νη θαθνί θαζεγεηέο 

ζχκθσλα κε ηε θξίζε ηνπο. ηαλ εκείο βάιακε ην δήηεκα θαη εμεγήζακε φηη 

παξέκεηλαλ νη γνλείο νη νπνίνη ππνζηεξίδαλε αθφκα φηη πξέπεη λα αμηνινγεζεί 

ν εθπαηδεπηηθφο. ε φια ηα θείκελα πνπ βγάιακε, γηαηί βγάιακε πνιιά θείκελα 

θαη είρακε ζπλαληήζεηο κε ηελ ηνπηθή εμνπζία θαη κε ην βνπιεπηή ηνπ λνκνχ, 

ζε φια ηα θείκελα δελ ππήξρε θακηά λχμε ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ, ελψ ζηελ αξρή επηκέλαλε θαη πηέδαλε. 

 

  Πηζηεχσ φηη ην δήηεκα ην φηη ε θνηλσλία δεηάεη γηαηί δελ μέξεη. 

Πξέπεη λα ελεκεξψζνπκε ηε θνηλσλία, γηα λα θαηαιάβεη ηη ζεκαίλεη 

αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Ο ζπλάδειθνο Ρνπκπάλεο έρεη ην ιφγν. 

ΡΟΤΜΠΑΝΖ (ΔΛΜΔ Δ΄ ΑΘΖΝΑ): πλάδειθνη, ππάξρεη έλαο κχζνο, φηη 

δήζελ δελ ππάξρεη  αμηνιφγεζε. Χζηφζν φινη γλσξίδνπκε φηη φζνη 

αληηζηέθνληαη ζηνπο ζθνπνχο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ην πιεξψλνπλ κε 

κηα ζεηξά απφ δηψμεηο, νη νπνίεο θηάλνπλ κέρξη ηηο αίζνπζεο ησλ δηθαζηεξίσλ 

θαη δνχκε ην παξαινγηζκφ άλζξσπνη λα δηψθνληαη γηα ηηο ηδέεο ηνπο. Δάλ απηφ 

δελ είλαη αμηνιφγεζε ηφηε ηη είλαη; 

 

  Έρνπκε ην θαζεθνληνιφγην γηα ην νπνίν αθφκα παιεχνπκε, 

κήπσο δελ έρεη εμνπζίεο ν δηεπζπληήο λα παξέκβεη αμηνινγηθά εάλ ππάξρεη 

ηέηνηα αμία ζε δξαζηεξηφηεηεο ησλ κειψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ; Μχζνο. Γελ ζα 

επεθηαζψ γηαηί δελ ππάξρεη ρξφλνο. 
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  Καη ππάξρεη θαη έλα ξεηνξηθφ εξψηεκα. Δίλαη ε αμηνινγηθή 

δηαδηθαζία αλεμάξηεηε απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο πνπ 

ηίζεληαη; Απφ ην ζηφρν ηεο ππνπξγίαο ηνπ Αξζέλε, ηεο πξνεγνχκελεο 

θπβέξλεζεο λα δηψμεη ηνπο καζεηέο απφ ην ιχθεην φπσο θαη έθαλε κε ην 

εμεηαζηνθεληξηθφ ζρνιείν πνπ δεκηνχξγεζε; Σα είπακε ζε κηα άιιε νκάδα 

εξγαζίαο φια απηά. Ζ απάληεζε είλαη φρη.  Γελ είλαη. 

 

  Γηα λα κελ κπνχκε ηψξα ζηε ζπδήηεζε γηα ην ξφιν ηνλ 

ηδενινγηθφ ηνπ θξάηνπο πνπ είλαη ζπλαθήο, απαληάκε εδψ φρη, ελψ ζα πξέπεη 

λα ην αλαιχζνπκε πεξηζζφηεξν ζαλ ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα απηφ ην φρη. ηη 

δελ ππάξρεη νπδεηεξφηεηα. Απφδεημε απηνχ φηη ην θξάηνο δηαηεξεί ην είπαλ θαη 

άιινη ζπλάδειθνη αιιά εγψ ην ζπλδέσ ην δηθαίσκα γηα ηνλ εαπηφ ηνπ λα είλαη 

ζην αππξφβιεην. 

 

  Σν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πξέπεη λα αμηνινγεζεί; Βεβαίσο 

πξέπεη, ην ζεσξνχκε απηνλφεην εκείο, ην αμηνινγνχκε θάζε κέξα ζηνπο 

δξφκνπο, ζηηο αίζνπζεο ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ καο αγψλσλ, φκσο ε πνιηηεία 

δηεθδηθεί γηα ηνλ εαπηφ ηεο απηφ ην δηθαίσκα. 

 

  Πξνζέμηε ηελ επνρή ζπλάδειθνη, κηιάκε γηα κία επνρή 

αλαδηάξζξσζεο ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηε θαηαζηξνθή ηελ 

απνξχζκηζε ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, ηηο επέιηθηεο κνξθέο απαζρφιεζεο, 

ηε θαηάξγεζε ησλ θνηλσληθψλ θαη αηνκηθψλ δηθαησκάησλ κηα άιιε ζεηξά. 

Δίλαη φια απηά αλεμάξηεηα απφ ηε πξνζπάζεηα ρεηξαγψγεζεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζε απηή ηε θαηεχζπλζε; 

 

  Οινθιεξψλσ ιέγνληαο ην εμήο: ηη είλαη ππνθξηζία λα ιέλε φηη 

ζα ιχζνπλ ηα πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλήο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο κε απηφ ην 

πξάγκα πνπ ζέινπλ λα εθαξκφζνπλ θαη πνπ δελ ην έρνπλ εθαξκφζεη γηαηί 

καο έρνπλ βξεη αληηκέησπνπο. 

 

  Σν πψο ζα ιπζνχλ απηά ηα πξνβιήκαηα, αο πνχκε  φηη ε ζρεηηθή 

απηνλνκία  θαη ην θξπθφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη ε  δπλαηφηεηα ηεο δηθήο 

καο ηεο αληίζηαζεο πξνο απηή ηε θαηεχζπλζε κπνξεί λα αλνίμεη έλα δξφκν. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Ο ζπλάδειθνο Γαθλήο έρεη ην ιφγν. 
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Γ.ΓΑΦΝΖ (Γ΄ΔΛΜΔ ΑΘΖΝΑ): πλάδειθνη, ην δήηεκα ηεο αμηνιφγεζεο, 

πνπ κπαίλεη είλαη νχηε ρσξίο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ρψξν θαη ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν ηφπν θαη δελ είλαη άζρεην κε φιε ηε πξνζπάζεηα ζπδήηεζεο 

πνπ γίλεηαη ζε απηφ ην ζπλέδξην, ην δήηεκα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, ε 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, νη επηιεθηηθέο πνιηηηθέο θιπ. 

 

  Σν δήηεκα δειαδή ησλ αιιαγψλ, νη νπνίεο ζέινπλ λα έιζνπλ 

κέζα ζηελ εθπαίδεπζε. Καη γηα λα δνχκε ιηγάθη απηφ ην δήηεκα πξέπεη λα 

δνχκε ηε θαηάζηαζε πσο έρεη θαη ηη ζέινπλ λα αιιάμνπλ θαη πξνο πνηα 

θαηεχζπλζε ζέινπλ λα αιιάμνπλ θαη έηζη λα δνχκε θαη ην δήηεκα ηεο 

αμηνιφγεζεο πνπ θαηά ηε γλψκε κνπ είλαη θπξίσο θαη πξσηαξρηθφ πνιηηηθφ 

θαη φρη νξγαλσηηθφ ηεο εθπαίδεπζεο. ρη κνξθή νξγάλσζεο ηεο εθπαίδεπζεο 

πνπ απαηηεί ηελ αμηνιφγεζε γηα ηελ νπνία ηελ ζπδεηάκε. Ζ πξφζεζε γηα 

αμηνιφγεζε κε ηε κνξθή πνπ κπαίλεη ηψξα, είλαη αθξαία πνιηηηθή πξάμε θαη 

ζα πξνζπαζήζσ λα ην εμεγήζσ ζηε ζπλέρεηα. 

 

  Δίλαη ζαθέο φηη ην ζρνιείν είλαη έλα ζρνιείν πνπ πνιινί απφ 

καο δελ ην ζέιακε. Τπάξρεη κηα θνβεξή αδξάλεηα ζηελ ίδηα ηε θίλεζή ηνπ. 

Τπάξρεη πνιχο θαη έληνλνο δεκνζηνυπαιιειηζκφο, ππάξρεη ν άβνπινο 

δεκφζηνο ππάιιεινο, ν νπνίνο δελ κπνξεί λα είλαη θαιφο εθπαηδεπηηθφο. 

 

  Αιιά ε φιε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζέινληαο θαη κε ζηεξίδεηαη 

ζε νξηζκέλνπο αλζξψπνπο πνπ δίλνπλ, ηνπο αξέζεη απηφ πνπ θάλνπλ. Δίλαη 

θαζεγεηέο, είλαη δάζθαινη γηαηί ηνπο αξέζεη λα είλαη δάζθαινη θαη φρη γηαηί 

έρνπλ έλα βηνπνξηζηηθφ επάγγεικα. 

 

  Απηφ είλαη εθείλν ην ραξαθηεξηζηηθφ, πνπ απηνί φκσο νη 

άλζξσπνη θαη αλεμάξηεηα πνιιέο θνξέο θαη απφ ηδενινγίεο, είλαη απηνί πνπ 

έξρνληαη ζε ξήμε κε ηελ ππάξρνπζα ηάμε πξαγκάησλ. Καη κε ηα αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα θαη κε ηε κνξθή πνπ ζέιεη έλα ζρνιείν κε απηφ ηνλ ηξφπν πνπ 

δελ κπνξεί λα παξέρεη γλψζε θαη έξρνληαη ζε ξήμε. Δ απηνί ήηαλ επηθίλδπλνη 

θαη ήηαλ επηθίλδπλνη θαη ζηε πξνεγνχκελε θαηάζηαζε θαη ηψξα. Πνηεο είλαη νη 

θαηλνχξγηεο αιιαγέο; Δάλ ζέινπκε λα κηιήζνπκε ζνβαξά γηα ηε θαηλνχξγηα 

θαηάζηαζε, κπνξνχκε λα ην πξνζνκνηψζνπκε κε κηα ιέμε. ρνιείν ηεο 

αγνξάο. 
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  Σν ζρνιείν ηεο αγνξάο δελ ζέιεη, θπζηθά απηνί πνπ είπα 

πξνεγνπκέλσο νη επηθίλδπλνη έηζη θαη αιιηψο είλαη επηθίλδπλνη γη‟ απηφ ην 

ζρνιείν ηεο αγνξάο, πξέπεη λα ππνηαρζνχλ, αιιά νχηε ζέιεη θαη ηνπο 

πξνεγνχκελνπο άβνπινπο δεκφζηνπο ππάιιεινπο. Θέιεη ηελ δηαδηθαζία ηνπ 

κάλαηδεξ. Ο κάλαηδεξ είλαη εθείλν πνπ ζέηεη ζηφρνπο, φρη ζηφρνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, πνπ ζέιεη ε ίδηα ε δηνίθεζε λα πεξάζεη. 

 

  Δάλ ζέιεηε ζε κία επηρείξεζε πνιιέο θνξέο ππάξρεη πάληνηε 

ζην επίπεδν ηνπ κάλαηδκελη πνπ δνπιεχνπλ νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο, 

ζηνρνπνηνχλ  ηηο αλάγθεο ηεο επηρεηξήζεηο, ηηο νπνίεο απηή ε ζηνρνπνίεζε ν 

ίδηνο ν εξγαδφκελνο δελ ην θαηαιαβαίλεη, δελ έρεη θακία ζρέζε κε απηφ ην 

ζηφρν, αιιά είλαη ππνρξεσκέλνο γηαηί απηφο είλαη ν ζηφρνο ηεο εηαηξίαο. 

 

  Μηα ηέηνηα ζηνρνπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο ζέινπλ λα ηελ 

πεξάζνπλ θαη έμσ απφ καο. Δπνκέλσο ε αμηνιφγεζε δελ είλαη απιψο έλα 

δήηεκα πνπ ζέινπλ λα απνκνλψζνπλ θάπνηνπο επηθίλδπλνπο θαη λα ηνπο 

βγάινπλ εθηφο. Δίλαη έλαο ζηφρνο απηφο, αιιά δελ είλαη ν κνλαδηθφο. Δίλαη ε 

έληαμε θαη νη αιιαγέο, νη ζπλνιηθέο αιιαγέο πνπ ζέινπλ λα πεξάζνπλ ζε κηα 

πξνζαξκνγή, ζε έλα ζρνιείν πξνζαξκνζκέλν ζηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο. ε 

κηα αγνξά ε νπνία βξίζθεηαη ζε θξίζε, ζε αλεξγία, ζε ππναπαζρφιεζε κε ηηο 

ειαζηηθνπνηεκέλεο ζρέζεηο εξγαζίαο, ζε έλα ζρνιείν πξνζαξκνζκέλν ζε κηα 

ηέηνηα αγνξά. 

 

  Απηή είλαη ε θαηεχζπλζε απφ απηή ηελ άπνςε πξέπεη λα 

παιέςνπκε πνιηηηθά. Δδψ πέξα ππάξρεη ζαθψο ζηα ζρνιεία θαη επνκέλσο 

ιέγακε κε ηνπο άιινπο ζπλαδέιθνπο, φηη ην θιίκα πνπ ππάξρεη εδψ, δελ 

ππάξρεη ζηα ζρνιεία. ηα ζρνιεία πνιιέο θνξέο ιέλε πνιινί ζπλάδειθνη, φηη 

είκαζηε ππέξ ηεο αμηνιφγεζεο. Δληάμεη, εδψ κέζα θαλείο δελ εκθαλίδεηαη φηη 

είλαη ππέξ ηεο αμηνιφγεζεο. Ζ γηαηί; Δκείο είκαζηε απφ πάλσ, δελ αλήθνπκε 

ζηελ εθπαίδεπζε; Γελ αθνχκε ην θφζκν; Γελ ελλννχλ απηή ηελ αμηνιφγεζε. 

Απηφ πνπ ιέλε νη ζπλάδειθνη ζηα ζρνιεία ππέξ ηεο αμηνιφγεζεο είλαη ελάληηα 

ζηνλ άβνπιν δεκφζην ππάιιειν. Δίλαη ελάληηα ζε απηφλ πνπ κπαίλεη γηα λα 

πεξάζεη ηελ ψξα ηνπ κέζα ζην κάζεκα θαη ιεεη απηφο δελ κπνξεί λα είλαη 

εδψ. ε απηφ δελ ζθνπεχεη απηή ε αμηνιφγεζε , γη‟ απηφ ην ζηφρν. Ζ ζηφρεπζε 

είλαη απηφ, γη΄ απηφ  ιέλε φηη είλαη αθξαίσο πνιηηηθφ. Γελ είλαη δήηεκα λα 

δεηνχκε ηελ αμηνιφγεζε απηή ηε ζηηγκή, αιιά είλαη δήηεκα ηη ζρνιείν ζέινπκε 
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πνηεο είλαη νη αληηζηάζεηο πνπ κπνξεί λα γεκίζνπκε ην ζρνιείν θαη πψο 

πνιηηηθά ζα δηδαρηνχκε θαη έηζη κπνξνχκε λα δνχκε ην δήηεκα ηεο 

αμηνιφγεζεο θαη φρη έλα ζεσξεηηθφ ππφβαζξν πνπ θαιχπηεη απηά ηα 

πξάγκαηα, πξνζπαζεί λα εθκεηαιιεπηεί απηή ηε δηάηαμε ελάληηα ζηνλ άβνπιν 

δεκφζην ππάιιειν γηα λα θέξεη ην ζρνιείν ηεο αγνξάο. Καη απφ απηή ηελ 

άπνςε πξέπεη λα αληηδξάζνπκε. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Ο ζπλάδειθνο Μπαισκέλνο έρεη ην ιφγν. 

Γ.ΜΠΑΛΧΜΔΝΟ (Α΄ ΔΛΜΔ ΑΘΖΝΑ): πλάδειθνη, δελ λνκίδσ φηη ζα πσ 

ηίπνηε θαηλνχξγην μεθηλψληαο δηφηη απηφ πνπ βιέπεηε φινη κέζα ζηα ζρνιεία, 

ην βιέπσ θαη εγψ. Παο ζε έλα ζρνιείν θαη ιεο εκείο μέξεηο έρνπκε ην 

Κσλζηαληίλνπ θαη κηα έξρεηαη κηα δελ έξρεηαη ζην ζρνιείν. Καη εηνηκάδνληαη λα 

ηνλ θάλνπλ θαη δηεπζπληή. 

 

  Έρνπκε ην Κσλζηαληίλνπ ιεεη θάπνηνο, έλα φλνκα είπα, κηα 

έξρεηαη, κηα  δελ έξρεηαη θνπαλαηδήο είλαη πάλε λα ηνλ θάλνπλ θαη 

πξντζηάκελν. Παο ζε άιιν ζρνιείν, ιεεη εγψ θξαηψ ην ρεκείν, εγψ θξαηψ ην 

εξγαζηήξην, νη άιινη θάζνληαη, ηη πξάγκα είλαη απηφ; Γελ ζα έρσ εγψ ηα ζπλ 

κνπ; 

 

  Κνηηάμηε ζπλάδειθνη, αμηνιφγεζε δελ είλαη απηφ ην πξάγκα. 

Γειαδή, απηφ πνπ ζήκεξα επηρεηξείηαη δελ έρεη λα θάλεη κε απηή ηε πιεπξά. 

Ννκίδσ φηη νη πεξηζζφηεξνη εδψ κέζα ην έρνπκε θαηαιάβεη. Αιιά πξέπεη λα ην 

δψζνπκε λα ην θαηαιάβεη θαη ν θφζκνο καο, δηφηη εηδάιισο δελ κπνξεί λα 

θαηαιάβεη γηαηί ζπδεηάκε, γηαηί επηρεηξεκαηνινγνχκε. Γελ ην βάδεη κέζα ζην 

πεηζί ηνπ. 

 

  Ζ αμηνιφγεζε έρεη λα θάλεη κε ην ηη εγψ θαηέρσ επηζηεκνληθά, 

παηδαγσγηθά ζε ζρέζε κε ην ηη πξέπεη λα θαηέρσ επηζηεκνληθά θαη 

παηδαγσγηθά ζχκθσλα κε ην αζηηθφ θέληξν. Ση ιεσ κέζα ζηελ ηάμε ζε ζρέζε 

κε ην ηη πξέπεη λα ιεσ κέζα ζηελ ηάμε. Απηφ είλαη δειαδή ην κεγάιν θξίζηκν 

εξψηεκα. Φπζηθά θαλείο δελ ιεεη φηη επηρεηξνχλ λα ην πεξάζνπλ απηφ ην 

πξάγκα κε ην ζηεθάλη θαη ηε βίδα ηνπ κεζαίσλα, ή κε ηνπο παιαηνχο 

επηζεσξεηέο. Έρνπλ θαηλνχξγηεο κεζφδνπο. Καη κεζφδνπο νη νπνίεο κπνξνχλ 

λα παληξεπηνχλ εχθνια, δειαδή είλαη ηεηξηκκέλεο αιιά θαη πιαηθφξκεο 

ηδενινγηθέο νιφθιεξεο. Παξάιιεια έρνπλ θάλεη κηα θνβεξή δνπιεηά κέζα ζην 
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θφζκν φζνλ αθνξά ηελ αμηνιφγεζε. Πνιχ κεγάιε δνπιεηά, δηφηη θαη ε 

θνηλσλία ζήκεξα εχθνια πείζεηαη απφ ηα καδηθά κέζα ελεκέξσζεο. 

 

  Γηαηί ζπλάδειθνη αλαγθαία ηψξα ε αμηνιφγεζε; Πξψηνλ γηαηί 

έρεη μεραζηεί ν παιαηφο αμηνινγεηήο. Δγψ δελ ηνλ μερλψ δηφηη κνπ έθαλε δχν 

εθζέζεηο κία ζηε Πάξν θαη κηα ζηελ Αζήλα. Ήηαλ ν ρεηξφηεξνο καζεηήο ζηελ 

Αζήλα, φηαλ θαζφηαλ ζην ηειεπηαίν ζξαλίν θαη φηαλ ηειεηψζακε θαη πήγακε 

κέζα ζην γξαθείν κνπ ιεεη ζαο παξαθαιψ πνιχ θχξηε Μπαισκέλε κνπ ιεηε ηη 

παξαδψζαηε; Αθξηβψο φπσο ζαο ηα ιεσ. Έβαιε βαζκφ; Πνηέ κνπ δελ 

θνίηαμα. Οχηε ξψηεζα πνηέ ζην θάθειν ηη βαζκφ έρεη. Απηφ ην πξάγκα έρεη 

μεραζηεί. κσο ην δεχηεξν ζηνηρείν είλαη φηη ζήκεξα ην αζηηθφ θξάηνο έρεη 

ιχζεη πξνβιήκαηά ηνπ. Γηα ζθεθηείηε λα άιιαδε  ε αμηνιφγεζε, ε βαζκνινγία, 

ην ηη ζα αμηνινγεί θιπ θάζε ηξία θαη ηέζζεξα ρξφληα, πνπ γηλφηαλ ηπρφλ 

ελαιιαγή θπβεξλεηηθή. 

 

  ήκεξα ζηε παγθνζκηνπνίεζε πνπ έξρνληαη φια απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε απηά είλαη ιπκέλα. Έρνπκε πιένλ ζπκθσλήζεη θνπηάθηα, 

ηα νπνία ζα καο αμηνινγνχλ θαη απφ απηή ηελ άπνςε δειαδή, έρεη ηειεηψζεη 

απηή ε πιεπξά. Άξα ινηπφλ, ζήκεξα θαη ην παιαηφ έρεη μεραζηεί θαη ην 

θαηλνχξγην έρεη νπζηαζηηθά ξπζκηζηεί δειαδή θαη επνκέλσο δελ ζα έρνπλ 

αληηζέζεηο κεγάιεο γηα λα πξνρσξήζνπλ. 

 

  Σα επηρεηξήκαηα φπσο ζαο είπα θαη ηεηξηκκέλα φπσο π. ρ. ιεεη 

θαιχηεξα ή ρεηξφηεξα κεηά ηνπο επηζεσξεηέο. Πξνθαλψο θαιχηεξα 

ζπλάδειθνη. πνηνο ηνπο έρεη δήζεη, εάλ ξσηήζεηε εδψ κέζα φζνη είλαη πνπ 

έρνπλ αμηνινγεζεί κε απηφ ηνλ ηξφπν είλαη πξνθαλψο θαιχηεξα δειαδή. 

Αλέβεθε ην επίπεδν ζεκαληηθά θιπ; ρη. Αιιά ηνπιάρηζηνλ έθπγε έλα 

θαξθίλσκα απφ κέζα.  

 

  Λεεη είκαζηε δεκφζηνη ππάιιεινη. Ναη, αιιά λα καο θαηεγνξνχλ 

απηνί πνπ καο θάλνπλ; Απηνί πνπ καο έθαλαλ δεκφζηνπο ππάιιεινπο καο 

θαηεγνξνχλ φηη είκαζηε δεκφζηνη ππάιιεινη. Ο θαιφο ιεεη πξνρσξάεη. Ννκίδσ 

πξνρζέο, έηζη κνπ ήιζε κηα ηδέα είδα κηα παιαηά ηαηλία πνπ ιέγεηαη ε Κφκηζζα 

ηεο Φάκπξηθαο πνπ ήηαλ ν Λελαίνο θαη ιεεη πξνρσξάεη ν θαιχηεξνο θαη απφ 

πίζσ ήηαλ έλα αφξαην ρέξη θάπνηνπ Τπνπξγνχ πνπ ηνλ έζπξσρλε. Γειαδή, ε 

ίδηα ε θνηλσλία έρεη βάιεη ηε ζθξαγίδα ηεο ζε απηή θαζεκεξηλφηεηα. Γειαδή 
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ζε απηά ηα εξσηήκαηα πνπ πξέπεη λα ηα απαληήζνπκε κπνξνχκε λα ηα 

απαληάκε. 

 

  Έλα ιεπηφ λα ζαο απαληήζσ, λα πσ δειαδή, ηελ άπνςή κνπ, 

γηα κεξηθέο πιεπξέο, νη νπνίεο έρνπλ ηδενινγηθή πιαηθφξκα. Λεεη αμηνιφγεζε 

ρσξίο ζπλέπεηεο. Απηφ θαηά ηελ άπνςή κνπ νχηε ππήξμε, νχηε ζα ππάξμεη, 

νχηε κπνξεί λα ππάξμεη. Μπνξείηε λα ην δείηε ζε φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο πνπ 

ππάξρνπλ ζήκεξα απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, απφ ΟΟΑ απφ, απφ, απφ, 

κπνξείηε λα ην δείηε απφ ηελ εθαξκνγή ζην ππφινηπν δεκφζην, κε ηνπο 

βαζκνχο πνπ πάλε λα θάλνπλ ηνπο, ηνπο, ηνπο θιπ. Γελ ππάξρεη ηέηνην 

πξνεγνχκελν δειαδή. Καη είλαη απιφο έλαο ειηγκφο απηψλ πνπ ζηεξίδνπλ ηελ 

αμηνιφγεζε γηα λα κπνξέζνπλ λα ηελ πξνσζήζνπλ. 

 

  Γχν άιιεο πιεπξέο είλαη. Ζ κηα είλαη ε απηναμηνιφγεζε, ή ε 

αμηνιφγεζε ηνπ πιιφγνπ, ή δελ μέξσ πσο ηελ ιεηε. Γειαδή, ε δηθή καο ε 

αμηνιφγεζε. Απηφ ην πξάγκα ζπλάδειθνη είλαη ην πξνεφξηην, είλαη έλα 

παξάζπξν πνπ αλνίγεη ζηε θαηεχζπλζε ηεο αμηνιφγεζεο, δηφηη ην εξψηεκα 

πνπ ζα κπεη ακέζσο κεηά ζα είλαη φηη εζείο αμηνινγείηε ηνπο εαπηνχο ζαο θαη 

ηνπο γχξσ ζαο, γηαηί λα κελ ζαο αμηνινγεί ε θνηλσλία; Πιένλ κπαίλεη ζην 

δήηεκα ηεο αμηνιφγεζεο. 

 

  Καη ηέινο είλαη ν θφβνο. Ο θφβνο ππάξρεη πξάγκαηη ζε κεξηθνχο 

ζπλαδέιθνπο, φηη ε αμηνιφγεζε ακάλ θαη ηη θαη πσο θιπ. Δίλαη κία πιεπξά 

φκσο κηθξή. Ζ ηδενινγηθή πιαηθφξκα είλαη ζην ρψξν ηεο αξηζηεξάο, νη νπνίνη 

θαη απηναπνθαινχληαη θαη αξηζηεξνί. Βγαίλνπλ θαη ιέλε γηα ην θφβν ηεο 

αξηζηεξάο. Υξεψλνπλ ηελ αξηζηεξά φηη θνβάηαη. Γηαηί έρεη ηξαβήμεη πνιιά θαη 

φηη απηφ είλαη ην θξηηήξηφ ηεο. Κάλνπλ πνιχ κεγάιν ιάζνο. 

 

  Γελ είλαη ην θξηηήξηφ ηεο ν θφβνο ηεο αξηζηεξάο. Δίλαη ην 

θξηηήξηφ ηεο ε πάιε θαη ε αληίζεζε απέλαληη ζε απηφ πνπ παεη λα 

δεκηνπξγήζεη ζε φιν ην θφζκν κέζα ζην ρψξν καο κε ηνλ ηδενινγηθφ έιεγρν 

ησλ κπαιψλ καο. Απηφο είλαη ν θφβνο ηεο αξηζηεξάο θαη φρη ν θφβνο πνπ είρε 

απνκείλεη απφ ηπρφλ παιαηέο επνρέο. Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Ο ζπλάδειθνο Σζηψλνο έρεη ην ιφγν. 

.ΣΗΧΝΟ (ΔΛΜΔ ΚΑΡΓΗΣΑ – ΔΑΚ ΓΔΔ ΠΑΜΔ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ): 

πλάδειθνη, ε αμηνιφγεζε ππάξρεη ζην θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα, ην αλέιπζε ν 
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ζπλάδειθνο ρζεο ηνπ Ζξαθιένπο απφ παιηά, απφ ην Μάξμ αθφκα, απφ ηελ 

επνρή ηνπ Μάξμ. 

 

  Τπάξρεη φκσο αμηνιφγεζε, ππήξρε αμηνιφγεζε θαη ζην 

ζνζηαιηζηηθφ ζχζηεκα. Ο ζπλάδειθνο πνπ παξαθνινχζεζα πξηλ πνπ είπε ηα 

ππέξ θαη ηα θαηά, θαηά ηελ άπνςή κνπ πήξε θαη απφ ην έλα ην ζχζηεκα ην 

θαπηηαιηζηηθφ θαη απφ ην άιιν ην ζνζηαιηζηηθφ. Γηα λα πάκε ζπλάδειθνη. Οη 

πεξηζζφηεξνη έπηαζαλ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη αθήζαλε ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, πνπ είλαη ην βαζηθφηεξν. 

 

  Θα ζαο πσ έλα παξάδεηγκα, απφ ηελ Ακεξηθή. ην Υάξβαξλη 

γίλεηαη αμηνιφγεζε. Ξέξεηε εθεί νη θαζεγεηέο δελ είλαη κφληκνη, αιιά παίξλνπλ 

ηα πξνγξάκκαηα απφ ηνπο ρνξεγνχο θαη εάλ θάπνηνο δελ πάξεη πξφγξακκα 

απφ ηνπο ρνξεγνχο δελ είλαη κφληκνο. 

 

  ηελ Δπξψπε ηη ζέινπλ λα θέξνπλ κε ην ιεγφκελν θαλδηλαβηθφ 

κνληέιν, ή ην κνληέιν πνπ εθαξκφδεηαη ζηελ Αγγιία. Οη ζρνιηθέο κνλάδεο λα 

επηρνξεγνχληαη απφ ην θξάηνο, φπσο ζηε Φηλιαλδία πνπ είπα θαη ζηελ 

ηνπνζέηεζή κνπ ζηελ Οινκέιεηα πξνρζέο θαηά 57%. Σα ππφινηπα πνηνο ζα 

ηα ρξεκαηνδνηεί; Οη πνιίηεο, νη δεκφηεο πνπ ζα θνξνινγνχληαη απφ ηνπο 

δήκνπο. 

 

  Γηα λα πάκε ζπλάδειθνη, ζηελ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Πνιηηηθά ζπκθσλνχλ φινη. Θα ην έρεηε αθνχζεη θαη ζηε Βνπιή θαη ην ΠΑΟΚ 

θαη ε Νέα Γεκνθξαηία θαη ν πλαζπηζκφο. Γηαηί; Γηαηί ην ζχζηεκα ζέιεη λα 

γίλεηαη ε αμηνιφγεζε απηή, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ θαη νη άιινη ζπλάδειθνη είπαλ 

πην πξηλ. Σν θπξίαξρν πνην είλαη; Δίλαη ε ρεηξαγψγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Να 

είλαη άβνπινο λα πεξλά ηηο πνιηηηθέο ηνπο. Σεο ιηηφηεηαο, ηεο 

εκηαπαζρφιεζεο, ηεο κεξηθήο απαζρφιεζεο θιπ. 

 

  Έρνπκε επίζεο ηε ζχλδεζε κηζζνχ – βαζκνχ παξαγσγηθφηεηαο. 

Ήδε ε θπβέξλεζε δηα ηνπ θπξίνπ Παπιφπνπινπ αλαθνίλσζε γηα φιν ην 

δεκφζην θαη νη εθπαηδεπηηθνί είλαη κέζα, ηε ζχλδεζε κηζζνχ – βαζκνχ 

παξαγσγηθφηεηαο. Σψξα ζχληνκα ζα θέξεη ην λνκνζρέδην. 
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  Θέινπλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα κελ κπαίλεη ζηηο θηλεηνπνηήζεηο, 

γηαηί ζπλάδειθνη αθφκα δελ ππάξρεη αμηνιφγεζε θαη βιέπνπκε νξηζκέλνπο 

ζπλαδέιθνπο ζηα ζρνιεία, πνπ ν δηεπζπληήο θιπ. Έρνπκε αμηνιφγεζε; Κάζε 

κέξα αμηνινγνχκαζηε. Σνπιάρηζηνλ νη εθπαηδεπηηθνί απφ ηνπο καζεηέο καο. 

Λέλε νη άιινη. Δίπε θάπνηνο ζπλάδειθνο απφ ηελ αξρή. Γελ ειέγρεηαη ν 

θαζεγεηήο, επνκέλσο πξέπεη λα ηνλ αμηνινγήζνπκε. Γηα λα δνχκε; Μηα θνξά 

πνπ είπε ν ζπλάδειθνο Μπαισκέλνο ζηα δχν ρξφληα ζα έιζεη ν ζρνιηθφο 

ζχκβνπινο ν επηζεσξεηήο θαη ζα βάιεη ην βαζκφ ηνπ θαη ηειείσζε; Απηή είλαη 

ε αμηνιφγεζε; Έηζη ζα βειηησζεί ν εθπαηδεπηηθφο; Ο έιεγρνο γίλεηαη απφ ηνλ 

δεκνζηνυπαιιειηθφ θψδηθα ζπλάδειθνη. Ο δεκνζηνυπαιιειηθφο θψδηθαο 

μέξεηε είλαη πνιχ απζηεξφο. Μέρξη θαη πνιηηηθή εθεκεξίδα. Γελ έρεη αιιάμεη 

απηφ, δελ κπνξεί λα ηνλ δηαβάζεη ν δεκφζηνο ππάιιεινο, πξέπεη λα ηνλ 

ηπιίμεη ζε κία θφιια ραξηί φπνηε ζέιεη. ηαλ ην ζχζηεκα δειαδή, θηλδπλεχζεη 

ηφηε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ δεκνζηνυπαιιειηθνχ θψδηθα ζα ηελ ζέινπλ. 

 

  Έρνπκε αμηνιφγεζε ζηνπο άιινπο δεκφζηνπο ρψξνπο; ηηο 

λνκαξρίεο θιπ; Τπάξρεη αμηνιφγεζε. Αιιά γηαηί δελ ιέλε; Γειαδή, απηνί 

αμηνινγνχληαη, κπαίλνπλ νη πξντζηάκελνη φπσο κπαίλνπλ θαη ζηελ 

εθπαίδεπζε, φπνην Κφκκα είλαη επάλσ ζα βάιεη ηνπο πξνζθείκελνπο 

πξντζηακέλνπο, ζα αιιάμεη ε θπβέξλεζε, ζα βάιεη ηνπο άιινπο. Σν ίδην 

γίλεηαη θαη ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο. 

 

  Ζ αμηνιφγεζε έρεη ζρέζε θαη κε ηε κνληκφηεηα ζπλάδειθνη. Γελ 

ζέινπλ ην ζχζηεκα. Οη Βξπμέιιεο ιέλε δελ ζέινπλ κφληκν πξνζσπηθφ. 

Απαζρνιήζηκν, κηαο ρξήζεο, ρσξίο δηθαηψκαηα, ρσξίο αζθάιηζε. Με ηελ 

αμηνιφγεζε ην πεηπραίλνπλ θαιχηεξα. Λέλε νξηζκέλνη ζπλάδειθνη φρη ζε απηή 

ηελ αμηνιφγεζε. Αιιά ζε άιιε αμηνιφγεζε. Πνηα είλαη ε άιιε αμηνιφγεζε; 

Αμηνιφγεζε ζέινπλ γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλέθεξα πάξα πάλσ, ή ε θνηλσλία 

ζέιεη αμηνιφγεζε. 

 

  Σν ηειηθφ γηα λα θιείζσ ζπλάδειθνη, είλαη ε επηκφξθσζε πνπ 

πξέπεη λα δηεθδηθήζεη ν θιάδνο θαη ην έρεη ζηα αηηήκαηα γηα λα γίλεη θαη απηφ 

ην δήηεκα, ρξφληα ηψξα, ηξηάληα ηφζα ρξφληα θιείλσ. Γελ έρεη γίλεη κία 

αμηνιφγεζε ζαλ θαη απηή πνπ ιεεη ν θιάδνο, αλά πέληε ρξφληα θιπ. Βγαίλσ ζε 

ζχληαμε ζε κηα ρξνληά θαη δελ έρσ πεξάζεη θακία επηκφξθσζε. Δπραξηζηψ 

πνιχ. 
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ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  πλάδειθνη, πξψηα απφ φια έρσ ηελ αίζζεζε φηη πήγακε 

πάξα πνιχ θαιά απφ πιεπξάο δηαδηθαζίαο. Πηζηεχσ λα αλαγλσξίζεηε φηη ε 

ςπρξαηκία ηνπ Πξνεδξείνπ ζην λα δψζεη ηελ άλεζε ζηνπο νκηιεηέο, 

απειεπζέξσζε ρξφλνο, παξά νη αληεγθιήζεηο ζην ηέιεησλε θαη θάλε θαη 

λνκίδσ φηη είλαη έλα θαιφ κάζεκα, γηαηί ζε απηφ ην πλέδξην κηα πνπ γίλεηαη 

ηφζν αξαηά ηέηνηα ζπλέδξηα, ζα πξέπεη λα πάξνπκε καζήκαηα θαη γηα ην 

επφκελν, ην νπνίν λα επρεζνχκε λα είλαη πνιχ θνληά, ψζηε εκπινπηηζκέλνη 

θαη απφ ηελ εκπεηξία φρη κφλν θαη απφ ηα αξλεηηθά πνπ ππήξραλ λα 

κπνξνχκε λα ηα δηνξζψζνπκε. 

 

  Δπεηδή ζα πξέπεη σο ζπληνληζηέο λα παξνπζηάζνπκε ζηε 

θεληξηθή αίζνπζα ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο ζπλεδξίαο ζα ήζεια πξψηα λα 

αθνχζνπκε κία εθηίκεζε γηα ηε ζπδήηεζε απφ ην ζπλάδειθν ην Νίθν ηνλ 

Παπαρξήζην θαη κεηά λα πσ θαη εγψ ηελ άπνςή κνπ θαη εάλ ζπκθσλήζνπκε 

φινη φηη απηή είλαη πξάγκαηη ε εηθφλα, απηφ πνπ βγήθε πξάγκαηη απηή λα 

κεηαθέξνπκε θαη ζηελ αίζνπζα. 

Ν.ΠΑΠΑΥΡΖΣΟΤ: πλάδειθνη, ζηελ αξρή ζηελ εηζήγεζή κνπ είρα ηαρηεί 

ππέξ ηεο αμηνινγήζεσο. Καη είρα ηαρζεί ππέξ ηεο αμηνινγήζεσο 

αλαθεξφκελνο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο. Αλαθεξφκελνο ζην έιιεηκκα 

αμηνπηζηίαο πνπ έρνπκε ζαλ θιάδνο. Αλαθεξφκελνο ζην θαηλφκελν ηεο 

ηζνπέδσζεο πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πνπ θάλεη θαιά ηε 

δνπιεηά ηνπ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πνπ ιεηηνπξγεί φληαο δεκφζηνο ππάιιεινο 

θαη ζεσξψληαο ην εθπαηδεπηηθφ έξγν σο πάξεξγν. Αιιά είκαη εθηφο θεηκέλνπ 

κνπ γη‟ απηνχο πνπ θαη ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ην έρνπλ σο πάξεξγν 

θαη ε βαζηθή ηνπο εξγαζία είλαη άιιε, πξάγκα ην νπνίν πνηέ θαη θακηά 

παξάηαμε δελ ηφικεζε λα ην ζίμεη σο ηακπνχ. 

 

  Καη θαηέιεμε ζην φηη ε αμηνιφγεζε επηβάιιεηαη. Άθνπζα κε 

ηδηαίηεξε πξνζνρή ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ ηάρηεθαλ ελαληίνλ ηεο αμηνιφγεζεο 

θαη νκνινγψ φηη δελ ζρεκάηηζα κηα δηαθνξεηηθή άπνςε ζε ζρέζε κε απηή ηελ 

νπνία είρα φηαλ μεθίλεζε ε δηαδηθαζία. 

 

  Δπηιεθηηθά επηρεηξήκαηα θαη επηιεθηηθέο αλαθνξέο δελ 

ζπλέζεζαλ θαηά ηελ άπνςή κνπ κία νινθιεξσκέλε επηρεηξεκαηνινγία έηζη 

ψζηε λα θαηαξξεχζεη ην επηρείξεκα ππέξ ηεο αμηνιφγεζεο. Πξψην βαζηθφ 

επηρείξεκα. Ζ αμηνιφγεζε είλαη ρεηξαγψγεζε. 
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ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Εεηψ ζπγλψκε απφ ην ζπλάδειθν. Ννκίδσ φηη είλαη 

ηνπνζέηεζε. Δάλ ζέιεηε λα θάλεηε ηνπνζέηεζε αιιά είπακε, δεηήζακε λα 

θάλεηε ηε ζχλνςε θαηά ηε γλψκε ζαο ησλ φζσλ αθνχζηεθαλ γηα λα μέξνπκε ηη 

ζα πνχκε κέζα. 

 

  πγλψκε πνπ δηαθφπησ, αιιά λα επηζεκάλσ ζην ζπλάδειθν 

Παπαρξήζην φηη ν ιφγνο πνπ έρνπκε θαη εγψ έηζη ζα κηιήζσ είλαη ηη θαηάιαβα 

φηη θάλακε εδψ κέζα. 

Ν.ΠΑΠΑΥΡΖΣΟ: Οινθιεξψλσ. Έηζη θαη αιιηψο νξηζκέλα πξάγκαηα είλαη 

γηα λα ππνζηεξίμσ ηελ άπνςή κνπ ζηελ νπνία παξακέλσ ζηαζεξφο 

επηβάιινληαη. Δλ ζπληνκία. 

 

  ρεηηθά κε ηε ρεηξαγψγεζε. Ζ αμηνιφγεζε είλαη κέζνδνο 

ρεηξαγψγεζεο θαη εμππεξέηεζεο ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Απηφ 

θαηαξξίπηεηαη απφ ηε κέζνδν αμηνιφγεζεο πνπ ππήξρε ζηα ηέσο ζνβηεηηθά 

αλαηνιηθά θξάηε. Τπήξρε αμηνιφγεζε εθεί ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

ΤΝΔΓΡΟ: Δίλαη θαη‟ αξρήλ εθπαηδεπηηθφ ζπλέδξην, δελ κπνξείηε λα θάλεηε 

δειψζεηο θαη λα πείηε απφςεηο κεηά απφ ηηο νκηιίεο. 

Ν.ΠΑΠΑΥΡΖΣΟ: Δγψ εθθξάδσ κηα άπνςε. Θα εθθξάζεη θαη ν 

ζπλάδειθνο Μαξίλεο. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: πλάδειθε Παπαρξήζην εγψ δελ ζα εθθξάζσ άπνςε, εγψ ζα 

πεξηνξηζηψ ζην λα θαηαγξάςσ ηη λνκίδσ φηη έγηλε εδψ κέζα. Γελ ζέισ εγψ λα 

δηαθφςσ θαη λα πάξσ ην ιφγν απφ ην ζπλάδειθν, αιιά λνκίδσ φηη ην ζψκα 

είλαη ζαθέο ζην ηη είπακε θαη ζε απηφ λα πεξηνξηζηείο ζα ζε παξαθαιέζνπκε 

φινη. 

Ν.ΠΑΠΑΥΡΖΣΟ: Καηαηέζεθαλ δχν πξνηάζεηο. Οη δχν πξνηάζεηο απηέο 

είλαη εθ δηακέηξνπ αληίζεηεο. Απφ απηή ηελ άπνςε ε άπνςή κνπ φηη ε 

αμηνιφγεζε είλαη εθηθηή θαη φηη ε αμηνιφγεζε δελ πεξηβάιιεη φια απηά ηα δεηλά 

πνπ αλαθέξζεθαλ απφ ηελ άιιε άπνςε ηεθκεξηψζεθε θαη ηεθκεξηψζεθε 

πιήξσο.  χλνςε, απηφ θάλνπκε. 

 

  Χο εθ ηνχηνπ ππάξρνπλ δχν ζπγθεθξηκέλεο απφςεηο εθ 

δηακέηξνπ αληίζεηεο. Απφ απηή ηε δηαδηθαζία δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα 

ζχλζεζεο. Απηή είλαη ε πξνζσπηθή κνπ άπνςε. Σα επηρεηξήκαηα ηεο κηαο 

άπνςεο θαη ε άπνςε ε άιιε θαη ηα επηρεηξήκαηά ηεο είλαη εθ δηακέηξνπ 
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αληίζεηα, άξα δπλαηφηεηα ζχλζεζεο ζην πξνθείκελν ζέκα γηα ην νπνίν 

ζπδεηήζακε δελ είλαη δπλαηφλ λα ππάξμεη. 

 

  Απφ εθεί θαη χζηεξα νη ζπλάδειθνη, νη παξαηάμεηο ε ειιεληθή 

θνηλσλία, νη εθπαηδεπηηθνί θνξείο θιπ ζα αμηνινγήζνπλ ηηο ηνπνζεηήζεηο ηφζν 

ησλ ππνζηεξηθηψλ ηεο αμηνιφγεζεο φζν θαη ησλ αξλεηψλ ηεο αμηνιφγεζεο 

θαη ν θαιχηεξνο θξηηήο ζηε πξνθείκελε ησλ πεξηπηψζεσλ είλαη ν ειιεληθφο 

ιαφο θαη ηα θπξίαξρα εθινγηθά ζψκαηα, φπνπ απηά θαινχληαη. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: πλάδειθνη, πηζαλφλ λα ζαο θαιχςσ εγψ. πλάδειθνη, ζα 

πξέπεη λα θαηαλνήζνπκε θαη απηφ δελ αλήθεη ζηε ζχλνςε έλα κηθξφ ζρφιην. 

Θα πξέπεη λα θαηαλνήζνπκε φηη δεδνκέλνπ φηη νπζηαζηηθά ηελ άπνςε 

ζηαζεξά λαη ζηελ αμηνιφγεζε ηελ εμέθξαζε κέζα ζε απηή ηελ αίζνπζα κφλν ν 

ζπλάδειθνο έπξεπε λα ηνπ δνζεί θαη ε δπλαηφηεηα λα ην πεη ιίγν πάξα πάλσ 

ζην ηέινο. Γη‟ απηφ ην ιφγν ηνπ έδσζα ην ιφγν, έζησ θαη εάλ δελ ήηαλ κέζα 

ζηε δηαδηθαζία. Ννκίδσ φηη δελ πεηξάδεη πνπ ηνπ δψζακε απηή ηε δπλαηφηεηα. 

Δληάμεη; Γη‟ απηφ ην ιφγν, αο εξεκήζνπκε δελ λνκίδσ φηη ππάξρεη θαλέλα 

πξφβιεκα. 

 

  Δγψ ζα έιεγα φηη θαηαγξάθεθαλ ηξεηο απφςεηο εθ ησλ νπνίσλ ε 

κηα έρεη θαη πνιιέο απνρξψζεηο. Καηαγξάθεθε ε άπνςε ε νπνία 

ζπκθσλνχζε θαηά βάζε κε ηελ εηζήγεζε ηεο νκάδαο εξγαζίαο ηνπ ΚΔΜΔΣΔ 

θαη  ε νπνία παξ‟ φηη εδψ δελ θάλνπκε πιεηνςεθίεο, είλαη φκσο θαλεξφ θαη 

πξέπεη λα ην πνχκε φηη έηπρε ηεο εγθξίζεσο σο πξνο ην πεξηερφκελν θαη ηελ 

ηεθκεξίσζε κηαο πνιχ θαη ζεκαληηθφηεξεο κεξίδαο, ρσξίο λα ζεκαίλεη απηφ, 

φηη απηφ απνηειεί ςεθνθνξία, αιιά είλαη έλα γεγνλφο αλακθηζβήηεην φηη ζηελ 

αίζνπζα απηή, νη πεξηζζφηεξεο απφςεηο είηε ηαπηίζηεθαλ, είηε ηαίξηαμαλ κε ηελ 

εηζήγεζε ηεο νκάδαο εξγαζίαο ηνπ ΚΔΜΔΣΔ. 

 

  Τπήξμε ε άπνςε ηελ νπνία θαηέζεζε ν ζπλάδειθνο 

Παπαρξήζηνο θαη ηελ νπνία ηεθκεξίσζε θαη απηφο κε ηνλ ηξφπν ηνπ. Καη 

ππήξραλ ελδηάκεζεο απφςεηο, ηηο νπνίεο πηζαλφηαηα, ζα κπνξνχζακε λα 

πνχκε φηη ηνπ ζπλαδέιθνπ Υαξίζε, κάιινλ ζα κπνξνχζε φρη απφιπηα λα ηηο 

ζπγρσλεχζεη, πνπ έιεγε ππάξρνπλ θαηά, ζέιεη κειέηε πεξηζζφηεξε ην δήηεκα. 

 

  Δάλ πηζηεχεηε φηη αδηθψ θάηη κέζα απφ απηή ηε ζχλνςε ηψξα 

πνιχ ζχληνκα λα κνπ εηπσζεί. Καη ζα πξέπεη λα πνχκε φηη αλαδείρηεθαλ θαη 
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κεξηθέο άιιεο παξάκεηξνη πέξαλ απφ ην θχξην δήηεκα θαη΄ απηφ.  

Αλαπηχρζεθε ε παξάκεηξνο ην ηη πξέπεη λα θάλνπκε γηα ηε βειηίσζε ηεο 

εηθφλαο καο, ηεο δνπιεηάο καο. Αλαπηχρζεθε θαη έλαο ηέηνηνο 

πξνβιεκαηηζκφο. Έηζη; Αλαπηχρζεθε έλαο πξνβιεκαηηζκφο, γηα ηηο 

ςπρνινγηθέο επηπηψζεηο πνπ δελ ήηαλ έληνλα θαη κέζα ζηελ εηζήγεζε. 

Αλαπηχρζεθαλ επίζεο πξνβιεκαηηζκνί γηα ην ζεσξεηηθφ θνκκάηη πην 

πινχζηνη, ην ζεσξεηηθφ θνκκάηη ηεο έλλνηαο, αιιά λνκίδσ φηη πεξηγξάθσ 

ζαθψο ηε δηάζεζε θαη φηη εθθξάζηεθε απφ ηηο νκηιίεο. Δάλ θάλσ ιάζνο, ζέισ 

δηνξζψζεηο ζπλνπηηθέο. 

ΤΝΔΓΡΟ: Μνπ έρεη θάλεη εληχπσζε ε ηνπνζέηεζε ηνπ ζπλαδέιθνπ ηνπ 

..... ν νπνίνο θαη απηφο δηαθνξνπνηήζεθε απφ ηελ απνιπηφηεηα ηνπ 

ζπλαδέιθνπ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Αο κε θάλνπκε εξκελείεο. Ννκίδσ φηη απηά πνπ είπα 

πεξηγξάθνπλ ηελ εηθφλα. Γελ είλαη έλα ζπλέδξην απνθάζεσλ ψζηε λα έρεη 

λφεκα ηδηαίηεξν ην λα βξνχκε ηελ απφιπην θαηαγξαθή. Δίλαη έλα ζπλέδξην 

πξνβιεκαηηζκνχ. 

 

  Διπίδνπκε πνιχ ζχληνκα λα δεκνζηεπηνχλ ηα πξαθηηθά. Ζ 

δεκνζίεπζε ησλ πξαθηηθψλ ζα είλαη ε θαιχηεξε απφδεημε ηνπ ηη αθξηβψο 

γλψκε είρε ην ζπλέδξην πάλσ ζην ζέκα ηεο αμηνιφγεζεο θαη απηή ε γλψκε 

λνκίδσ φηη είλαη ζαθέο φηη έλα φρη ζηελ αμηνιφγεζε βγήθε απφ απηή ηελ 

αίζνπζα μεθάζαξν. 

 

ΛΖΞΖ ΔΡΓΑΗΧΝ Β’ ΔΝΟΣΖΣΑ – ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ Β’ 



 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: .ΜΑΡΗΝΖ 
 

 
Β’ ΔΝΟΣΖΣΑ - ΟΜΑΓΑ  ΔΡΓΑΗΑ Γ΄ 

 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: πλάδειθνη ζα μεθηλήζνπκε ζηγά – ζηγά. Δίρακε πεη φηη ζα 

ζπλερίζνπκε ζήκεξα κε ηνπνζεηήζεηο. Δίραλ γξαθηεί θάπνηα νλφκαηα απφ 

ρζεο απφ ην πξνεγνχκελν δειαδή, θνκκάηη ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο νκάδαο.  

Κ.ΒΑΜΒΑΚΑ (ΜΔΛΟ Γ. . ΟΛΜΔ): Θέισ λα πσ ην εμήο:  ηη δελ 

κπνξνχκε λα δνχκε ην δήηεκα ηεο απνθέληξσζεο έμσ απφ ηε ζπγθεθξηκέλε 

ηζηνξηθή ζηηγκή. Γειαδή, ελδερνκέλσο εάλ παξαθνινπζήζνπκε ηε λεψηεξε 

ηζηνξία ηεο Διιάδαο, φηη ππήξμαλ πεξίνδνη φπνπ ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε νη 

Κνηλφηεηεο ησλ Διιήλσλ ίζσο ιφγσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηζηνξηθήο ζηηγκήο πνπ 

ήηαλ κέζα ζηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία θιπ έπαημαλ έλα ξφιν ηε πεξίνδν 

απηή ίζσο πξννδεπηηθφ θαη έλα ξφιν πνιχ ζεκαληηθφ. 

 

  Δάλ δνχκε ηψξα ηελ εμέιημε ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

απνθέληξσζεο, ζηε ζεκεξηλή επνρή, ζα δνχκε φηη απηφ πνπ έρεη θαηαθέξεη λα  

θάλεη είλαη φηη έρεη γίλεη κηα δηάρπζε ηεο δηαθζνξάο κέρξη ην θφθαιν. 

 

  Ζ λνκαξρηαθή θαη ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη εδψ πέξα δελ 

ρξεηάδεηαη ν θαζέλαο έρεη αλαθνξέο θαη κπνξνχκε δειαδή, λα ην απνδείμνπκε 

έρεη θαηαθέξεη θαη έρεη ραιάζεη πάξα πνιχ θφζκν. Καη δελ είλαη κφλν απηφ 

ζηελ Διιάδα, λα πνχκε φηη γίλεηαη κφλν ζηελ Διιάδα, αιιά απηφ ζε 

παλεπξσπατθφ επίπεδν ε δηαθζνξά ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε είλαη ίζσο ζηα 

κεγαιχηεξα πνζνζηά. 

 

  Ση ζέισ λα πσ; Θέισ λα πσ φηη δελ κπνξνχκε ζήκεξα 

πεηξακαηηδφκελνη ή θάλνληαο ηνπο καζεηεπφκελνπο κάγνπο ή πξνζπαζψληαο 

λα αληηγξάςνπκε επξσπατθά ζπζηήκαηα θαη κνληέια λα πνχκε φηη ην λα πάεη 

ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ε ηνπηθή θνηλσλία θιπ λα 

έρεη  παξέκβαζε ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θιπ απηφ απφ κφλν ηνπ είλαη 

ζεηηθφ. Απφ θαη σο πνπ πξνθχπηεη φηη ζα είλαη ζεηηθφ;  

 

  Ζ ηνπηθή απηνδηνίθεζε δειαδή, ζήκεξα έρεη θαηαθέξεη θαη δελ 

ιεσ ελδερνκέλσο εάλ ππάξρνπλ εμαηξέζεηο ή φρη, γηαηί νη εμαηξέζεηο 
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επηβεβαηψλνπλ ηνπο θαλφλεο, έρεη θαηαθέξεη θαη ππάξρεη δηα κέζνπ ηεο 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο κηα δηεχξπλζε ησλ δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ θαη ηεο 

δεκνθξαηίαο; Απφ πνχ πξνθχπηεη απηφ; Απφ πνπζελά. Σέινο πάλησλ. 

 

  Δπίζεο θαη θάηη άιιν. Γελ κπνξνχκε ζε θακία πεξίπησζε 

ελδερνκέλσο ζηε Γεξκαλία ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ηνπο πξνζιακβάλεη ν 

δήκαξρνο, γηα ζθεθηείηε ιίγν, ηη ζα γίλεη εάλ ζηελ Διιάδα πξνζιακβάλεη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ν δήκαξρνο. Λίγν λα ην ζθεθηείηε θαη πξνθαιεί ηξφκν. 

 

  Πάκε ηψξα ζην δεχηεξν φζνλ αθνξά ηελ επηινγή ζηειερψλ. 

ζν θαη έηζη είλαη ηα πξάγκαηα, ηα ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηδηαίηεξα νη 

πξντζηάκελνη, νη δηεπζπληέο εθπαίδεπζεο, νη πεξηθεξεηάξρεο φιε απηή ε 

ηεξαξρία θαη ζε έλα βαζκφ αθφκα θαη νη δηεπζπληέο ηνπ ζρνιείνπ είλαη απηνί 

πνπ έξρνληαη λα εθαξκφζνπλ ηελ φπνηα εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή. ηα πιαίζηα 

απηά είλαη ππνθξηζία αθφκα θαη απηψλ θαη φρη κφλν ππνθξηζία αθφκα θαη ησλ 

παξαηάμεσλ ηεο αξηζηεξάο πνπ ζεσξνχλ φηη ζα κπνξνχλ κε έλα αληηθεηκεληθφ 

ηξφπν εθινγήο ησλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο  λα ηνπο θξαηήζνπλ έμσ απφ 

απηή ηε δηαδηθαζία.  

 

  Γηα λα είκαζηε εηιηθξηλείο, φπνηα θπβέξλεζε θαη λα βγεη, δειαδή, 

εάλ μαθληθά κνπ δηλφηαλ ε δπλαηφηεηα λα έρσ κηα νξγάλσζε, έλα Κφκκα, δελ 

ζα ήζεια λα βάισ ηα ζηειέρε απηά πνπ ζα εθαξκφζνπλ ηε πνιηηηθή κνπ; Άξα 

ηψξα ην λα δεηάκε λα ππάξμνπλ  ζηειέρε πνπ ζα επηιέγνληαη κε αληηθεηκεληθά 

θξηηήξηα θιπ, γηα λα θάλνπλ ηη; Σα ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο έξρνληαη λα 

εθαξκφζνπλ ηε θπβεξλεηηθή πνιηηηθή θαη γη‟ απηφ ε θάζε θπβέξλεζε ηνπο 

βάδεη. Σψξα, εάλ ζέινπλ λα βάινπλ πξνζρήκαηα, γηα λα δψζνπλ κία επίθαζε 

αληηθεηκεληθφηεηαο θιπ απηά ηψξα είλαη γηα θνπηνχο θαηά ηελ άπνςή κνπ. 

 

  Άξα ινηπφλ, ην εθπαηδεπηηθφ θίλεκα, ην κφλν πνπ κπνξεί λα πεη 

ζηε πξνθεηκέλε πεξίπησζε δελ λνκίδσ φηη έρεη ιφγν ζην πψο ζα επηιέγνληαη 

ηα ζηειέρε, απηφ πνπ κπνξνχζε λα θάλεη σο έθθιεζε πξνο ηε θάζε 

θπβέξλεζε είλαη λα πεη φηη θνηηάμηε λα δείηε βξείηε ηέινο πάλησλ κεηαμχ ζαο 

θάπνην ηξφπν, πνπ έρεη θάπνηα ζηνηρεία αμηνθξαηίαο ψζηε λα κελ ηαιαλίδεηε ε 

εθπαίδεπζε θάζε θνξά κε ηνπο κελ, κε ηνπο δε, κε ηνπο πάξα δίπια. 
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  Λνηπφλ, φζνλ αθνξά δε ηνπο δηεπζπληέο ηνπ ζρνιείνπ, ζα 

κπνξνχζε  ελδερνκέλσο ζε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη νχηε  κφληκνη, ζε 

πεξίπησζε πνπ δελ έρνπλ ξφιν αμηνινγεηή, ζε απηή ηε πεξίπησζε ζα 

κπνξνχζε ελδερνκέλσο φπσο κε ηνπο ππνδηεπζπληέο, λα έρεη έλα 

θαζνξηζηηθφ ξφιν θαη ν ζχιινγνο. Αιιά κε ηε πξνυπφζεζε φηη δελ ζα είλαη 

νχηε αμηνινγεηέο, νχηε κφληκνη θαη ζα ππάξρεη κηα δηεχξπλζε ηεο εζσηεξηθήο 

δεκνθξαηίαο κέζα ζην ζρνιείν θαη ρσξίο απηφ δελ λα ζεκαίλεη φηη πξφθεηηαη 

γηα θακία επαλάζηαζε γηα θάηη ην ξηδνζπαζηηθφ θιπ.  

 

  Δίλαη θάηη πνπ άιισζηε ζε θάπνηα θξάηε ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ζηελ Ηζπαλία θιπ γίλεηαη θαη ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη λα ηνπ 

δίλνπκε κεγαιχηεξε δηάζηαζε απφ απηή πνπ πξαγκαηηθά έρεη. Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Δπραξηζηνχκε ην κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ην θχξην 

Βακβαθά, ζεηξά έρεη ν θχξηνο Κψλζηαο σηήξεο. 

.ΚΧΝΣΑ (ΔΛΜΔ ΔΛΔΤΗΝΑ): Ζ παξέκβαζή κνπ απηή ίζσο ζε έλα 

βαζκφ αθνξά θαη κία παξέκβαζε ζηνλ ηξφπν πνπ ζπδεηάκε ηα πξάγκαηα θαη 

εδψ κέζα θαη έμσ θαη ν ηξφπνο κάιινλ κε ηνλ νπνίνλ ηα ζπδεηάκε ηα 

πξάγκαηα θάπνηεο θαη θπξίσο νη παξαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηε πξψελ ή 

ζηελ παξνχζα θπβέξλεζε. 

 

  ηαλ πηάλνπκε ηα θαηλφκελα ηεο παηδείαο, ην δήηεκα ηεο 

εθπαίδεπζεο θιπ θαη πξνζπαζνχκε λα ην αλαιχζνπκε αλαθεξφκελνη θαη 

πξνζεγγίδνληαο ην κε κία κέζνδν ζπγθξνηεκέλε, φρη νπδέηεξα θαη 

πξνζπαζψληαο λα θηάζνπκε ζηηο άθξεο, λα βξνχκε αηηίεο, λα βξνχκε φια 

εθείλα πνπ γελλνχλ ηε θαηάζηαζε πνπ δνχκε, θάπνηνη καο ιέλε φηη απηά είλαη 

ζεσξία. 

 

  Βιέπεηε κε ην θαθφ απφ ςειά είζηε απνγεησκέλνη, είζηε πνιχ 

καθξηά απφ ηε πξαγκαηηθφηεηα. ηε ζεσξία φινη ζπκθσλνχκε ιεο θαη ππάξρεη 

κηα ζεσξία θαη αο ζθχςνπκε ζηε πξαγκαηηθφηεηα. ηαλ ζθχβνπκε ζηε 

πξαγκαηηθφηεηα απηφ πνπ ελλννχλ πξαγκαηηθφηεηα, θαζεκεξηλφηεηα δειαδή, 

ηνπ ζρνιείνπ θαη ιέκε παξαδείγκαηα, ρηιηάδεο ππάξρνπλ εηδηθά γηα ην ζέκα 

πνπ ζπδεηάκε ζε απηή ηελ νκάδα, ιεσ εγψ έλα παξάδεηγκα, ηαζφπνπινο 

πξντζηάκελνο πξψελ ζηελ Διεπζίλα, κέρξη λα δψζεη ηελ ζπλέληεπμε ήηαλ 

17νο ζε αληηθεηκεληθά κφξηα. Με ηε ζπλέληεπμε πνπ έδσζε πνηνο μέξεη ηη είπε, 
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μεπέξαζε ηνπο πάληεο θαη ηα πάληα θαη έγηλε πξντζηάκελνο. Απηφ είλαη κία 

εμαίξεζε. Αο ζεθσζνχκε ιίγν, αο κεγαιψζνπκε ην θαθφ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: πλάδειθνη κηα παξάθιεζε, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη, γηαηί δελ 

είλαη πξφζεζή κνπ, εγψ ζέισ λα αθνπζηνχλ ηα πάληα, ζα ήζεια λα 

παξαθαιέζσ λα κελ αλαθεξφκαζηε ζε νλφκαηα ζπλαδέιθσλ. 

.ΚΧΝΣΑ:  Καηαιαβαίλσ, αιιά εγψ ζα αλαθεξζψ κε φηη ζεκαίλεη απηφ. 

Ννκίδσ φινη εδψ κέζα κεγάια παηδηά είκαζηε. Λνηπφλ, απηφ ζέισ λα πσ, φηη 

θηάλνληαο εθεί αλαθεξφκελνη ζε έλα φλνκα ιέκε φρη. Λεεη κε ην κηθξνζθφπην 

πήγεο; Χξαία. Πάκε ιίγν λα ην δνχκε απφ πην ςειά. Να κελ ιέκε ηελ 

εμαηξεηηθή πεξίπησζε ή ηελ εμαίξεζε. 

 

  Πφζνο ρξφλνο ρξεηάζηεθε ζπλάδειθνη, γηα λα επηιεγνχλ ηα 

θαηλνχξγηα ζηειέρε; ρη, ιεεη εληάμεη ηψξα ηξέρακε, δελ είρακε. Να ην 

ζεθψζνπκε πην ςειά, λα θηάζνπκε. Πάιη ζα μαλαθηάζνπκε λα δνχκε ηη; ηη 

είηε ηελ αλαιχζνπκε ηε δνκή ηεο δηνίθεζεο ζηε ρψξα καο, κε ηνλ ηξφπν πνπ 

κεξηθνί δελ ζέινπλ γηαηί είλαη ζεσξία ή εάλ θηάζνπκε θαη ηελ δνχκε ζηε 

θαζεκεξηλφηεηά ηεο είλαη δχν φςεηο ηνπ ίδηνπ λνκίζκαηνο. Γελ κπνξνχκε λα 

κηιήζνπκε γηα δηνίθεζε αλεμάξηεηα θαη έμσ απφ ηελ Διιάδα. 

 

  Θα πξέπεη ινηπφλ, λα ην έρνπκε ζην κπαιφ καο θαη λα βάινπκε 

ηη ζεκαίλεη δηνίθεζε κέζα ζε έλα θξάηνο ηη ξφιν παίδεη, πνηνπο ζηφρνπο 

εμππεξεηεί θαη λα δνχκε θαη πνην είλαη απηφ ην θξάηνο. Δδψ λα κνπ 

επηηξέςεηε ηε ζπληερληαθή δηαζηξνθή, λα θάλσ κηα παξέθβαζε. 19νο αηψλαο 

γξάθεη ν Λαζθαξάηνο, δελ ζπκάκαη ηνλ αθξηβή ηίηιν ηνπ δηεγήκαηνο, ε ηζηνξία 

ελφο γατδάξνπ απνδνκέλε  απφ κέλα ηνλ ίδην. Γελ ηνλ ζπκάκαη αθξηβψο. 

Πάλησο είλαη Λαζθαξάηνο είλαη ε ηζηνξία ελφο γατδάξνπ, ν νπνίνο αθεγείηαη 

πσο ν πνιηηεπηήο βνπιεπηήο ηεο Κεθαινληάο ηνλ έθαλε δηεπζπληή ηνπ 

ζρνιείνπ, γηαηί ν δηεπζπληήο δελ πέξλαγα ην γην ηνπ, ην γην ηνπ βνπιεπηή. 

Δπεηδή ηα πήγε θαιά ν βνπιεπηήο ζπλέρηζε, έδησμε ην πξντζηάκελν ηνπ 

δηθαζηεξίνπ, ην δηθαζηηθφ, γηαηί θάλε δελ ηνπ έθαλε κηα εθδνχιεπζε, κηα 

παξαρψξεζε εθεί ζε έλα δξφκν θαη ηνλ έθαλε θαη δηθαζηηθφ θαη ιεεη σ ηηκέο λα 

πεγαίλσ εγψ ζην ζρνιείν θαη λα ζεθψλνληαη καζεηέο, θαζεγεηέο λα κε 

ραηξεηάλε. Να κπαίλσ ζην δηθαζηήξην θαη λα ζηακαηάλε ηα πάληα, γηα λα 

απνδψζσ δηθαηνζχλε. Βέβαηα ν γάηδαξνο ιεεη ηη ηα ήζεια ηα κεγαιεία, έξημα 

κηα ζην αθεληηθφ, θηχπεζε ην πφδη ηνπ πάεη ν βνπιεπηήο θαη ηνλ πνχιεζαλ νη 

θιεξνλφκνη ζε θάπνηνπο άιινπο θαη μαλαγχξηζε σο γνκάξη λα ηξαβάεη ηνλ 
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αξακπά. Σα γξάθεη ν Λαζθαξάηνο ηνλ 19ν αηψλα, δελ πηζηεχσ ηψξα φηη ν 

Λαζθαξάηνο είρε κπξνζηά ηνπ, ή ήμεξε φηη ζήκεξα εκείο εδψ ζα ζπδεηάκε γηα 

ηέηνηα πξάγκαηα.  

 

  Πάλσ ζε απηή ηελ ηζηνξία θαη ζε απηφ ην παξάδεηγκα 

μαλαγπξίδσ ηψξα εγψ πάιη κε ηα θηινινγηθά κνπ ηα δηαζηξνθηθά, φπσο ιεεη ν 

Παιακάο, απφ ηε δηπιαλή ξνδαθηληά ζηε θαβαιίλα ηνπ δξφκνπ. ηε 

θαηάζηαζε ζήκεξα. 

 

  Καη πνηα είλαη ε πξφηαζε. Δκέλα ε πξφηαζή κνπ είλαη είηε λα 

δηαβάζνπκε φινη ην Λαζθαξάην θαη λα δνχκε ηη; Δθεί δελ ππάξρεη ηη ζε φιν ην 

αθήγεκα; Ο θφζκνο, ν ιαφο ζέιεηε, νη ζπγθξνηεκέλεο δπλάκεηο; Δθείλνη πνπ 

ζα πνχλε έλα θηάλεη ζην βνπιεπηή πνπ βάδεη ην γάηδαξφ ηνπ θαη ηνλ θάλεη 

δηεπζπληή ζην ζρνιείν ή ζην δηθαζηήξην. Ή απφ ηελ άιιε λα θάλνπκε θάπνηεο 

αζθήζεηο, είλαη δχζθνιν κάιινλ, άιιε κία πξνζέγγηζε λα θάλνπκε αζθήζεηο 

εδψ γεσκεηξίαο. Γειαδή, λα ηεηξαγσλίζνπκε ην θχθιν ή λα πξνζπαζήζνπκε 

ηε ππξακίδα πνπ ππάξρεη ζηε θνηλσλία ζε φιεο ηηο κνξθέο ηεο λα ηελ 

θάλνπκε ηη; Σεηξάγσλν; Παξαιιειφγξακκν; 

 

  Ζ απάληεζε γηα καο ζα πξέπεη λα είλαη ηη; Γελ καο ελδηαθέξεη ην 

πξφζσπν κε πνην ηξφπν έρεη επηιεγεί θιπ καο ελδηαθέξεη ν ζηφρνο καο λα 

είλαη απηή ε πνιηηηθή, ε αληίζεζή καο ζε φηη εμπθαίλεηαη θαη απφ εθεί θαη πέξα 

φηαλ θηάζνπκε ζε ζεκεία απηή ε πνιηηηθή λα εμππεξεηεί ηα ζπκθέξνληά καο 

θαη δελ ελλνψ ηα ζηελά ή ηα ζπληερληαθά ζπκθέξνληα, αιιά ηα ζπκθέξνληα 

ησλ εξγαδνκέλσλ, ηα ζπκθέξνληα ζε επξχηεξεο νκάδεο, ηφηε πηζηεχσ φηη απφ 

κφλνη καο ζα ιέκε φηη αθφκα θαη εθ πεξηηξνπήο κπνξνχκε λα αλαιάβνπκε φιε 

ηε δηνίθεζε θαη ην μέξνπκε. 

 

  Απφ ην ζρνιείν ινηπφλ, γηα κέλα ε πξφηαζε είλαη θαη κέζα ζην 

ζρνιείν θαη έμσ απφ ην ζρνιείν θαη σο εθπαηδεπηηθνί θαη σο πνιίηεο ζα 

πξέπεη λα δηεθδηθήζνπκε κηα άιιε πνιηηηθή, ε νπνία γηα λα εθαξκνζηεί δελ 

ρξεηάδεηαη ην άηνκν, ην νπνίν ζα επηιεγεί κε ηα θξηηήξηα, δελ μέξσ θαη εγψ κε 

πνηνπο άιινπο ηξφπνπο αιιά ρξεηάδνληαη ηα ππνθείκελα εθείλα πνπ 

ζπλεηδεηά ζα παιέςνπλ γηα λα ζηξέςνπλ ηα πξάγκαηα πξνο ην ζπκθέξνλ 

καο. Δπραξηζηψ. 
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ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Δπραξηζηψ ην ζπλάδειθν. Ο θχξηνο φθεο Γηψξγνο έρεη ην 

ιφγν. 

Γ.ΟΦΖ (ΔΛΜΔ ΝΟΣΗΑ ΑΘΖΝΑ): πλάδειθνη, πξέπεη λα δνχκε θαηά ηε 

γλψκε κνπ ηξία δεηήκαηα ζην ζέκα πνπ ζπδεηάκε. Σν έλα ζέκα ην βαζηθφ 

είλαη ην ζέκα ηεο απνθέληξσζεο. Καη πάλσ ζε απηφ δελ ζα κηιήζσ κε φξνπο 

ηζηνξηθνχο λα αλαθεξζνχκε ζηε πξνεγνχκελε πεξίνδν, ή ηνπιάρηζηνλ ζέισ 

λα κηιήζσ γηα λα πσ κεξηθά πξάγκαηα ζε φηη αθνξά ηελ ηειεπηαία πεξίνδν. 

Καη φηαλ κηιψ γηα ηελ ηειεπηαία πεξίνδν κηιψ απφ ην λφκν ηεο απνθέληξσζεο 

πνπ ςεθίζηεθε ζηελ Διιάδα. Απφ ηε πξνεγνχκελε θπβέξλεζε θαη βέβαηα 

ηζρχεη θαη ζήκεξα. 

 

  Πξψηα απφ φια λα δνχκε ην εμήο ζπλάδειθνη. Ζ Διιάδα είλαη 

απφ ηα πην ζπγθεληξσηηθά θξάηε ζην θφζκν. Γειαδή, είλαη κία ρψξα, πνπ ην 

θξάηνο ζηηο πην πνιιέο πεξηπηψζεηο ηαπηίδεηαη θαη κε ην Κφκκα πνπ 

θπβεξλάεη, κάιηζηα φρη κφλν κε ην Κφκκα, αιιά θαη κε ηηο επί κέξνπο ηάζεηο 

ηνπ Κφκκαηνο, αθνχ είλαη γλσζηφλ φηη φηαλ αιιάδεη έλαο Τπνπξγφο, ζην 

νπνηνδήπνηε Τπνπξγείν, αθφκα θαη φηαλ δελ θεχγεη θαη ε θπβέξλεζε πνπ 

θπβεξλάεη ν Τπνπξγφο πνπ έξρεηαη αιιάδεη βαζηθά θαη ηε δνκή, ηνπιάρηζηνλ 

ηε θνξπθή ηεο ππξακίδαο έρνληαο ηνπο δηθνχο ηνπο ζηελνχο αλζξψπνπο. 

 

  Απφ απηή ηελ άπνςε ε ιέμε απνθέληξσζε, ε νπνία ηφζν πνιχ 

ζε κηα πξνεγνχκελε πεξίνδν αθνχζηεθε είλαη κία ςεχηηθε ιέμε, έλα 

ςεπδεπίγξαθν πνπ δελ έρεη θαλέλα απνιχησο λφεκα. ε κηα ρψξα πνπ δελ 

αθήλεη ηίπνηε ην θξάηνο πνπ λα κελ ην ειέγρεη 100% ε ιέμε απνθέληξσζε 

ζηε πξαγκαηηθφηεηα θξχβεη άιιεο θαηεπζχλζεηο. 

 

  Ννκίδσ φηη θάλνπκε πξηλ απφ φια έλα ιάζνο κεζνδνινγηθφ. 

Λέκε ζηε Γεξκαλία, ζηε Γαιιία, ζηελ Ηζπαλία θιπ θαη μερλάκε πξψην φηη 

απηέο νη ρψξεο είλαη κεγάιεο, δεχηεξνλ φηη γηα παξάδεηγκα ε Γεξκαλία έρεη 16 

νκφζπνλδα θξαηίδηα, φηη ε Ηζπαλία έρεη εζλφηεηεο, φηη ε Μεγάιε Βξεηαλία δελ 

είλαη κφλν ε Αγγιία, αιιά είλαη ε Αγγιία, ε Οπαιία, ε θνηία θιπ, ελψ ε 

Διιάδα είλαη κηα κηθξή ρψξα ησλ 10.000.000 θαη κάιηζηα κηα ρψξα πνπ 

ηζηνξηθά δελ αλαγλσξίδεη κέζα ζε απηφ ην θξάηνο νχηε θαη κία κεηνλνηηθή 

άπνςε. Οχηε κηα κεηνλφηεηα. 
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  Δάλ ζπκάκαη θαιά ζηελ απνγξαθή ηνπ 1881 ιεεη φηη επξέζεθαλ 

ηφζνη Έιιελεο θαη εηο αζίγγαλνο. Ζ Διιάδα πνηέ δελ αλαγλψξηζε φηη ππάξρεη 

ηίπνηε άιιν ζηε ρψξα ηεο. Με ιέκε ε Διιάδα, ε θπξίαξρε ηάμε.  

 

  Ση επηδίσμε φκσο ε πξνεγνχκελε θπβέξλεζε κε ην δήηεκα ηεο 

απνθέληξσζεο λα πεηχρεη; Πξψηα απφ φια ζε φηη καο αθνξά εκάο. Να 

ζπκίζσ βέβαηα φηη αλαγθάζηεθε ζην ηέινο λα εμαηξέζεη απφ ηελ 

απνθέληξσζε, απφ ην λφκν γηα ηελ απνθέληξσζε ζηελ εθπαίδεπζε κεηά απφ 

ηζρπξέο πηέζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θηλήκαηνο. 

 

  Πξψην ην ζπάζηκν ησλ εληαίσλ κνξθσηηθψλ αξρψλ θαη λα 

ζπλδέζεη ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ κε ηελ αγνξά. Με ηελ ηνπηθή κάιηζηα 

αγνξά. Γειαδή, νπζηαζηηθά λα πεξάζεη κηα αληίιεςε ελφο επέιηθηνπ 

καζεηηθνχ δπλακηθνχ θαη φρη κφλν καζεηηθνχ, αιιά θαη ζπνπδαζηηθνχ 

δπλακηθνχ, πνπ ζα ζπλδέεηαη κε ηηο ηνπηθέο κφλν αλάγθεο, επθαηξηαθά 

πξνθαλψο θαη είλαη γλσζηφ ηη ζπκβαίλεη θαη ηδηαίηεξα ζηε πεξηθέξεηα….. 

 

  Γεχηεξν, ην ζπάζηκν ησλ εληαίσλ εξγαζηαθψλ καο ζρέζεσλ. 

Δίλαη δεδνκέλν φηη εάλ ζα πεξάζεη, ζηελ ηνπηθή θνηλσλία, ζηελ ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε απηφ πνπ ιέκε ε ζρέζε ηεο εξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηφηε 

ζα έρνπκε ηεξάζηηα θαηεγνξηνπνίεζε ζα έρνπκε ελ πάζε πεξίπησζε απφ 

ρίιηεο δχν κεξηέο λα δηνξίδνπλ θαη λα απνθαζίδνπλ γηα ηηο δηθέο καο 

εξγαζηαθέο ζρέζεηο, θάηη βέβαηα πνπ ζα είλαη θαηαζηξνθηθφ. 

 

  Σξίηε ηε κεηαθίλεζε ηνπ θφζηνπο ηεο εθπαίδεπζεο ζε άιινπο 

ρψξνπο. Δίλαη γλσζηφ επίζεο φηη ν λφκνο γηα ηελ απνθέληξσζε πξνβιέπεη φηη 

γηα νπνηαδήπνηε έμνδα ρξεηάδεηαη αθφκα θαη ην ζρνιείν, ππάξρεη γηα ην 

ζρνιείν απηή ε ηζηνξία ζα πξέπεη λα βξίζθεη ε ηνπηθή θνηλσλία ηνπο πφξνπο 

θαη κάιηζηα νη δήκνη. Ση ζεκαίλεη απηφ; Υνξεγνί, αληαπνδνηηθά ηέιε, θνππφληα 

πνπ αθνχζακε ελ πάζε πεξηπηψζεη ηελ ηειεπηαία θνξά ζηε Βνπιή θαη πνηνο 

μέξεη ηη άιιν, αξθεί βέβαηα ην θξάηνο λα απαιιαγεί απφ ηηο επζχλεο ηνπ. Πνπ 

ζα νδεγήζεη; πλάδειθνη, ζα νδεγήζεη ζην θιείζηκν πνιιψλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ. Με ηελ εμήο ινγηθή: Έρνπκε ήδε ζνβαξφ πξφβιεκα εηδηθά ζηε 

πεξηθέξεηα, κε ζρνιεία πνπ είλαη κηθξά, γηαηί είλαη γλσζηφ φηη ε 

ζπγθεληξνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζε ηέζζεξηο κεγάιεο πφιεηο ζηελ Διιάδα 

είλαη ηξνκαθηηθή. Ήδε έρνπκε ζνβαξά πξνβιήκαηα κε ηε ιεηηνπξγία ζρνιείσλ 
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αθνχ θεχγεη ν θφζκνο απφ ηε πεξηθέξεηα. θεθηείηε ηη ζα γίλεη φηαλ δελ ζα 

κπνξεί λα αληηκεησπίζεη θαη απηφ ην θφζηνο. 

 

  Έηζη ινηπφλ, λνκίδσ φηη φρη κε ζεσξεηηθνχο θαη αθαδεκατθνχο 

φξνπο ην πξφβιεκα ηεο απνθέληξσζεο  ζπλδέεηαη άκεζα κε ην θηχπεκα απηφ 

πνπ ιέκε ηνπ εληαίνπ, ηνπ δεκφζηνπ, ηνπ δσξεάλ ζρνιείν φζν δσξεάλ θαη εάλ 

είλαη. Δίλαη άιιν πξάγκα λα ιέκε φηη ζήκεξα θνζηίδεη θαη πιεξψλεη ν 

εξγαδφκελνο γηα ην παηδί πνπ ζπνπδάδεη θαη είλαη άιιν πξάγκα λα θαηαξγεζεί 

αθφκα θαη ζαλ αληίιεςε απηή ε ηζηνξία. 

 

  Σν δεχηεξν ζέκα αθνξά ην πξφβιεκα ηνπ απηαξρηζκνχ πνπ 

ζπλδέεηαη βέβαηα κε ηνπο δηεπζπληέο θαη ηα ζηειέρε ηεο δηνίθεζεο. Σν ζεζκηθφ 

πιαίζην πνπ ηζρχεη θαηά ηε γλψκε κνπ είλαη απηαξρηθφ. ηη ζήκεξα δελ 

ππάξρεη ζην ζρνιείν, δειαδή, φηη δελ εθαξκφδεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ 

απηαξρηζκνχ έρεη λα θάλεη κε ηνπο αγψλεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ έρνπλ 

θαηαθέξεη ζε κεγάιν βαζκφ λα αληηζηαζνχλ, λα αλαηξέςνπλ ή ηνπιάρηζηνλ λα 

θαζπζηεξήζνπλ απηή ηε πνιηηηθή. 

 

  Γελ είλαη δήηεκα θαινχ ή θαθνχ δηεπζπληή. Ο απηαξρηζκφο είλαη 

κηα πνιηηηθή ε νπνία μεθηλάεη απφ ηελ αληίιεςε ην ηη ελ πάζε πεξηπηψζεη 

θξάηνο είλαη απηφ, ζε πνηα θνηλσλία δνχκε θαη έρεη λα θάλεη πηα κε ηηο 

εθαξκνγέο  πνπ ζα έρεη ην ίδην απηφ ζχζηεκα. 

 

  Γελ είλαη δήηεκα ην εάλ είλαη θάπνηνο θαιφο δηεπζπληήο, θαη‟ 

αξρήλ δε ππάξρνπλ θαινί δηεπζπληέο. Ο ζεζκφο δηεπζπληήο, δελ κηιάκε γηα 

ηνπο αλζξψπνπο. Έλαο ζπλάδειθνο επίζεο κπνξεί λα είλαη πνιχ θαιφο έμσ 

απφ ηε δηεπζπληηθή ζέζε, φηαλ ζα γίλεη δηεπζπληήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

εθαξκφζεη έλα πιαίζην. ε απηφ ην πιαίζην βέβαηα ζα θηλεζεί κε θάπνηα φξηα 

ειαζηηθφηεηαο θαη απηφ ζα θαζνξίζεη θαη ελ πάζε πεξηπηψζεη θαη ηε πνιηηηθή 

ηνπ, ηε ζηάζε ηνπ. 

 

  Με απηή ηελ έλλνηα ιεσ φηη ην πξφβιεκα ηνπ απηαξρηζκνχ, είλαη 

δήηεκα πνιηηηθφ, έρεη λα θάλεη κε ηνπο ζπζρεηηζκνχο δχλακεο πνπ ππάξρνπλ 

θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ κπνξεί λα έρεη ην εθπαηδεπηηθφ θίλεκα λα 

αληηκεησπίζεη απηή ηε δηαδηθαζία. 
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  Σξίην θαη ηειεπηαίν δήηεκα, ζέισ λα πσ δχν ιφγηα γηα ην δήηεκα 

ηεο ζπκκεηνρήο ησλ ζηειερψλ θαη γηα ηνλ ηξφπν επηινγήο ησλ ζηειερψλ. 

Πξψηα – πξψηα ζπλάδειθνη λα βάινπκε ην εμήο: Πξέπεη λα κηιάκε θαη κε 

εηδηθνχο φξνπο. Δπεηδή άθνπζα ην ζπλάδειθν πνπ ήηαλ δίπια ζνπ, δελ 

ζπκάκαη ην φλνκά ηνπ ην μερλψ απηή ηε ζηηγκή, ην ζπλάδειθν ρζεο πνπ έθαλε 

κηα νιφθιεξε αλάιπζε θαηά ηε γλψκε κνπ κε πφλν γχξσ απφ ην δήηεκα, πψο 

ην βιέπεηο λα εθιέγνληαη ηα ζηειέρε ηεο δηνίθεζεο θιπ. Αλαξσηηέκαη έλαο 

δηεπζπληήο πνπ δελ έρεη κηα εηδηθή βάζε, δηαρεηξίδεηαη έλαο δηεπζπληήο 

ζρνιείνπ γχξσ ζηα 2.000.000 – 3.000.000 ην ρξφλν. Γηα πνην ιφγν λα ηα 

θάλεη φια απηά ηα πξάγκαηα; 

 

  Γειαδή, γηαηί θάπνηνο πξέπεη λα καηψζεη λα θάλεη ην έλα, λα 

θάλεη ην άιιν, λα θάλεη ην άιιν, γηαηί; Υσξίο κηα εηδηθή βάζε. Καη φρη κφλν γηα 

ηελ δηθή ηνπ ηελ απνιαβή ζαλ δηεπζπληή, αιιά ελ πάζε πεξηπηψζεη ην ηη 

δηαρεηξίδεηαη κέζα ζην ζρνιείν. 

 

  Έρνπκε ινηπφλ, ηε γλψκε φηη αλεβάδνπκε πνιχ ςειά ηνλ πήρε 

έμσ απφ ηε πξαγκαηηθφηεηα, απηέο νη αληηιήςεηο θαηά ηε γλψκε κνπ απηφ 

θάλνπλ, έμσ απφ ηε πξαγκαηηθφηεηα θαη έμσ απφ ηελ νπζία, απηφ πνπ ιέγεηαη 

δεκφζην ζρνιείν, αιιά θαη δεκφζηα δηνίθεζε. Έλα απηφ. 

 

  Γεχηεξν, εγψ ζπλάδειθνη δελ ζπκθσλψ κε ηε ζπκκεηνρή ησλ 

ζπλαδέιθσλ ζην δήηεκα ηεο επηινγήο ησλ δηεπζπληψλ ησλ ζρνιείσλ. Άθνπζα 

ην ζπλάδειθν ην Κψζηα ην Βακβαθά πνπ βάδεη νξηζκέλνπο φξνπο. Γπζηπρψο 

θαηά ηε γλψκε κνπ εάλ βάιεηο φξνπο νη νπνίνη δελ κπνξνχλ λα ππάξρνπλ, 

ηφηε δελ έρεη θαη λφεκα απηή ε θνπβέληα. 

 

  Ο δηεπζπληήο ζα είλαη αμηνινγεηήο. Άξα εθ ησλ πξαγκάησλ θαηά 

ηε γλψκε κνπ δελ κπνξεί ν ζχιινγνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ησλ δηδαζθφλησλ ηη 

λα θάλεη; Να δηαιέμεη ηνλ αμηνινγεηή ηνπ. Γηαηί απηφο ν αμηνινγεηήο ζα 

ιεηηνπξγήζεη κε έλα ζπγθεθξηκέλν ζεζκηθφ πιαίζην θαη απφ απηή ηελ άπνςε 

λνκίδσ φηη πξέπεη λα έρνπκε ηελ απφζηαζε πνπ είλαη απαξαίηεηε αλάκεζα ζε 

απηφλ πνπ ζα καο αμηνινγήζεη κε φια ηα αξλεηηθά ζηνηρεία πνπ ζεκαίλεη απηή 

ε ηζηνξία θαη ζπλεπάγεηαη ηελ αμηνιφγεζε είκαη θάζεηνο ζην δήηεκα ηεο 

αμηνιφγεζεο, γη‟ απηφ λνκίδσ φηη δελ ππάξρεη ιφγνο λα κπνχκε ζε κία ηέηνηα 

δηαδηθαζία. Βάδνληαο δειαδή, φξνπο έλα, δχν, ηξία, πνπ ζα κπνξνχζακε λα 
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πνχκε, εάλ δελ ππάξρνπλ απηνί νη φξνη, ηφηε ζπδεηάκε ίζσο θαη γηα άιινπο 

παξάγνληεο. 

 

  Καη ηειεπηαίν ζέκα ζπλάδειθνη, ππάξρεη ην εμήο δήηεκα. Δάλ γηα 

παξάδεηγκα νη δηεπζπληέο γίλνπλ κφληκνη βάδσ έλα εξσηεκαηηθφ κπνξνχκε λα 

είκαζηε ζην ίδην ζπλδηθάην; Μπνξεί δειαδή, γηα παξάδεηγκα ν εθθξαζηήο ηεο 

θξαηηθήο εξγνδνζίαο νπζηαζηηθά κε κφληκα θηφιαο ραξαθηεξηζηηθά κπνξεί λα 

είλαη κε ηνλ εξγαδφκελν ζην ίδην ζπλδηθάην; Δίλαη έλα ζνβαξφ εξσηεκαηηθφ, 

πηζαλφλ λα ην αληηκεησπίζνπκε κεζαχξην, ειπίδσ ην εθπαηδεπηηθφ θίλεκα λα 

παιέςεη γηα λα κε πεξάζεη κηα ηέηνηα δηαδηθαζία, γηαηί ζα είλαη πξαγκαηηθά έλα 

ζνβαξφ πηζσγχξηζκα ζε απηή ηε πεξίπησζε. αο επραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Δπραξηζηνχκε ην ζπλάδειθν φθε. Ο θχξηνο Αγαζαγγέινπ έρεη 

ην ιφγν. 

Ν.ΑΓΑΘΑΓΓΔΛΟΤ (ΔΛΜΔ Α’ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ): Κνηηάμηε ηψξα, φιν ην 

επηέκβξην, είρακε ηελ αμησκαηηθή αληηπνιίηεπζε λα πξνζπαζεί λα ζεθψζεη 

έλα ζέκα, ην ζέκα ηεο επηινγήο ζηειερψλ πνπ έγηλε ιεεη κέζα ζε ηξεηο κέξεο. 

 

  Ήηαλ κία πνιηηηθή επηινγή ηνπ ΠΑΟΚ, ήζειε λα έιζεη ζε 

θάπνηα αληηπαξάζεζε κε ην θπβεξλψλ Κφκκα, κε ηε Νέα Γεκνθξαηία, επί ηεο 

νπζίαο φκσο ηζαθσλφηαλ, γηαηί νπζηαζηηθά δελ είραλ άιιε πξφηαζε ζηε 

ζπγθεθξηκέλε αληηεθπαηδεπηηθή πνιηηηθή πνπ αθνινχζεζε θαη ην ΠΑΟΚ ηφζα 

ρξφληα θαη ε Νέα Γεκνθξαηία. 

 

  Γελ είλαη δειαδή, ην δήηεκα εάλ ε Νέα Γεκνθξαηία κέζα ζε 

ηξεηο κέξεο αμηνιφγεζε θαη έβγαιε κέζα ζε ηξεηο δηεπζπληέο πξντζηακέλνπο 

θιπ.  Δδψ θπζηθά κπαίλεη έλα δήηεκα, ην πψο βιέπνπλ θαη ηελ αμηνιφγεζε. 

Έηζη; Γειαδή, κπνξνχκε λα ην ρξεζηκνπνηήζνπκε θαη λα πνχκε φηη είλαη έλα 

δήηεκα πψο αθξηβψο βιέπνπλ ηελ αμηνιφγεζε θαη πσο ηελ ζθέθηνληαη. 

Γειαδή, π. ρ. Απφ φηη γλσξίδνπκε κέζα ζε κία κέξα 800 βηνγξαθηθά ησλ 

πεξηθεξεηαξρψλ, ηφζνη πεξίπνπ ήηαλ, δηεπζπληψλ θιπ, φπνπ θάζε βηνγξαθηθφ 

είρε 10 ζειίδεο ην ιηγφηεξν αμηνινγήζεθαλ ιεεη θαη έγηλαλ νη θαιχηεξν. 

 

  Σψξα, δελ πηζηεχσ λα είλαη θαλέλαο ζε απηή ηελ αίζνπζα εδψ 

πέξα πνπ λα πηζηεχεη φηη ελ πάζε πεξηπηψζεη έγηλαλ απηνί πνπ αο πνχκε νη 

θαιχηεξνη θαηά ηελ άπνςε θάπνησλ. Άξα ινηπφλ, ην φηη ηζαθψλνληαη, ε 

πξνεγνχκελε ηψξα θπβέξλεζε έθαλε απηή ηελ επηινγή ιεσ εγψ ζε ηξεηο 
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κήλεο. Σν δήηεκα δειαδή, είλαη εάλ είλαη ηξεηο κέξεο ή ηξεηο κήλεο, 

ηζαθψλνληαη επί ηεο νπζίαο, γίλνληαη ηα δηθά καο παηδηά, ηε κηα θνξά γαιάδηα, 

ηελ άιιε θνξά πξάζηλα. Έηζη είλαη. ινη ην γλσξίδνπκε θαη δπζηπρψο φκσο 

ζε απηή ηε δηαδηθαζία έρεη παίμεη ξφιν θαη ε ΟΛΜΔ, έρεη παίμεη ξφιν θαη ην 

ζπλδηθάην. 

 

  Γειαδή, φηαλ εκείο βάδακε ελ πάζε πεξηπηψζεη έλα πιαίζην, 

δελ ιέκε φηη απηφ ην πιαίζην είλαη ην θαιχηεξν, δπζηπρψο ην ζχλνιν, ε 

πιεηνςεθία ηεο ΟΛΜΔ ην 2002, ΓΑΚΔ, πλεξγαζία, Παξέκβαζε, θαηήγγεηιε 

ηελ επηινγή ησλ πξάζηλσλ ζηειερψλ. Οπζηαζηηθά ηη έθαλε; Πξνεηνίκαζε ην 

έδαθνο γηα λα βγνχλε κεηά ηα γαιάδηα ζηειέρε θαη λα δηακαξηπξεζνχλ. Να, 

έρνπκε θαη ηε θάιπςε ηνπ ζπλδηθάηνπ. Απηή είλαη ε νπζία. Δλψ γλσξίδνπλ 

πσο αθξηβψο γίλεηαη απηή ε δηαδηθαζία. 

 

  Σψξα, ζήκεξα, απφ ηελ άιιε πιεπξά, βγαίλεη πάιη ε ΟΛΜΔ 

ΠΑΚ – πλεξγαζία λα θαηαγγείιεη ηα γαιάδηα ζηειέρε. Γελ είλαη ηψξα ινγηθή 

ζπλδηθάηνπ απηή. Σψξα, νξηζκέλνη ιέλε θαη πξνβάιινπλ ην επηρείξεκα φηη εάλ 

πάκε ζε απηφ πνπ ιεηε εζείο ζην 100% κεηξήζηκα θξηηήξηα ζα επηιέγνληαη νη 

θαιχηεξνη; Σψξα, ην εξψηεκα είλαη πνηνο είλαη ν θαιχηεξνο. Σελ ίδηα ζηηγκή 

φκσο αληηθάζθνπλ. Γηαηί αληηθάζθνπλ; Αληηθάζθνπλ αθνχ νπζηαζηηθά νη 

θαηαγγειίεο γηα πξάζηλα ή γαιάδηα ζηειέρε ζηεξίδνληαη ζηε παξαβίαζε ηεο 

ζεηξάο. Γειαδή, απφ ηε κηα κεξηά βγαίλνπλ θαη θαηαγγέιινπλ θαη απφ ηελ 

άιιε κεξηά ην 100% είλαη ην θαιχηεξν; Σα αληηθεηκεληθά θξηηήξηα. 

 

  Δκείο ηειηθά ζέινπκε λα πνχκε φηη δελ πηζηεχνπκε φηη κε 

επηινγέο, αλ πάκε αο πνχκε ζην φηη πξέπεη 100% λα είλαη αληηθεηκεληθά ηα 

θξηηήξηα θαη λα κελ ππάξρεη πνζνζηφ ζηε ζπλέληεπμε θιπ, φπνπ αλαθέξζεθε 

απφ πξνεγνχκελνπο νκηιεηέο, πψο κπνξεί ν 17νο λα γίλεη πξψηνο. 

 

  Γελ ιέκε βέβαηα φηη κε απηφ ην κέηξν ζα αλαηξαπεί ε 

αληηεθπαηδεπηηθή πνιηηηθή. Πξέπεη λα γίλεη μεθάζαξν απηφ, αιιά ηνπιάρηζηνλ 

ζα θηππεζεί ε εκεηεξνθξαηία. Αλ κε ηη άιιν. Γελ ζα αξρίζεη ν θαζέλαο λα 

θάλεη ηα καγαδάθηα ηνπ. Δλ πάζε πεξηπηψζεη ζα κπνξέζεη απφ εθεί, ή κέζα 

απφ εθεί θαη θάπνηνο έρεη ή πιεξνί ηα θξηηήξηα λα θάλεη δηνίθεζε. 
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  Σν θξίζηκν βέβαηα δήηεκα ζε πνηα πιαίζηα ζα ιεηηνπξγήζνπλ 

απηά ηα ζηειέρε θαη ηη πνιηηηθή ζα αθνινπζήζνπλ, δελ είλαη ζπλάδειθνη 

δήηεκα, ην νπνίν ζα ην ιχζνπλ απηνί. Απηφ είλαη έλα δήηεκα, ην νπνίν είλαη 

δήηεκα ηνπ θηλήκαηνο θαη είλαη δήηεκα θαη ησλ αγψλσλ πνπ ζα δψζεη ην 

θίλεκα, γηα λα κπνξέζεη λα αλαηξαπεί επί ηεο νπζίαο απηή ε αληηεθπαηδεπηηθή 

πνιηηηθή. Απηή λα είλαη ε ζέζε πνπ εκείο ηελ αλαηξέπνπκε θαη ηελ θαηαζέησ 

γηα ηα πξαθηηθά, φηη ζηε θάζε πνπ βξηζθφκαζηε ζήκεξα πξέπεη λα πάκε 

ηνπιάρηζηνλ γηα λα θηππεζεί ε εκεηεξνθξαηία ζε 100% αληηθεηκεληθά θξηηήξηα, 

ρσξίο ζπλέληεπμε γηα λα κπνξέζνπκε λα κπνχκε ζε κία άιιε δηαδηθαζία θαη 

κέζσ ηνπ θηλήκαηνο θαη ησλ αγψλσλ ηνπ θηλήκαηνο ζα κπνξέζνπκε λα 

θηππήζνπκε απηή ηε ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή. Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Δπραξηζηνχκε ην ζπλάδειθν. Ο θχξηνο Γηαλλίθαο Δπξηπίδεο 

έρεη ην ιφγν. 

Δ.ΓΗΑΝΝΗΚΑ (ΔΛΜΔ ΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ):  πλάδειθνη είλαη γεγνλφο φηη ε 

ηάζε ε νπνία ππάξρεη θαη ζηελ Δπξψπε θαη ζηελ Ακεξηθή είλαη φηη πξέπεη λα 

ππάξρεη παξαρψξεζε κεξηθψλ αξκνδηνηήησλ, λα κελ πσ θαη πνιιψλ 

αξκνδηνηήησλ ζηνπο δήκνπο, ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε. 

 

  Δίλαη αιήζεηα φηη φινη καο αγσληδφκαζηε εδψ θαη πάξα πνιιά 

ρξφληα, γηα ην δεχηεξν βαζκφ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη εάλ κπνξψ λα 

εξκελεχζσ ηε θνηλσλία νη πην πνιινί είκαζηε ππέξ. ηαλ φκσο κηιάκε γηα ηα 

δηθά καο ηα ρσξάθηα θνπκπσλφκαζηε. Καη ε δηθή κνπ άπνςε ζπλάδειθνη 

είλαη απηή. Φνβάκαη ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη ηελ θνβάκαη γηαηί ηελ έρσ 

δήζεη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζαλ δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ. αλ κέινο ηεο 

δεκνηηθήο  επηηξνπήο παηδείαο, έρσ άκεζε επαθή κε ην δήκν θαη κε ηνπο 

δήκνπο ηεο πεξηθέξεηάο κνπ θαη βιέπσ ηε θηινζνθία ηνπο θαη ηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο. 

 

  Απηή ηε ζηηγκή νη δήκνη μέξεηε φηη ρεηξίδνληαη ηα ρξήκαηα ηα 

ιεηηνπξγηθά έμνδα θαη ηα έμνδα ζπληήξεζεο θαη ζα κπνξνχζα λα ζαο 

δηαβεβαηψζσ φηη θάζε άιιν παξά θαιή δηαρείξηζε ησλ ρξεκάησλ γίλεηαη. 

Πξνεγνπκέλσο θάπνηνο είπε φηη νη δήκνη είλαη απφ ηα κεγαιχηεξα δηαθζνξεία 

πνπ ππάξρνπλ απηή ηε ζηηγκή ζηελ Διιάδα. Βαξηά ιέμε, αιιά δελ απέρεη 

καθξηά απφ ηε πξαγκαηηθφηεηα. 
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  Δίκαζηε αθφκα πνιχ καθξηά απφ ην ζσζηφ ηξφπν ηνπ β‟ βαζκνχ 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. ην κέιινλ φηαλ απηνί ζα αξρίζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ κε 

δηαθνξεηηθά θξηηήξηα θαη ζα πξέπεη θάπνηα ζηηγκή λα αξρίζνπλ λα δίλνπλ θαη 

ιφγν ζηνπο πνιίηεο, γηαηί απηή ηε ζηηγκή ν ηξφπνο πνπ ιεηηνπξγνχλ, ν 

ιατθηζκφο ν νπνίνο πεξλάεη αθφκα νη πνιίηεο δελ έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη 

ηα ρξήκαηα ηα νπνία δηαρεηξίδνληαη είλαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν δηθά ηνπο 

ρξήκαηα. 

 

  Γελ λνκίδσ φηη απηή ηε ζηηγκή ζπκθέξεη ην θιάδν λα επηηξέςεη 

λα παξαρσξεζνχλ κεγαιχηεξεο αξκνδηφηεηεο ζηνπο δήκνπο. Γελ κπνξψ λα 

δηαλνεζψ ηνλ εαπηφ κνπ ζε έλα ζρνιείν φπνπ ν δήκνο, ην δεκνηηθφ 

ζπκβνχιην ν δήκαξρνο ζα κπνξεί λα κε θξίλεη. Θα κπνχλε έλα ζσξφ άιια 

ζέκαηα. Πέξαζε ην παηδί κνπ γηαηί έρεη ην ηάδε πξφβιεκα. Πέξαζε ην άιιν 

παηδί επεηδή είλαη ν ςεθνθφξνο κνπ θαη θαηαιαβαίλεηε πνχ κπνξνχκε λα 

θαηαιήμνπκε. 

 

  Παξ‟ φιν πνπ έρσ κηα δηαθνξεηηθή ζεψξεζε ησλ πξαγκάησλ 

απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ κίιεζαλ πξνεγνπκέλσο είκαη θαη εγψ απηήο ηεο 

άπνςεο καθξηά απφ ηνπο δήκνπο. 

 

  Θα κπνξνχζα λα πσ φηη ε ππάξρνπζα θαηάζηαζε σο πξνο ηε 

δνκή πνπ ππάξρεη, πηζηεχσ φηη είλαη θαιή. Αο θηάζνπκε κέρξη ηε πεξηθέξεηα. 

Να κελ εθρσξεζνχλ αξκνδηφηεηεο πάξα πέξα. Δάλ ζην κέιινλ νη δήκνη 

ιεηηνπξγνχλ κε κηα δηαθνξεηηθή λννηξνπία ηφηε ην ζπδεηάκε. Γελ γλσξίδσ 

πσο ιεηηνπξγνχλ νη δήκνη ζηα άιια θξάηε θαη γηαηί αλαγθάζηεθαλ εθεί ηα 

θξάηε λα παξαρσξήζνπλ αξκνδηφηεηεο ζηνπο δήκνπο. Ζ δηθή καο θνηλσλία 

απηή ηε ζηηγκή δελ είλαη ψξηκε θαη νχηε έηνηκε λα παξαρσξήζεη άιιεο 

αξκνδηφηεηεο ζηνπο δήκνπο. 

 

  Να πάσ ζην δεχηεξν ζέκα, ζηελ επηινγή ζηειερψλ ζηελ 

εθπαίδεπζε. Θα κπνξνχζα λα πσ φηη είλαη κία πάξα, πάξα πνιχ θαιή 

δνπιεηά, απφ ηελ επηηξνπή, ε νπνία κειέηεζε απηφ ην ζέκα θαη βξήθα πάξα 

πνιιά ελδηαθέξνληα ζέκαηα κέζα ζηελ εηζήγεζή ηνπο. 

 

  Βέβαηα εδψ απφ έλα πνιχ κεγάιν κέξνο ησλ ζπλαδέιθσλ, δελ 

απνδέρνληαη ηα ζηειέρε θαη δελ κπνξψ λα θαηαιάβσ ην γηαηί. Καη‟ αξράο 
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ζπλάδειθνη ππάξρεη ε πηζαλφηεηα λα ππάξρεη ζρνιείν ρσξίο θάπνηνο λα 

δηεπζχλεη; Ξεθηλάκε απφ εθεί. Γελ λνκίδσ λα ππάξρεη απηή ηε ζηηγκή θάπνην 

θξάηνο πνπ λα κελ έρεη θάπνην δηεπζπληή, φπσο ζέιεηε πείηε ην ζε θάπνην 

ζρνιείν. Αιιά δελ κπνξψ λα θαηαιάβσ απηή ηε ζηηγκή λα κελ δερφκαζηε ηα 

ζηειέρε ζηελ εθπαίδεπζε. 

 

  Βιέπσ κηα θαρππνςία ιεο θαη ν δηεπζπληήο έρεη θάπνηα ηδησηηθή 

επηρείξεζε θαη έρεη θάπνην θέξδνο απφ ην ζρνιείν θαη ζπκπεξηθέξεηαη θαηά 

θάπνην ηξφπν κε ζπλαδειθηθφ. Δγψ ζπλάδειθνη είκαη καθξηά απφ απηή ηελ 

αληίιεςε. Γελ ηηκά ην θιάδν απηή ε ζηάζε πνιιψλ ζπλαδέιθσλ. Γελ λνκίδσ, 

ην ζέκα είλαη λα βξνχκε ηνλ ηξφπν εθείλν φπνπ ηα ζηειέρε  ζα είλαη απνδεθηά 

απφ ην πην κεγάιν κέξνο ησλ ζπλαδέιθσλ. ιν ην ζέκα είλαη εθεί. 

 

  Καη ην εξψηεκα είλαη πψο ζα γίλεη απηή ε επηινγή ησλ ζηειερψλ. 

Δίλαη αιήζεηα φηη ε θνκκαηηθνπνίεζε ε νπνία ππάξρεη εδψ θαη πάξα πνιιά 

ρξφληα έρεη δεκηνπξγήζεη πνιιά πξνβιήκαηα.  Καη φηαλ ηα ζηειέρε ηεο 

εθπαίδεπζεο δελ γίλνληαη απνδεθηά απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο θαηαιαβαίλεηε φηη 

δελ κπνξεί ην ζρνιείν λα ιεηηνπξγεί ζσζηά. 

 

  Ζ δηθή κνπ πξφηαζε ζπλάδειθνη, επάλσ ζε απηφ ην ζέκα είλαη ν 

δξφκνο ηεο ζπλαίλεζεο. Να μεθηλήζνπκε ηνπιάρηζηνλ απφ εθεί. Θα πξέπεη θαη 

νη παξαηάμεηο θαη ηα Κφκκαηα λα θαζίζνπλ κέζα απφ ηνλ εζληθφ δηάινγν λα 

θνπβεληηάζνπλ ζνβαξά θαη λα βξνχκε έλαλ ηξφπν θαη ηνπιάρηζηνλ απηφ ην 

νπνίν ζα απνθαζίζνπκε λα έρεη κηα δηάξθεηα ηνπιάρηζηνλ είθνζη, είθνζη πέληε 

ρξφλσλ. Καη ζην ζέκα ηεο παηδείαο γεληθά κηιψ, δελ κπνξψ θάζε θνξά πνπ 

αιιάδεη ε θπβέξλεζε μαλά απφ ηελ αξρή. Ο θάζε Τπνπξγφο Παηδείαο λα 

αιιάδεη ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, ηα ζηειέρε θαη πάιη απφ ηελ αξρή.   

 

  Δάλ ζπλάδειθνη ζειήζνπκε λα βξνχκε αληηθεηκεληθφ ηξφπν 

αμηνιφγεζεο ησλ ζηειερψλ είλαη πάξα πνιχ εχθνινο. Μπνξνχκε λα ηνλ 

βξνχκε. Γελ είλαη δχζθνινο. Πξνζπάζεζα λα βξσ ηη ηζρχεη ζηνλ ππφινηπν 

θφζκν θαη έςαμα καθξηά θαη ζηελ Ακεξηθή θαη ζηελ Απζηξαιία θαη ζηνλ 

Καλαδά λα δσ ηη θάλνπλ απηνί νη άλζξσπνη εθεί πέξα, πσο ςάρλνπλ λα 

βξνχλε ηα θαηάιιεια ζηειέρε. 
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  Θα ζαο αλαθέξσ δχν κεζφδνπο. Σν έλα ιέγεηαη πξφγξακκα 

καζεηείαο ζηε δηνίθεζε ζην ζρνιείν, εάλ κπνξέζσ λα ην κεηαθξάζσ θαη 

ζσζηά, γηαηί θάπσο έηζη κπνξνχζα λα ην κεηαθξάζσ ζηα ειιεληθά. Πνιχ 

γξήγνξα ζα ζαο ην αλαθέξσ, ζαλ αλαθέξσ πξψηα ην πξφγξακκα ηεο 

δηνίθεζεο ησλ ζρνιείσλ. χκθσλα κε ην πξφγξακκα ηεο καζεηείαο νη 

ελδηαθεξφκελνη βαζηθά ππνβάιινπλ αηηήζεηο ζηηο θελέο δηνηθεηηθέο ζέζεηο. ηε 

ζπλέρεηα αθνινπζεί ε αξρηθή επηινγή ε νπνία βαζίδεηαη ζην βηνγξαθηθφ 

ζεκείσκα θαη ζηα ηππηθά πξνζφληα. 

   

  Έπεηηα νη ππνςήθηνη θαινχληαη λα επηιχζνπλ δηάθνξα 

πξνβιήκαηα ππφ ηε κνξθή εηθνληθψλ πεξηπηψζεσλ πνπ ηνπο δίλνληαη θαη ηα 

νπνία ζρεηίδνληαη κε ηε δηεχζπλζε ησλ ζρνιείσλ. ζνη απφ ηνπο ππνςεθίνπο 

πεξλνχλ κε επηηπρία ζην πξψην θηιηξάξηζκα θαινχληαη  γηα κία  νπζηαζηηθή 

ζπλέληεπμε ζηελ εμακειή επηηξνπή. 

 

  Αθνχ πεξάζνπλ επηηπρψο θαη απηφ ην ζηάδην, ηνπο δίλνπλ έλα 

ζχλνιν πξνβιεκάησλ γηα λα επηιχζνπλ. Καηφπηλ φζνη επηηχρνπλ θαη ζε απηή 

ηελ εμέηαζε γίλνληαη δεθηνί ζην πξφγξακκα καζεηείαο γηα δηεπζπληέο. Γίλνληαη 

δεθηνί. 

 

  Σν πξφγξακκα απηφ πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά απφ ζεκηλάξηα ζε 

παλεπηζηεκηαθέο ζρνιέο. Δπηζθέςεηο ζε ζρνιεία, παξαθνινπζήζεηο 

δηεπζπληψλ ζηε πξάμε, παξαθνινπζήζεηο δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ γηα 

ζθνπνχο αμηνιφγεζεο. 

 

  πλάδειθνη, ην πιενλέθηεκα απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο έρεη έλα 

πάξα πνιχ κηθξφ νηθνλνκηθφ θφζηνο. Ο δεχηεξνο ηξφπνο αμηνιφγεζεο, ν 

νπνίνο αλαθέξεηαη ζε δηεπζπληέο κάλαηδεξ. αο αλαθέξσ παηδηά, ζχκθσλα 

κε ηε κέζνδν απηή νη αμηνινγεηέο αμηνινγνχλ ην θάζε ππνςήθην ζηηο πάξα 

θάησ δξαζηεξηφηεηεο. 

1. Κξηηηθή ηθαλφηεηα. 

2. Οξγαλσηηθή ηθαλφηεηα. 

3. Απνθαζηζηηθφηεηα. 

4. Ζγεηηθή ηθαλφηεηα. 

5. Δπαηζζεζία 

6. Ηθαλφηεηα αληνρήο.  
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7. Πξνθνξηθή επηθνηλσλία 

8. Γξαπηή επηθνηλσλία 

9. Δχξνο ελδηαθεξφλησλ 

10. Δθπαηδεπηηθέο αμίεο  θιπ. 

Πεξηιεπηηθά. Απηή ε κέζνδνο απεπζχλεηαη ζε κάλαηδεξ πνπ αθφκα πηζηεχσ 

φηη είλαη πνιχ καθξηά ηα δηθά καο ζρνιεία λα ιεηηνπξγήζνπλ κε απηφ ηνλ 

ηξφπν. 

 

  Πηζηεχσ γηα λα θιείζσ φηη ππάξρεη ηξφπνο λα ππάξρεη κηα 

αληηθεηκεληθή θαη κηα αμηνιφγεζε ησλ ζηειερψλ πνπ λα γίλεη απνδεθηή απφ 

φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο. Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Δπραξηζηνχκε ζπλάδειθε. Δάλ ζέιεηο λα καο ηα αθήζεηο ηα 

ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία γξαπηά, γηα λα ηα επεμεξγαζηνχκε ζην ΚΔΜΔΣΔ ζηελ 

επηηξνπή. Ο επφκελνο ζπλάδειθνο είλαη ν θχξηνο Λφληνο, ν νπνίνο ήηαλ θαη 

ζηελ νκάδα εξγαζίαο. Σψξα κηιάεη ζαλ άηνκν. 

Υ.ΛΟΝΣΟ (ΔΛΜΔ ΠΔΗΡΑΗΑ): πλάδειθνη, ήκνπλ ζηελ νκάδα εξγαζίαο ηνπ 

ΚΔΜΔΣΔ γηα ην ζέκα πνπ ζπδεηάκε. 

 

  Πξψηα λα πσ θάπνηα πξάγκαηα κε ην πσο θαηάιαβα φηη 

δνπιέςακε πνιχ ζχληνκα. Σν απνηέιεζκα, ην θείκελν ζα είδαηε φηη έρεη 

αξθεηά ζηνηρεία, δελ έρεη φκσο πνιηηηθή απνηίκεζε θαη ησλ δηαθφξσλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ ππάξρνπλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ πνπ εθαξκφδνληαη. Απηφ 

ήηαλ ππνρξεσηηθφ λα γίλεη, δηφηη εάλ κπαίλακε ζε ηέηνηα απνηίκεζε δελ ζα 

ππήξρε θείκελν εξγαζίαο. Δίλαη θαηαλνεηφ απηφ, γη‟ απηφ αξθεζηήθακε ζε 

απηφ πνπ πήξαηε. Ννκίδσ φηη κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθφ βνήζεκα γηα ηε 

ζθέςε καο θαη γηα ηε δνπιεηά καο ζε απηή ηελ ηζηνξία. 

 

  Δπίζεο απφ ηε θνπβέληα κέρξη ηψξα έρσ θάλεη κηα παξαηήξεζε 

θαη ζα ηελ πσ. Τπάξρεη ελλνηνινγηθή ζχγρπζε, ζε πνην πξάγκαηα. Ση είλαη 

απνθέληξσζε, ηη είλαη απηνδηνίθεζε; 

 

  πλάδειθνη, ε πεξηθεξεηαθή δηνίθεζε ζηελ Διιάδα δελ είλαη 

απνθέληξσζε είλαη δεκφζηα ππεξεζία.  Δίλαη απνζπγθέληξσζε, δελ είλαη 

απνθέληξσζε, δελ είλαη ζεζκφο, πνπ λα έρεη απηνδχλακε εμνπζία πνπ λα 

εθιέγεηαη θαη νηηδήπνηε. Άξα κελ κπαίλνπκε  ζηε ινγηθή φηη ν ηειεπηαίνο 
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λφκνο γηα ηελ απνθέληξσζε. Ο ηειεπηαίνο λφκνο γηα ηελ απνθέληξσζε ήηαλ ν 

λφκνο γηα ηηο λνκαξρίεο ν νπνίνο θαηαξγήζεθε. 

 

  Ο λφκνο γηα ηηο πεξηθεξεηαθέο δηνηθήζεηο θαη γηα ηηο 

πεξηθεξεηαθέο δηνηθήζεηο πξσηνβάζκηεο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

είλαη λφκνο πνπ αθνξά ηε δεκφζηα δηνίθεζε θαη ηίπνηε άιιν. 

 

  Σν ζχζηεκα ινηπφλ, ζηελ Διιάδα, ην εθπαηδεπηηθφ, φπσο έρεη 

εηπσζεί θαη απφ άιινπο ζηε θνπβέληα καο είλαη πιήξσο ζπγθεληξσηηθφ ζε 

φια ηα επίπεδα. Οη πάληεο είλαη δεκφζηνη ππάιιεινη, δηνξίδνληαη ινγνδνηνχλ 

ζην Τπνπξγείν Παηδείαο. Μφλν κία εμαίξεζε ππάξρεη ε ζρνιηθή επηηξνπή. 

Κακία άιιε. Καη είλαη απηή πνπ ζπλάδειθνη ρεηξίδεηαη ηα ρξήκαηα γηα ην 

ζρνιείν θαη φρη ν δηεπζπληήο. Ζ ζρνιηθή επηηξνπή, ε νπνία είλαη λνκηθφ 

πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ, πνπ ινγνδνηεί ζηνλ αληίζηνηρν δήκν θαη 

ειέγρεηαη απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην ζε δεχηεξν επίπεδν. 

 

  Απφ εθεί θαη πέξα κεζνδνινγηθά φπσο αλαθέξζεθε ήδε θαη ζην 

θείκελν αλ δνχκε ζηνηρεία κε ηα νπνία ζα θξίλνπκε εάλ είλαη ζπγθεληξσηηθφ, ή 

απνθεληξσηηθφ έλα ζχζηεκα νξγάλσζεο – εθπαίδεπζεο, ζα αλαθέξσ εγψ έμη. 

Γελ είλαη αμηνινγηθή ε ζεηξά, έηζη; 

1. Αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη βηβιία. Δίλαη εζληθφ ην ζχζηεκα, ην 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα; Έρεη βαζκνχο ειεπζεξίαο, νξίδεηαη απφ 

ηνπηθέο επηηξνπέο ή θνξείο; 

2. Πνηνη πξνζιακβάλνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

3. Πνηνο δηνξίδεη ηε δηνίθεζε θαη πνπ ινγνδνηεί ε δηνίθεζε. 

4. Υξεκαηνδφηεζε, απηφ αθνξά θαη ηνπο κηζζνχο πνπ έρεη λα θάλεη θαη 

κε ην ζχζηεκα πξφζιεςεο θαη κε ηηο ππφινηπεο δαπάλεο γηα ην 

ζρνιείν. ηελ Διιάδα θαίλεηαη φηη ηα ζρνιεία γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο 

ηνπο αλάγθεο ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηνπο δήκνπο, ηνπο ηακίεο 

θάλνπλ νη δήκνη θαη θάλνπλ θαη ηηο ινβηηνχξεο ηνπο. 

5. Πηζηνπνίεζε εθπαηδεπηηθνχ απνηειέζκαηνο. Γειαδή, ππάξρεη 

νξγαληζκφο πηζηνπνίεζεο ησλ πηπρίσλ; Απηφ ιέκε, ή ππάξρεη έλα 

ζχζηεκα εμεηάζεσλ κέζα ζην θνξκφ φπσο είλαη ζηελ Διιάδα θαη 

γίλνληαη νη εμεηάζεηο. 
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6. Ο ζρεδηαζκφο ησλ ζηφρσλ θαη ε αμηνιφγεζε ηνπ απνηειέζκαηνο 

απφ πνηνπο γίλεηαη; Απφ ην Τπνπξγείν; Απφ θεληξηθή δηνίθεζε; Απφ 

πεξηθέξεηεο; Απφ θάπνηνπο ζεζκνχο ελδηάκεζνπο θιπ. 

Απηά είλαη έμη θξηηήξηα, έμη ηνκείο φρη θξηηήξηα κε ηα νπνία κπνξνχκε λα 

θξίλνπκε εάλ έλα εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα είλαη απνθεληξσκέλν ή φρη. 

 

Σψξα, λα πάσ ζην δεχηεξν δήηεκα. Α, ζπλάδειθνη  επεηδή ζηελ 

Διιάδα, φινη νη θξαηηθνί θαη ε δνκή ε θξαηηθή θαη φια απηά είλαη αξθεηά 

ζπγθεληξσηηθά κε ζεσξνχκε φηη ζα ππάξμεη δπλαηφηεηα άκεζα παξ΄ φια απηά 

πνπ ιέγνληαη θαη ίζσο ππάξμεη θαη πνιηηηθή επηδίσμε λα γίλνπλ ζχληνκα, ζα 

έρνπκε ζε έλα πιήξσο ζπγθεληξσηηθφ θξάηνο κηα απνθεληξσκέλε 

εθπαίδεπζε. Έηζη; Πνπ ηα είπακε απνθεληξσκέλε, φρη δήζελ απνθεληξσκέλε. 

Έηζη πνπ είλαη ηα ζεκεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ απνθέληξσζε. 

 

 Σψξα ζην πσο επηιέγνληαη νη δηεπζπληέο. Πείηε κνπ, ηη 

αξκνδηφηεηεο ζα έρεη ν δηεπζπληήο λα ζαο πσ φρη εγψ, ππάξρεη πιήζνο 

βηβιηνγξαθίαο θαη νη εηδηθνί πνιχ εχθνια ζα καο απαληήζνπλ εάλ ηνπο πνχκε 

πνηεο είλαη νη αξκνδηφηεηεο, ζα καο απαληήζνπλ θαη εχθνια θαη εκείο 

κπνξνχκε λα απαληήζνπκε πνην ζα πξέπεη λα είλαη ην πξνθίι ησλ 

δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ. Γηφηη εάλ έρνπκε έλαλ δηεπζπληή, ν νπνίνο πξέπεη λα 

πξνζιακβάλεη πξνζσπηθφ, πξέπεη λα ςάρλεη λα βξεη ρξεκαηνδφηεζε, πξέπεη 

λα δηνηθεί κηα επηρείξεζε, κηα κνλάδα, ζα έρεη θάπνηα αληίζηνηρα πξνζφληα. 

Γελ κπνξεί λα είλαη απηφο πνπ είλαη ζήκεξα, κε ηα πξνζφληα πνπ είλαη 

ζήκεξα. Οχηε κπνξνχκε λα βάινπκε εθπαηδεπηηθνχο κάλαηδεξ ζε ζρνιεία, 

ηεο κνξθήο πνπ έρνπκε ζήκεξα. Ή λα βάδνπκε πξνζφληα.  

 

  Απηφ, ηα επί πιένλ πξνζφληα, ηα master θαη ηα κεηαπηπρηαθά, 

φρη γηα επηκνξθψζεηο, επηκφξθσζε ρξεηαδφκαζηε φινη ζε δεηήκαηα δηνίθεζεο 

θαη άιια, ζηα δηεπζπληηθά ζηειέρε πνπ αθνξνχλ πξντζηακέλνπο γξαθείνπ 

πνπ είλαη απνζηαζηνπνηεκέλα, δηεπζπληέο θιπ εθεί ζα κπνξνχκε λα δνχκε 

πηζηεχσ δεηήκαηα απμεκέλσλ πξνζφλησλ ζρεηηθά κε ην εθπαηδεπηηθφ 

management , αιιηψο κε ηε δνκή πνπ ππάξρεη ζήκεξα, δελ ρξεηάδεηαη ηίπνηε 

άιιν. 

 

   ε φηη αθνξά ηε γλψκε καο γηα ην πσο ζα είλαη ζην ζχζηεκα 

πεξίπνπ πνπ ζα έρνπκε ζήκεξα, γηαηί απηφ είλαη ην νξαηφ ζπλδηθαιηζηηθά θαη 
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βέβαηα θαη άπνςή κνπ ζπλνιηθά. Ο δηεπζπληήο ζα πξέπεη λα είλαη, κηιψ γηα ην 

δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ, πνπ ζα πξέπεη λα είλαη έλαο εμ εκψλ, ν νπνίνο ζα 

παίδεη έλα ζπληνληζηηθφ ξφιν, ζα πξέπεη λα είλαη κε ζεηεία θαη ν ζχιινγνο 

δηδαζθφλησλ ζα πξέπεη λα έρεη ζεκαληηθφ ιφγν ζηελ επηινγή ηνπ.  

 

  Καη επίζεο θαη θιείλσ κε απηφ. πλάδειθνη, απηφ πνπ εηπψζεθε 

απφ πξνεγνχκελνπο νκηιεηέο, πνπ δελ μέξσ πνπ θαηαιήγεη κηα ηέηνηα 

ζπιινγηζηηθή ζα πξέπεη λα απνθχγνπκε φρη ηνπο αλάμηνπο κφλν, αιιά απηφο 

ν πεξίθεκνο θνκκαηηζκφο ηα γαιάδηα θαη ηα πξάζηλα απηά ηα  πξάζηλα παηδηά, 

είλαη απνηειέζκαηα θνκκαηηζκνχ. Γελ είλαη απαξαίηεηα αλαμηνθξαηία, αιιά 

είλαη θνκκαηηζκφο. 

 

  Γελ θαηάιαβα, γηαηί έλαο δεκφζηνο ππάιιεινο, φπσο είλαη έλαο 

δηεπζπληήο έλα ζηέιερνο ηεο εθπαίδεπζεο, ζα πξέπεη λα έρεη ηδηαίηεξε 

ηδενινγηθή ή πνιηηηθή ζρέζε κε ηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο. Απηφ αθνξά θαη ηελ 

ππφινηπε δεκφζηα δηνίθεζε, αιιά ζε καο γηαηί; Δθαξκφδεη ηε δηθή ηνπ 

πνιηηηθή; Ή λνκίδνπκε φηη ν θαζέλαο ζαλ δάζθαινο, ζαλ θαζεγεηήο κέζα ζηελ 

ηάμε εθαξκφδεη ηε δηθή ηνπ πνιηηηθή, ή κπνξεί λα εθαξκφζεη ηε δηθή ηνπ 

πνιηηηθή, λα θάλεη δηθά ηνπ πξάγκαηα, γηαηί πεξί απηνχ πξφθεηηαη. Να θάλεη 

δηθά ηνπ πξάγκαηα, λα θάλεη άιιε θπζηθή απφ απηφ πνπ ιεεη ην αλαιπηηθφ, ή 

άιια ζξεζθεπηηθά απφ εθείλα πνπ ιεεη ην αλαιπηηθφ. Καη εδψ είλαη ν 

δηεπζπληήο ή νη δηεπζπληάδεο φπσο ιέγεηαη ζπλήζσο, νη νπνίνη καο ηξαβάλε 

ηα ραιηλάξηα, ή καο βάδνπλ ηνπο πεξηνξηζκνχο. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Ο επφκελνο ζπλάδειθνο είλαη ν θχξηνο Βφληζεο. 

Υ.ΒΟΝΣΖ (Α’ ΔΛΜΔ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ): πλάδειθνη, ην ζέκα καο είλαη 

θαη‟ εμνρήλ πνιηηηθφ γηα ηνλ απινχζηαην ιφγν. Βέβαηα θαη νη άιιεο ζπδεηήζεηο 

έρνπλ ηέηνηα πιεπξά, αιιά ην δηθφ καο είλαη θαη‟ εμνρήλ πνιηηηθφ. 

 

  Αθνξά ην πιαίζην, λα ην πσ αιιηψο ηε θεληξηθή εμνπζία, ηε 

πνιηηηθή, ηελ εθαξκνδφκελε πνιηηηθή, απηή πνπ πινπνηείηαη θάζε θνξά, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ εθαξκνγή, δειαδή, ηα ζηειέρε πνπ ζα ηελ πινπνηήζνπλ. 

Σα ζηειέρε ελφο κεραληζκνχ. 

 

  Σν φηη έρεη κηα κνξθή ζήκεξα, ππξακηδνεηδή, ην ζπγθεληξσηηζκφ 

ελλννχκε κε απηφ, είλαη γηαηί αθνξά κηα εμειεγθηηθή πνξεία ηεο ίδηαο ηεο 

νξγάλσζεο ηνπ θξάηνπο. Γελ ήηαλ πάληα έηζη θαη ην μέξνπκε. ηαλ ην θξάηνο 
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πνπ απνηειείηαη απφ δηάθνξνπο δηνηθεηηθνχο κεραληζκνχο ήηαλ αλαπηπγκέλν 

αο ην πνχκε ζην ειάρηζην αλαγθαίν φκσο φξην, αληίζηνηρε κνξθή νξγάλσζεο 

ήηαλ θαη νη κεραληζκνί θαη βεβαίσο ε εθπαίδεπζε ήηαλ έλαο ηέηνηνο 

κεραληζκφο. 

 

  Βεβαίσο φινη δελ έρνπλ ηελ ίδηα βαξχηεηα, ή ζε θάζε επνρή θαη 

αλάινγα κε ηε πνιηηηθή ζπγθπξία, δελ έρνπλ ηελ ίδηα βαξχηεηα απηνί νη 

κεραληζκνί. Βιέπνπκε θαη γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ κεραληζκφ άιιεο επνρέο έρεη 

ηδηαίηεξε βαξχηεηα, άιινηε ηνλ αθήλνπλ ζηελ άθξε, επαλέξρνληαη θιπ. 

 

  Άξα ν ζπγθεληξσηηζκφο είλαη έλα θαηλφκελν ην νπνίν μέξσ εγψ 

ππάξρεη θαη κπνξνχκε λα ην αιιάμνπκε. Πηζηεχσ φηη είλαη πξντφλ κηαο 

εμειεγθηηθήο δηαδηθαζίαο θαη αθνξά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπλνιηθνχ 

κεραληζκνχ πνπ ιέγεηαη θξάηνο, απνηειεζκαηηθφηεηα ζε ζρέζε κε ηα 

ζπκθέξνληα πνπ έξρεηαη λα ππεξεηήζεη. Μηαο ζπγθεθξηκέλεο ηάμεο 

πξαγκάησλ, κηαο ζπγθεθξηκέλεο ηάμεο θνηλσληθήο, ηεο αζηηθήο ηάμεο. Σειεία 

θαη παχια. 

 

  Δδψ δελ κπνξνχκε λα ιέκε θάηη άιιν, φηη είλαη κία δπζκνξθία, 

είλαη θάηη πνπ πξέπεη λα αιιάμεη, δελ είλαη θαιφ πξάγκα, είλαη ζπλέπεηα κηαο 

εμέιημεο θαη απηφ πξέπεη λα ην ρσλέςνπκε θαιά. Σα παξαδείγκαηα είλαη 

ρξήζηκα. Καιφλ είλαη λα ηα βιέπνπκε, αιιά ζα πξέπεη λα ηα εληάζζνπκε, ιεσ 

θαη παξαδείγκαηα απφ άιιεο ρψξεο ζην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ θαη εμειίρζεθαλ. ρη ην ειιεληθφ δελ είλαη ην πην 

ζπγθεληξσηηθφ, ην γεξκαληθφ είλαη ην πην ζπγθεληξσηηθφ. Βαζίδεηαη ζηηο αξρέο 

ηνπ Βίζκαξθ θαη ε δεκνζηνυπαιιειηθή ηάμε, ε θάζηα είλαη έλα πξνλνκηνχρν 

ζηξψκα. Σψξα θάηη αιιάδεη θαη εθεί, αιιά ελ πάζε πεξηπηψζεη πάκε πάλσ 

απφ έλαλ αηψλα πνπ έρεη κηα ηέηνηα δνκή νξγάλσζεο ζην γεξκαληθφ θξάηνο. 

 

  Έρεη πάλησο θάζε θξάηνο ηηο δηθέο ηνπ ηδηνκνξθίεο ζηε πνξεία 

αλάπηπμεο θαη εμέιημήο ηνπ. Υξήζηκα φκσο ηα παξαδείγκαηα. Ζ ζπδήηεζε 

πνπ γίλεηαη εδψ θαη νη εηζεγήζεηο δίλνπλ ηδηαίηεξν βάξνο ζηε κνλάδα, δειαδή, 

ζην ζρνιείν. Λνγηθφ είλαη γηαηί πηζηεχσ φηη εθεί παξάγεηαη ην απνηέιεζκα. Δάλ 

ζέιεηε ε δηαδηθαζία πνπ ιέκε εθπαίδεπζεο εθεί ιακβάλεη ρψξα ζην ηειηθφ ηεο 

ζηάδην. Δπφκελα θαη νη φπνηεο πηέζεηο, φιεο νη πηέζεηο πνπ ζπζζσξεχνληαη 

πξνο ηα εθεί ζηε κνλάδα. 
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  Δγψ φκσο ζέισ λα πσ φηη δελ παίδεηαη φιν ην παηρλίδη ζηε 

κνλάδα. Καηαιήγεη κελ εθεί, δίλνπλ θάπνην βάξνο, αιιά εθεί δεκηνπξγνχληαη 

θαη ηα πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα θαη νη πεξηζζφηεξεο αληηθάζεηο γηα ην ίδην ην 

ζχζηεκα, γηα ηνλ ίδην ην κεραληζκφ. Καη εδψ ηα παξαδείγκαηα κε 

πεξηζζφηεξε πξνζνρή πξέπεη λα ςάρλνληαη. Αθνχγεηαη πην δεκνθξαηηθφ λα 

εθιέγεηαη ν δηεπζπληήο απφ ην χιινγν. Γίλεηαη ιεεη θαη κάιηζηα ζηελ Ηζπαλία. 

 

  Έρνπκε δεη φκσο ην ζπλνιηθφηεξν πιαίζην πνπ εληάζζεηαη 

απηφο ν κεραληζκφο; Δάλ ππάξρνπλ θαη άιινη θαη ππάξρνπλ θαη ζίγνπξα 

κεραληζκνί, ηκάληεο ειέγρνπ; Γελ ππάξρεη ακθηβνιία γηα κέλα ζα ππάξρνπλ 

αο ην ςάμνπκε θαη έηζη. Γειαδή, ην λα γίλεη απφ κφλε ηεο ε δεκνθξαηηθή 

εθινγή ελφο αο ην πνχκε, δηεπζπληή κνλάδνο, δελ απαληάεη, ή εάλ ζέιεηε δελ 

δηαζθαιίδεη απηφ πνπ λνκίδνπκε φηη δηαζθαιίδεη. Πξέπεη λα βιέπνπκε ην 

ζπλνιηθφ θνξκφ. 

 

  Έλα πιαίζην ζήκεξα, ην νπνίν έρεη δερηεί πνιιέο αιιαγέο, έλα 

ζεζκηθφ πιαίζην. Καιφ είλαη λα ην μέξνπκε, βεβαίσο, θαιφλ είλαη λα ην 

ςάμνπκε ζηηο δηάθνξεο πιεπξέο ηνπ θιπ. Χζηφζν πξέπεη λα γλσξίδνπκε φηη 

είλαη ην έλα πξάγκα. Σν άιιν είλαη ε εθαξκνγή ηνπ. Ζ εθαξκνγή απηνχ ηνπ 

πιαηζίνπ. Καη δελ είλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη κηα αληηζηνηρία. Γελ ππάξρεη, 

ην μέξνπκε απηφ. Έγηλε πξφζθαηα, νινθιεξψζεθε θαη λνκίδσ φηη απφ άπνςε 

ηππηθή είλαη πνιχ νινθιεξσκέλν, δελ αθήλεη ιεπηνκέξεηα απφ έμσ. Σα πάληα 

ηα πξνβιέπεη, αιιά είλαη άιιν πξάγκα ε πινπνίεζή ηνπ θαη ε εθαξκνγή ηνπ. 

Απηή επαθίεηαη κάιινλ, είλαη ζέκα πνιηηηθφ θαη κεραληζκνχ απφ ηελ άιιε. Καη 

φηαλ ιέκε γηα κεραληζκφ, δελ είλαη νπδέηεξα πξάγκαηα αθεξεκέλα, είλαη 

άηνκα, άλζξσπνη πνπ ζα ην πινπνηήζνπλ. Δθεί ππάξρνπλ θαη αλαθνινπζίεο, 

ππάξρνπλ θαη αληηθάζεηο θαη αληηζέζεηο είλαη έλα άιιν πξάγκα.  

 

  ηε θάζε απηή πνπ πεξλάκε ηψξα, ζε φηη αθνξά ην ζρνιείν, 

απηφ ην πιαίζην ζε έλα κεγάιν κέξνο ηνπ ππάξρεη ζαλ νπινζηάζην, είλαη 

αλελεξγφ ιφγσ αληηζέζεσλ, αληηθάζεσλ, ελδνγελψλ, δελ ζα αλαπηχμσ εδψ, 

αιιά πηζηεχσ φηη πάληνηε ππήξραλ απηέο, έηζη; Γελ μέξσ πνην είλαη ην θχξην, 

εκέλα κνπ θάλεη πεξηζζφηεξε αίζζεζε ε χπαξμε ηνπ δεκνζηνυπαιιειηθνχ 

θψδηθα. Καη πάιη φκσο απφ κφλν ηνπ ην πιαίζην δελ δηαζθαιίδεη, πψο λα ην 

πνχκε πξνμελεί πξνβιήκαηα. 
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  Έλα παξαδεηγκαηάθη. Ο ΓΖΚ ζην δηάζηεκα 50 – 60 είλαη ν 

ρεηξφηεξνο λφκνο δεκνζηνυπαιιειηθφο πνπ ππάξρεη. Οη Ακεξηθαλνί ηνλ 

έθαλαλ. Δίρε ην ζηνηρείν ηεο απεξγίαο πνπ απαγνξεπφηαλ ξεηά. Δάλ φκσο 

μεζπνχζε απεξγία, δησθφηαλ ην ζπκβνχιην.  

 

  Έγηλε κεηά ηε κεηαπνιίηεπζε αιιαγή, έγηλαλ βέβαηα θαη άιιεο 

παξεκβάζεηο θαη ηψξα έρνπκε θαηλνχξγην ΓΖΚ. Δπηηξέπεηαη ε απεξγία. Αιιά 

εάλ θξηζεί παξάλνκε θαη θαηαρξεζηηθή δηψθνληαη φζνη ζπκκεηέρνπλ. Έρεη 

εθαξκνζηεί. Σν 1980 απνιχζαλε πξφζζεηνπο επεηδή παξαλφκσο 

απεξγήζαλε. Γηθαησζήθαλε βέβαηα κεηά, αιιά ζέισ λα πσ φηη ελ εθαξκνγή 

ηνπ πιαηζίνπ είλαη κηα άιιε ππφζεζε θαη πξέπεη εθεί λα επηθεληξψλνπκε ην 

ελδηαθέξνλ καο. 

 

  Οινθιεξψλσ κε δχν, ηξεηο παξαηεξήζεηο. Γελ ππάξρεη 

ακθηβνιία, φηη νη φξνη ηεο εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ, ησλ δηαηάμεσλ, φινπ απηνχ 

ηνπ πιαηζίνπ είλαη πνιηηηθνί. 

 

  Κνηηάμηε ην ζέκα ησλ κεραληζκψλ επεξεάδεηαη απφ πνιηηηθέο 

αιιαγέο, αιιά φρη ζεκαζίαο εθινγψλ δειαδή. Αιιαγήο θπβέξλεζεο, 

επεξεάδεηαη. Αιιάδεη κηα θπβέξλεζε. Απηφ πνπ εηπψζεθε πξηλ, απηφ αθνξά 

κηα ελδναζηηθή θφληξα θαη ηίπνηε πεξηζζφηεξν. Ζ νπζία δελ ζίγεηαη. Μελ 

ηξέρνπκε ηψξα, ην πιαίζην ηζρχεη. Αιιάδνπλ θάπνηα πξφζσπα πνπ ζα 

πινπνηήζνπλ απηφ ην πξάγκα, αιιά απφ εθεί θαη πέξα εκάο εθείλν πνπ 

πξέπεη λα καο ελδηαθέξεη είλαη φηη πνχ νδεγνχληαη ηα πξάγκαηα θαη θάησ απφ 

πνηνπο φξνπο πξέπεη λα αληηκεησπίζνπλ ηηο ζπλέπεηεο πνπ ελδερνκέλσο, φρη 

ελδερνκέλσο κάιινλ ζίγνπξα ζα πξνθχςνπλ. Ση ελδηαθέξεη ην ζπλδηθαιηζηηθφ 

θίλεκα. Γηαηί νη ζπδεηήζεηο απηέο γίλνληαη ζην πιαίζην ηνπ ζπλδηθάηνπ. Κάπνπ 

πξέπεη λα θαηαιήμνπλ θαη ζε ζέζεηο γηαηί  αθνχγνληαη πνιιά. Να έρνπκε ιφγν 

ζηνπο δηεπζπληέο. Ζ απνθέληξσζε. Μα ηη ιέκε ηψξα; Γηα δείηε ην ζέκα ηεο 

απηνδηνίθεζεο πξηλ έλαλ αηψλα θαη ηψξα. Σφηε ππήξρε κεγαιχηεξε ζρεηηθή 

απηνλνκία. Λεηε λα επηζηξέςνπκε έλαλ αηψλα πίζσ; Μφλν νη ζπγθεθξηκέλεο 

αλάγθεο δελ ηελ έβαιαλ απηή ηε ζπγθεληξνπνίεζε θαη ηεο πεξηθέξεηαο πψο 

λα ην πνχκε θαη ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ησλ δήκσλ θιπ. Πνιχ ζπγθεληξσηηθφ 

είλαη ην ζχζηεκα. Γηα δείηε ην λφκν, λα πάλε ηα ζρνιεία πξνο ηα εθεί. Κιείλσ. 
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  Άξα ην ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα πξέπεη λα ην ελδηαθέξεη θπξίσο νη 

ζπλέπεηεο θάπνηαο πνιηηηθήο πνπ πξνσζνχληαη κέζα απφ ην πιαίζην απηφ. 

Καη πξνζέμηε ηα ζηειέρε, εγψ δελ πηζηεχσ φηη κπνξνχκε. Να κελ πσ ηε ιέμε, 

εκείο λα δηαιέγνπκε  ηα ζηειέρε ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο. Απηφ δελ γίλεηαη. 

Δίλαη ηειείσο εμσπξαγκαηηθφ. 

 

  Δθείλν πνπ κπνξνχκε λα θάλνπκε είλαη, λα πξνζπαζνχκε κέζα 

απφ ην θίλεκα ην ζπλδηθαιηζηηθφ λα εκπνδίδνπκε απζαηξεζίεο θαη νηηδήπνηε 

άιιν απνξξέεη ζαλ ζπλέπεηα εθαξκνγήο κηαο πνιηηηθήο επάλσ καο απφ απηά 

ηα ζηειέρε. Γηαηί ηα ζηειέρε δελ εθαξκφδνπλ θάπνηνπο νπδέηεξα, εξκελεχνπλ 

φπσο θαη ε δηθαζηηθή εμνπζία. Δάλ ήηαλ δελ ζα ρξεηαδφκαζηαλ δηθαζηέο. Οη 

λφκνη ππάξρνπλ, γίλεηαη απηφκαηε εθαξκνγή. Σν πιαίζην ηεο εθπαίδεπζεο 

ππάξρεη, άξα εθαξκφδεηαη. Δξκελεχνπλ θαη πινπνηνχλ. Γελ είλαη εληαίνο ν 

ηξφπνο γηα φινπο. 

 

  ε καο ινηπφλ πέθηεη έλα βάξνο, ζαλ ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα λα 

απαληνχκε ζε απζαηξεζίεο θαη πξνθιήζεηο. Γελ είλαη εχθνιε δνπιεηά, αιιά 

σζηφζν δελ λνκίδσ λα ππάξρεη άιινο ιφγνο χπαξμεο, θίλεζεο θαη απάληεζεο 

απέλαληη ζε απηφ ην θαηλφκελν πνπ ιέγεηαη δεκφζηα δηνίθεζε θαη κε ηνλ 

ηξφπν πνπ είλαη λα κελ πσ αληίπαινο, είλαη ν εξγνδφηεο καο θαη φηη 

ζπλέπεηεο κπνξεί λα ππνζηεί ν νπνηνζδήπνηε εξγαδφκελνο, απφ 

νπνηνδήπνηε εξγνδφηε, έηζη πξέπεη λα ην δνχκε θαη εκείο απέλαληη ζε απηφ 

πνπ ιέγεηαη δεκφζηα δηνίθεζε. Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Δπραξηζηνχκε ην ζπλάδειθν. Ο ζπλάδειθνο Κηνπηζνχθεο 

ηακάηεο. Γελ είλαη εδψ. Ο ζπλάδειθνο κπφληαο έρεη ην ιφγν. 

Κ.ΜΠΟΝΗΑ (Ε΄ ΔΛΜΔ ΑΘΖΝΑ): Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, λνκίδσ, φηη ην 

ζέκα ην νπνίν ζπδεηάκε ζήκεξα εδψ έρεη ζρέζε θαη κε ηηο άιιεο ππνελφηεηεο, 

κηα θαη κπαίλεη, ην ιεσ παξελζεηηθά ε επηινγή ησλ ζηειερψλ, ε νξγάλσζε ηεο 

δηνίθεζεο θαη ζηηο εηζεγεηηθέο πξνηάζεηο πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ αμηνιφγεζε, 

νπφηε λνκίδσ φηη θαιφ είλαη λα αλαδείμνπκε θαη ηέηνηα δεηήκαηα, αλ θαη ν 

ρξφλνο είλαη πεξηνξηζκέλνο. 

 

  Οη πξνηάζεηο ζπλήζσο ή ν θαζέλαο ζηελ ηνπνζέηεζε πνπ θάλεη 

εδψ, μεθηλάεη απφ έλα θηινζνθηθφ θαη πνιηηηθφ πηζηεχσ πιαίζην, ην νπνίν 

αληηκεησπίδεη φια απηά ηα δεηήκαηα θαη κε βάζε απηφ πξνζπαζεί λα δψζεη 
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θαη πξνηάζεηο, αιιά θαη θπξίσο λα εξκελεχζεη ηε πξαγκαηηθφηεηα, απηή ηελ 

νπνία δεη. 

 

  Ννκίδσ φηη πξέπεη λα εληάμνπκε θαη ην ζέκα ηεο παηδείαο, λα 

μεθηλήζνπκε δειαδή, απφ εθεί, φηη είλαη ζηνλ ηνκέα απηφ, απηφ πνπ ιέκε εκείο 

ν ηνκέαο αλαπαξαγσγήο ηεο εξγαηηθήο δχλακεο. Γειαδή, απηφ πνπ ιέκε 

επνηθνδφκεκα ζην θξάηνο θαη ην θξάηνο. 

 

  Με βάζε απηφ ινηπφλ, απηφο ν νπνίνο ζα θαζνξίζεη ηειηθά ηε 

πνιηηηθή είλαη ε ηάμε ε νπνία θπβεξλά. Καη θαθά ηα ςέκαηα, ην αλαγλσξίδνπκε 

πηζηεχσ φινη, απηή ηε ζηηγκή είλαη ηα κνλνπψιηα θαη ε Δπξσπατθή Έλσζε ε 

νπνία θαζνξίδνπλ θαη θάπνηα πνιηηηθή. Απηή ε πνιηηηθή ηη ιεεη ζήκεξα; Θέιεη 

ηα ζρνιεία απηά ζηα νπνία εκείο δνπιεχνπκε δνχκε θιπ θαη βγάδνπκε ηειηθά 

θαη απηνχο ηνπο καζεηέο, απηφ ην δπλακηθφ, ζέιεη λα ηα αληηκεησπίζεη ζαλ 

επηρεηξήζεηο. Γειαδή, βάδεη θαη ην δήηεκα θαζαξά, φηη ην ζρνιείν απηφ είλαη 

έλα ζρνιείν επηρείξεζε θαη κε απηή ηελ έλλνηα, λνκίδσ φηη θαη ην πξψην 

θνκκάηη ηνπ εηζεγεηηθνχ θεηκέλνπ εδψ πέξα ηεο επηηξνπήο, ζεσξεί ην 

δηεπζπληή κάλαηδεξ. 

 

  Αθφκα θαη νη φξνη ηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνηεί απηφ ην εηζεγεηηθφ 

θείκελν, θαηά ηε γλψκε κνπ ιάζνο, ιάζνο γηαηί δηαθσλψ κε φιν ην εηζεγεηηθφ 

θείκελν, βάδεη, αληηκεησπίδεη ην ζρνιείν επηρείξεζε, ην δηεπζπληή manager  

εκάο ζαλ εξγάηεο, νη νπνίνη θαη φινη απηνί πξέπεη λα αμηνινγνχληαη, αθνχ έηζη 

θαη αιιηψο είλαη κηα επηρείξεζε θαη ην πξντφλ πνπ βγάδεη ην νπνίν 

απεπζχλεηαη ζε πειάηεο, δειαδή, ζηνπο καζεηέο θαη ζηνπο γνλείο, ην 

αληηκεησπίδεη κε βάζε ηα θξηηήξηα ηεο αγνξάο, φηη φια απηά πξέπεη λα 

αμηνινγνχληαη. Καη ζα δείηε φηη ρξεζηκνπνηεί ην manager κέζα. Λεεη ζα πξέπεη 

λα είλαη manager απηνχ ηνπ είδνπο. Αθήζηε ηνλ παηδαγσγηθφ ξφιν θαη εθεί 

πάιη βάδεη κηα πιεπξά, κε ηνλ νηθνλνκηθφηεξν ηξφπν. Θα δνπιεχεη ιεεη ζε 

απηή ηελ επηρείξεζε θαη ζα πξνζπαζεί λα βξεη ηηο ιχζεηο κε ηνλ 

νηθνλνκηθφηεξν ηξφπν. 

 

  ε απηή ηε ινγηθή κπαίλεη θαη ην δήηεκα ηεο απνθέληξσζεο. 

Γειαδή, ηη ιεεη; ηη εζείο ζαλ manager απηήο ηεο επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα 

βξίζθεηο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε. Αιιάδεη ηειείσο δειαδή ην πιαίζην. 
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  Γελ ζα ρξεκαηνδνηήζεη απφ ηε θεληξηθή εμνπζία, άξα πάκε ζε 

απνθέληξσζε, άξα ζα πξέπεη λα έρεηο, λα ςάρλεηο λα βξεηο ρξεκαηνδφηεο, 

ρνξεγνχο, έλα θνκκάηη ζα ην παίξλεηο είηε απφ ηε θεληξηθή, είηε απφ ηε 

δεκνηηθή πεξηθέξεηα, απφ ηε πεξηθέξεηα γεληθά, είηε απηή είλαη θαη δήκνο θαη 

έλα θνκκάηη, ζα βγαίλεηο ζηε πηάηζα έμσ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ζα 

πξνζπαζήζεηο λα βξίζθεηο ιεθηά.  

 

  Αθφκα λα ην πάξνπκε θαη ζε απηή ηε κνξθή, δειαδή, θάπνηνη 

πνπ ζεσξνχλ ηελ αμηνιφγεζε, γηαηί έξρνκαη ηψξα ζηελ αμηνιφγεζε, πνπ ζα 

αμηνινγεί θαη ηνλ δηεπζπληή θαη ηε ζρνιηθή κνλάδα θαη ζε απηφ δηαθσλνχκε 

γηαηί ζα γίλεη θαηεγνξηνπνίεζε. Ζ αμηνιφγεζε ζπλάδειθνη, λα θάλσ εδψ κηα 

παξέλζεζε είλαη ην εξγαιείν θαη γηα ηελ αιιαγή ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, αιιά ην θπξηφηεξν είλαη ην εξγαιείν, γηα ηε θαηεγνξηνπνίεζε 

ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, δειαδή, ησλ επηρεηξήζεσλ. Καη γη‟ απηφ θαη κπαίλνπλ 

ηα 16 θξηηήξηα ηνπ ΟΟΑ κε ηα νπνία ζα πξέπεη λα θαηεγνξηνπνηνχληαη θαη λα 

βαζκνινγνχληαη απηέο νη κνλάδεο. 

 

  Δίλαη αληηδξαζηηθά, βαζηά αληηδξαζηηθά κέηξα, εηδηθά ζην δήηεκα 

ηεο παηδείαο θαη ζην δήηεκα ηεο πγείαο δελ κπνξείο λα ηα αληηκεησπίδεηο έηζη. 

Έρεη κηα νιφθιεξε, έηζη, ηειείσο δηαθνξεηηθή αληίιεςε ζαο ιεσ θαη θαθά ηα 

ςέκαηα πξνο ηα εθεί νδεγνχληαη απηέο νη πνιηηηθέο. 

 

  ε απηή ινηπφλ, ηε ινγηθή κπαίλνπλ θαη νη ζηφρνη. Λεεη ζηφρνπο. 

Πνηνη είλαη νη ζηφρνη, ηνπο νπνίνπο ζα βάιεη κηα ηέηνηα επηρείξεζε; Θα δείηε φηη 

φια ηα κέηξα, φινη νη ζηφρνη νη νπνίνη κπαίλνπλ ζε απηή ηελ επηρείξεζε είλαη 

θαζαξά κε ηερλνθξαηηθά θξηηήξηα, δειαδή, κε ηα θξηηήξηα ηεο αγνξάο. Πσο ηα 

παίξλεη ν πειάηεο, εάλ είλαη ηθαλνπνηεκέλνο ν πειάηεο, πνηα ζα είλαη απηά ηα 

θξηηήξηα μέξσ εγψ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, εάλ ζα  βγαίλεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, 

θαηαξηίζηκνο θαη φπσο αθξηβψο ηνλ ζέιεη. Βαζηθά πνηνο θαζνξίδεη ηα θξηηήξηα 

απηή ηε ζηηγκή; Γελ ηα θαζνξίδνπλ, έηζη, απηφ πνπ ιέγακε πξνεγνπκέλσο ηα 

επξσπατθά κνλνπψιηα, ε Δπξσπατθή Έλσζε; Απφ εθεί δελ έξρνληαη νη 

Νηηξεθηίβεο; Απηνί δελ θαζνξίδνπλ ηειηθά ηα θξηηήξηα; Καη απηφ έρεη ζπκβεί θαη 

ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε, γηαηί ζέινπλ θαη ηα παλεπηζηήκηα λα γίλνπλ 

επηρεηξήζεηο θαη ε έξεπλα θαη εηδηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο φπσο 

μέξνπκε θαη ε επηζηήκε, λα ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ παξαγσγηθή δχλακε, αιιά 

φρη ζαλ παξαγσγηθή δχλακε ζπλνιηθά κηαο θνηλσλίαο πνπ ζα παίξλνπλ ηα 
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απνηειέζκαηα απηά φινη, αιιά ζα ηα θαξπψλνληαη απηνί πνπ ζα 

ρξεκαηνδνηνχλ απηέο ηηο επηρεηξήζεηο. Γειαδή, ιεσ ηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε. 

Απφ απηή ηε ζθνπηά ινηπφλ, δηαθσλνχκε θάζεηα. Πψο λα ην πσ. Κάζεηα. 

Δίλαη ηειείσο δηαθνξεηηθή ε αληηκεηψπηζε. 

 

  Θέισ λα πσ ινηπφλ φηη πξψηνλ, δηαθσλνχκε φζνλ αθνξά ηελ 

απνθέληξσζε φρη κε ηελ έλλνηα, κε ηελ απνθέληξσζε θαη‟ αξρήλ. Σα 

αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα. ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα δειαδή, ζα πξέπεη λα 

ππάξρεη έλα αλαιπηηθφ πξφγξακκα, γηαηί μεθηλάκε εκείο κε ηελ αληηκεηψπηζε 

θαη ιέκε έλαο ιαφο, κηα παηδεία έλα ζρνιείν. Αιιά έλα ζρνιείν γηα φιν ην 

θφζκν ην ίδην. Με ην ίδην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, κε θεληξηθή ρξεκαηνδφηεζε, 

έηζη; Γελ αληηκεησπίδνπκε ηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο κε ηα θξηηήξηα πνπ είπα 

πξνεγνπκέλσο, ηειείσο δηαθνξεηηθά θαη επίζεο θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ 

ζρνιηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ ζεσξνχκε φηη ν δηεπζπληήο είλαη έλαο απιφο 

ζπληνληζηήο κηαο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο, πνπ ζηε πξαγκαηηθφηεηα απηή ε 

εθπαηδεπηηθή κνλάδα, απηφ πνπ ζέιεη είλαη ε κφξθσζε θαη ε αγσγή ησλ 

παηδηψλ ηεο εξγαηηθήο ηάμεο. Σειείσο δηαθνξεηηθή θηινζνθία, ηειείσο 

δηαθνξεηηθά πξάγκαηα. 

 

  Καη ζα κνπ πείηε, κα νη θαηεπζχλζεηο είλαη δηαθνξεηηθέο απηή ηε 

πεξίνδν. Δδψ παίδεη ξφιν θαη ην εθπαηδεπηηθφ θίλεκα κε ηα ζπλέδξηά ηνπ ή θαη 

κε ηνπο αγψλεο ηνπ λα αλαηξέςεη απηή ηε θαηεχζπλζε. Καη γεληθφηεξα ιεσ φρη 

δηα κέζνπ κφλν εκεξίδσλ θαη δηεκεξίδσλ θαη ζπλεδξίσλ, αιιά ε δσή ε ίδηα ζα 

δείμεη εάλ θαη ε εξγαηηθή ηάμε απνδερηεί απηφ ην κνληέιν. 

 

  Καη λα πσ κία πιεπξά γηα ηελ αμηνιφγεζε, γηαηί θάπνηνη ιέλε λα 

βξνχκε ηα θαιχηεξα θξηηήξηα γηα ηελ αμηνιφγεζε. Γηα ηνπο δηεπζπληέο, ή γηα 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ή γηα νηηδήπνηε άιιν. Σν απνηέιεζκα είλαη φηη αθφκα θαη 

έηζη εάλ ην δείηε, δειαδή ζαλ manager θαη κε φια απηά, ηα θαιχηεξα θξηηήξηα, 

ππάξρνπλ ζρνιεία απηή ηε ζηηγκή πνπ θιείλνπλ. Απηνχο ηνπο δηεπζπληέο δελ 

ηνπο αμηνινγήζαλε θάπνηνη κε βάζε απηά ηα πεξίθεκα ηα σξαία θξηηήξηα; Σν 

απνηέιεζκα είλαη. Τπνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο, θιείλνπλ ζρνιεία.  

 

  Να βάιεηε θαη κία πιεπξά, φηη έρεη αλνίμεη ην πσ έηζη 

παξελζεηηθά εδψ, λα βάιεηε φηη νη θξνληηζηέο απηή ηε πεξίνδν δεηάλε 

θνππφληα γηα λα πάξνπλ, δειαδή, λα δνζνχλ θνππφληα απηφ πνπ έρεη ην 
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εηζεγεηηθφ θνκκάηη, πνπ γίλεηαη ζε θάπνηεο ρψξεο, γηα λα πάξνπλ ηε 

πξφζζεηε δηδαθηηθή ζηήξημε, γηα ηελ εληζρπηηθή δηδαζθαιία ζηα ζρνιεία. 

 

  Αθνχ δελ ππάξρεη δηαθνξά ηδενινγηθή, φπσο είπαλ θαη ζηε 

Βνπιή πξνρζέο, κεηαμχ ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ηνκέα θαη απηά είλαη ιέλε 

ηδενιεςίεο, είλαη αλαρξνληζκνί, απηά ιέλε είλαη ηα ίδηα, δελ κπνξνχκε. Έξρεηαη 

ινηπφλ ηψξα εδψ πνπ ιέλε έκαζαλ φηη απηφ, πιάθσζαλ θαη νη θξνληηζηέο  θαη 

δεηάλε ηψξα λα πάξνπλ δηα  κέζνπ θνππνληνχ ηελ εληζρπηηθή. 

 

  Ο Μσξατηεο θαη ηα άιια ηδησηηθά εθπαηδεπηήξηα δεηάλε λα 

δνζνχλ θνππφληα ζπλνιηθά ζηνπο γνλείο γηα λα κπνξνχλ λα αγνξάδνπλ πηα ηε 

παηδεία φπνηνο ζέιεη. 

 

  Πάκε ζε αθφκα πην βαζηά θαη αληηδξαζηηθά κέηξα θαη 

θαηαιαβαίλεηε φηη φηαλ έρεη έλαο έλα θνππφλη ζα ην εμαγνξάδεη θαη εάλ έρεη θαη 

πάξα πάλσ ρξήκαηα ζα πιεξψλεη θαη γηα ηε πηζίλα ηνπ, ζα πιεξψλεη θαη γηα 

λα θάλεη ηελ ηππνδξνκία κέζα έλα ηδησηηθφ ζρνιείν θαη ε πιέκπα, ηα παηδηά 

ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, ηα παηδηά ηα θησρά ζα παίξλνπλ θαη ππεξεζίεο φπσο 

θαηαιαβαίλεηε ζε δεκφζηα ζρνιεία ππνβαζκηζκέλα θαη ζε απηά βέβαηα 

δηαθσλνχκε θαη ζέινπκε λα πηζηεχνπκε φηη απηφ ην ζπλέδξην ζα δψζεη θαη κηα 

άιιε ξφηα, κηα άιιε θαηεχζπλζε. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Δπραξηζηνχκε ην ζπλάδειθν. Ο θχξηνο Μπξίδεο Γακηαλφο έρεη 

ην ιφγν. 

Γ.ΜΤΡΗΓΖ (Β΄ ΔΛΜΔ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ): Μεγάιε άλεζε εδψ ηεο 

ζπλεδξίαζεο θαη αλνηθηφο θαηάινγνο θαη πνιχ άλεηεο ζπλζήθεο, πνπ δελ ηηο 

είρε ε νινκέιεηα, ή πνπ ηηο δνχκε ηψξα θαη κε απφληεο νκηιεηέο. Ση δείρλεη 

ζπλάδειθνη; Μήπσο είκαζηε αδηάθνξνη γηα ην ζέκα; Γειαδή ήηαλ πην 

ελδηαθέξνλ ην ζέκα γηα ηε πεξηβαιινληνινγηθή εθπαίδεπζε, φπνπ εθεί 

ςαιηδηδφληνπζαλ θαη νη ηνπνζεηήζεηο θαη νη νκηιίεο; Πνιχ πεξίεξγν κνπ 

θάλεθε. Μπαίλσ ζην ζέκα. 

 

  Ζ θαηαγγειία έηζη ησλ πεπξαγκέλσλ γχξσ απφ ηελ αμηνιφγεζε, 

έρεη ηελ αμία ηεο γη‟ απηφ ζα μεθηλήζσ ιίγν κε θάπνηα ζηνηρεία θαηαγγειηηθνχ 

ραξαθηήξα. Οη πξνεγνχκελεο έηζη αμηνινγήζεηο ζηειερψλ αθνινπζνχζαλ 

εθείλν πεξίπνπ ην 70 – 30 φπσο ιεγφηαλ. 70 δηθνί καο, 30 ησλ άιισλ. 

Σνπιάρηζηνλ εδψ ζε απηή ηε πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο απηή ε αλαινγία 
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ππήξρε. 40 – 60 αλαινγηθά. ηηο πξφζθαηεο πξέπεη λα έγηλε 90 – 10. Ίζσο ε 

καθξά απνπζία επέβαιε λα είλαη ηφζν. Νηξνπή είλαη, απιψο πξέπεη λα 

ιέγνληαη, γηα λα πηέδεη θαη ε θαηαγγειία, θάηη λα βειηηψλεηαη γη‟ απηφ ηα ιεσ. 

 

  Πξηλ απφ ηηο επηινγέο απηέο είρα θάλεη κε ηνλ εαπηφ κνπ θάηη. 

εκείσζα πέληε νλφκαηα, ιεσ απφ απηνχο, θάπνηνη ζα γίλνπλ. Απφ ηνπο 

πέληε έγηλαλ νη ηξεηο. Οη δχν δελ έγηλαλ γηαηί δελ έθαλαλ αίηεζε. Δίλαη βέβαην 

φηη ζα γηλφληνπζαλ θαη νη πέληε απφ ηνπο πέληε ρσξίο λα γλσξίδσ θαλελφο ηα 

ηππηθά πξνζφληα. Έπηαζα δειαδή, ηνπο ηξεηο απφ ηνπο πέληε. Αιιά κνπ 

έθαλε εληχπσζε θαη ην ιεσ έηζη εδψ, ην εμήο: Γλσξίδσ απφ ην ρψξν έηζη ηεο 

ζεκεξηλήο θηινθπβεξλεηηθήο παξάηαμεο πνιινχο αμηφινγνπο ζπλάδειθνπο 

κεξηθνχο απφ ηνπο νπνίνπο άθνπζα λα ιελε φηη δελ ηφικεζαλ λα θάλνπλ 

αίηεζε, γηαηί ήμεξαλ φηη ζα απνξξηθζεί θαη ζα επηιεγνχλ θαη κέζα απφ ην 

ρψξν απηφ νξηζκέλα άηνκα κε νξηζκέλα θξηηήξηα. Απηφ δείρλεη ην πφζν 

κεγάιν είλαη ην πξφβιεκα φηαλ θαη νη θηινθπβεξλεηηθνί ηθαλνί δελ ηνικνχλ λα 

ππνβάιινπλ αίηεζε. 

 

  Ίζσο θάπνηα πξαθηηθή αμία ζα είρε λα θάλακε έλα είδνο γθάινπ 

ή δεκνζθφπεζεο πξηλ θαη κεηά. Πνηνη λνκίδνπκε φηη ζα εθιεγνχλ ρσξίο λα 

μέξνπκε ηα ηππηθά ηνπο πξνζφληα θαη ρσξίο θαλ λα μέξνπκε εάλ ζα θάλνπλ 

αίηεζε θαη λα δνχκε έηζη ην γθάινπ πνηα αληηζηνηρία ζα έρεη κε ηνπο 

επηιεγκέλνπο κεηά.  Ίζσο απηφ λα πηέδεη ηα πξάγκαηα θαη θάπνηνη λα είλαη ιίγν 

πην ζεκλνί. 

 

  ε κηα απφ ηηο πξνεγνχκελεο επηινγέο δηεπζπληψλ πήξα κέξνο 

ζηηο δχν ηειεπηαίεο θαη θνπβεληηάδνληαο κε έλαλ απφ ηνπο αμηνινγεηέο κνπ φρη 

γηα κέλα, ιεσ λα κελ πσ ην φλνκά ηνπ, δελ ήηαλ θαη ηφζν θαζαξέο απηέο νη 

αμηνινγήζεηο. Υσξίο λα πσ ηίπνηε δεχηεξν κνπ ιεεη μέξσ πνηνλ ελλνείο. 

Ξέξνπκε φηη ην ζρνιείν ηνπ ην θξαηάεη ν ππνδηεπζπληήο. Ση μεθηίια 

κεγαιχηεξε απφ θάπνηνλ λα πεη θαλέλαο φηη ην ζρνιείν ηνπ ην θξαηάεη ν 

ππνδηεπζπληήο. 

 

  Αμηνινγήζεθε ινηπφλ, ν δηεπζπληήο θαη‟ νκνινγία ηνπ αλίθαλνο 

κε φια 20 εθηφο απφ έλα 19. Ο ππνδηεπζπληήο απφ ηνπο ίδηνπο αμηνινγεηέο κε 

έλα βαζκφ θαηά κέζνλ φξν πάξα θάησ 19,75 ν αλίθαλνο, 18,75 απηφο πνπ 

θξαηνχζε ην ζρνιείν. Καη νη δχν ήηαλ απφ ηελ ίδηα παξάηαμε θαη ν 
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ππνδηεπζπληήο θαη ν δηεπζπληήο. Γελ πξέπεη λα καο αθήλνπλ αδηάθνξνπο 

απηά ηα πξάγκαηα. ζεο πιεπξέο θαη λα βιέπεη θαλέλαο ηδενινγηθνχ 

ραξαθηήξα θαη θαζαξά ε αμηνινγηθή πιεπξά έρεη ζεκαζία ζην λα πεξάζεη θαη 

ν νπνηνζδήπνηε εθείλν πνπ ζέιεη απφ ηε παηδεία. 

 

  Μηα πξφηαζε ζα ήζεια λα θάλσ έηζη γηα ην πψο πξέπεη λα 

γίλεηαη απηή ε δηαδηθαζία, κήπσο θαη θάηη αιιάμεη. Γελ ππάξρνπλ πνιιέο 

ειπίδεο βέβαηα. Απηνί πνπ ππνβάιινπλ ππνςεθηφηεηεο γη‟ απηέο ηηο ζέζεηο, λα 

έρνπλ θαη έλα είδνο πξνγξακκαηηθψλ δειψζεσλ. Γειαδή, γηαηί ζέινπλ λα 

γίλνπλ θαη λα αμηνινγνχληαη κεηά εάλ πέηπραλ ζε απηά πνπ δήηεζαλ ή φρη. 

 

  Δάλ έλαο ζέιεη λα γίλεη επεηδή έθηαζε ζηα ηξηάληα ρξφληα θαη 

πξέπεη λα γίλεη δελ λνκίδσ λα είλαη απηφ απαξαίηεην λα ζπλνδεχεηαη κε ηελ 

επηινγή ηνπ, αιιά εάλ έρεη θάπνηνο θάηη θαηλνχξγην λα πεη. Θα ππάξμεη έλαο 

ζπλαγσληζκφο κε ηδέεο, ζέισ λα γίλσ γη‟ απηφ ην ιφγν. Δγψ γηα παξάδεηγκα 

ζα δεηνχζα λα γίλσ γηα λα ζπκβάισ ζηε θαηνρχξσζε ησλ ζρνιείσλ ησλ 

ζξεζθεπηηθψλ ειεπζεξηψλ πνπ πηζηεχσ φηη παξαβηάδνληαη. Ναη. Σα θαηλφκελα 

είλαη αηέιεησηα. 

 

  Καη ζα θιείζσ πνιχ ζχληνκα. Ζ ηζηνξία κεηά ηελ επηινγή λα κελ 

ηειεηψλεη, δειαδή, ζην ηέινο θάζε ρξνληθήο πεξηφδνπ έλα επξχ ζχλνιν 

ζπλαδέιθσλ, απηνί πνπ είλαη θαηά ηεθκήξην γλψζηεο ηεο δηαρείξηζεο πνπ 

έθαλε, λα ηνλ αμηνινγνχλ κε έλα αλψλπκν έληππν, κε κηα δηαδηθαζία αμηφπηζηε 

θαη εάλ πέθηεη θάησ απφ νξηζκέλα πνζνηηθά φξηα λα θξίλεηαη μαλά ή λα 

πεγαίλεη θαη ζην ζπίηη ηνπ. 

 

  Θα πξέπεη δειαδή θαη απηφο πνπ έρεη επηιεγεί λα έρεη θάπνην 

θφβν θαη φρη λα ζεσξεί φηη κε ηελ εχλνηα απηψλ πνπ ηνλ επηιέμαλε ζα πάεη 

κέρξη ηέινπο. Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: πλάδειθε ζε επραξηζηνχκε πνιχ. Ο ζπλάδειθνο Υαιηψηεο 

Γεψξγηνο έρεη ην ιφγν. 

Γ.ΥΑΛΗΧΣΖ (ΔΛΜΔ ΔΤΒΟΗΑ): πλάδειθνη, ην ζέκα ζην νπνίν 

αλαθεξφκαζηε είλαη έλα ζέκα ηεξάζηηαο ζεκαζίαο, φρη κφλν γηα καο πνπ 

ιεηηνπξγνχκε κέζα ζηελ εθπαίδεπζε, αιιά γηα φιε ηε θνηλσλία. Καη δελ ζα 

πξέπεη λα ην δνχκε ρσξηζηά πέξα θαη έμσ απφ ηε δνκή θαη ηε δηνίθεζε ηνπ 

θξάηνπο ηεο παηξίδαο καο. 
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  Λεηηνπξγνχκε ζε έλα δεκνθξαηηθφ ζχζηεκα. ε απηφ ην 

δεκνθξαηηθφ ζχζηεκα ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θάζε ηέζζεξα ρξφληα, 

επηιέγνπκε κηα θπβέξλεζε.  Απηή είλαη κία χςηζηε θαηάθηεζε ηνπ ιανχ καο, 

ηελ νπνία βέβαηα είλαη απηνλφεην φηη ζα πξέπεη λα ηελ πεξηθξνπξήζνπκε φζν 

ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν. 

 

  Θα πξέπεη ινηπφλ, λα αλαγλσξίζνπκε θαη λα δψζνπκε θαη λα 

επηδηψμνπκε ηελ επζχλε ηεο δηνίθεζεο λα ηελ έρεη ν ιαφο, δηα ηεο εθιεγκέλεο 

ηνπ θπβέξλεζεο. ιεο απηέο νη αλεμάξηεηεο αξρέο κε ηηο νπνίεο βιέπνπκε 

ηειεπηαία λα γεκίδεη ε ειιεληθή θνηλσλία πξαγκαηηθά ζα πξέπεη λα καο 

πξνβιεκαηίζνπλ θαηά πφζν κπνξεί λα είλαη αλεμάξηεηεο, πνχ κπνξεί λα 

νδεγνχλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπο θαη απφ πνχ λα άγνπλ ηε δχλακή ηνπο θαη απφ 

πνχ λα παίξλνπλ θαηεπζχλζεηο. 

 

  Σα παξαδείγκαηα είλαη πάξα πνιιά θαη ζην πλήγνξν ηνπ 

Πνιίηε θαη μέξνπκε φηη ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε πξνήιζε απφ ηε θαηάξγεζε 

ηνπ ψκαηνο Διεγθηψλ Γεκφζηαο  Γηνίθεζεο, ην νπνίν ψκα Διεγθηψλ 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο είρε λα επηδείμεη πξαγκαηηθά έλα πνιχ ζνβαξφ έξγν θαη 

είρε πεξηθξνπξήζεη πάξα πνιχ ην χληαγκα ηηο ζπληαγκαηηθέο ειεπζεξίεο νη 

νπνίεο είλαη πάξα πνιιέο θαη ιεηηνπξγνχκε ζε κηα ρψξα ε νπνία πξαγκαηηθά 

κε ηνπο αγψλεο ηνπο δεκνθξαηηθνχο ηνπ ιανχ καο έρεη θαηνξζψζεη  

πξαγκαηηθά κέζα ζε δχζθνιεο ζπγθπξίεο λα παξακέλεη δεκνθξαηηθφ θαη 

ειεχζεξν. Καη είλαη γεγνλφο φηη κε ην πλήγνξν ηνπ Πνιίηε απηή ε άκπλα ησλ 

πνιηηψλ έρεη κεησζεί. 

 

  Θα πξέπεη ινηπφλ, λα δνχκε ην εάλ θαη θαηά πφζν ε επηινγή 

ησλ ζηειερψλ ηεο δηνίθεζεο ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε έλα εληειψο αληηθεηκεληθφ 

ζχζηεκα θαη εάλ ζα πξέπεη ηελ επζχλε λα ηελ έρεη ν ιαφο δηα ηεο εγεζίαο ηελ 

νπνία εθιέγεη ζε θάζε πεξίπησζε. 

 

  Τπφ απηή ηελ έλλνηα ινηπφλ θαη εάλ δνχκε ην ζέκα κε απηφ ην 

πξίζκα, ζα πξέπεη λα θάλνπκε κία βαζηθή δηάθξηζε, λα ρσξίζνπκε ηα ζηειέρε 

ζε αλψηεξα, κεζαία θαη θαηψηεξα. Οη δηεπζπληέο δηεχζπλζεο, δειαδή, νη 

δηεπζπληέο γξαθείσλ αλήθνπλ ζε αλψηεξα ζηειέρε. Οη δηεπζπληέο ζρνιείσλ 

είλαη κεζαία ζηειέρε, νη ππνδηεπζπληέο θαη ηα φπνηα άιια ζηειέρε είλαη ηα 

θαηψηεξα ζηειέρε ηεο δηνίθεζεο. 
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  Πηζηεχσ ινηπφλ, φηη κε άιιε δηαδηθαζία πξέπεη λα εθιέγνληαη ηα 

αλψηεξα ζηειέρε ηεο δηνίθεζεο θαη κε άιιε δηαδηθαζία ηα κεζαία θαη 

θαηψηεξα. Γειαδή, ηα αλψηεξα θαη βγαίλεη ην πξφβιεκα απιά θαη πηζηεχσ φηη 

ζε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα ππάξρεη κηα πίεζε θαη απφ ην ζπλδηθαιηζηηθφ 

καο θίλεκα θαη απφ φινπο λα ππάξρεη έλα κφληκν ζχζηεκα. Απηή ε θαηάζηαζε 

πνπ έξρεηαη φρη θάζε θπβέξλεζε, αιιά θάζε Τπνπξγφο θαη αιιάδεη ζχκθσλα 

κε ηηο δηθέο ηνπ απφςεηο ην ζχζηεκα ηεο επηινγήο ησλ ζηειερψλ είλαη χπνπην 

θαη επηθίλδπλν. Όπνπην γηαηί δνχκε ζε κία θνηλσλία ζηελ νπνία μέξνπκε, αιιά 

ελ πάζε πεξηπηψζεη ππάξρεη έηζη κία ππνςία, ε νπνία είλαη βάζηκε φηη 

ππάξρνπλ θάπνηεο ππεξθπβεξλήζεηο, γηαηί πιένλ φιε ε Δπξψπε έρεη γίλεη κηα 

γεηηνληά. Τπάξρνπλ θάπνηεο ππεξθπβεξλήζεηο νη νπνίεο ζέινπλ λα βάινπλ 

πνδάξη ζε θάπνηεο ρψξεο. 

 

  Θα πξέπεη ινηπφλ, λα ην δνχκε θαη κέζα απφ απηφ ην πξίζκα. 

Καη ππφ απηή ηελ έλλνηα ινηπφλ, ζα πξέπεη λα δνχκε πνην είλαη απηφ ην 

ζχζηεκα ην νπνίν ζα είλαη κφληκν θαη δελ ζα ην αιιάδεη φπνηνο Τπνπξγφο 

έξρεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηθέο ηνπ απφςεηο γηα λα πξνθαιέζεη απηφ ην νπνίν 

ζεσξεηηθά ζέιεη, αιιά νπζηαζηηθά δελ θαηαθέξλεη. Καη ηη είλαη απηφ πνπ δελ 

θαηαθέξλεη κε ηελ αλαζηάησζε; Γελ θαηαθέξλεη λα έρνπκε κηα ηάμε ζηε 

δεκφζηα δηνίθεζε. 

 

  Δάλ ζειήζνπκε λα κηιήζνπκε, λα ην δνχκε απφ κία εληειψο 

δηαθνξεηηθή ζθνπηά θαη πξαγκαηηθά έρνπλ γξαθηεί πάξα πνιιά θείκελα θαη 

ππάξρνπλ αλαιχζεηο, πψο ζα δηαιπζεί ε ειιεληθή θνηλσλία, πψο ζα δηαιπζεί 

ε εθπαίδεπζε. Έλαο ηξφπνο απιφο γηα λα δηαιπζεί ε εθπαίδεπζε είλαη λα 

κπεξδέςνπκε ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο. Έλαο ηξφπνο γηα λα αλαβαζκίζνπκε 

ηελ εθπαίδεπζε είλαη λα θάλνπκε απηφ πνπ ρξφληα δεηάκε θαη δελ ην έρνπκε 

θαηαθέξεη λα ππάξρεη έλα ζηαζεξφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Νεπηαγσγείν 

δεκνηηθφ, γπκλάζην, ιχθεην, παλεπηζηήκην. 

 

  Απηή ε ηάμε ε νπνία πξέπεη λα ππάξρεη δπζηπρψο βιέπνπκε φηη 

ζπζηεκαηηθά αλαηξέπεηαη. Παίξλνπκε ηα ΣΔΗ, ηα θάλνπκε παλεπηζηήκην ζε κηα 

κέξα. ηα νπνία ΣΔΗ ήηαλ ν πξψελ ΔΤΚΛΔΗΓΖ πνπ ήηαλ ηα πξψελ ΚΑΣΔΔ 

ελ πάζε πεξηπηψζεη. 
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  Βιέπνπκε δειαδή, φηη ην κείδνλ είλαη ε δεκηνπξγία ελφο κνλίκνπ 

ζπζηήκαηνο, ην νπνίν κφληκν ζχζηεκα ζα αλαδεηθλχεη ηα ζηειέρε ηα νπνία ζα 

δηαρεηξηζηνχλ πξάγκαηα ηα νπνία πξέπεη λα δηαρεηξηζηνχλ. Καη πνηα είλαη 

απηά. Γελ λνκίδσ ηψξα φηη γηα λα γίλεηο δηεπζπληήο ζρνιείνπ πξέπεη λα έρεηο 

έλα δηδαθηνξηθφ, δχν δηδαθηνξηθά, πέληε δηδαθηνξηθά θαη ηέηνηα πξάγκαηα. Ή 

γηα λα γίλεηο ππνδηεπζπληήο, δελ είλαη δπλαηφλ ηψξα λα κπνχκε ζε ηέηνηεο 

ινγηθέο. Θα πξέπεη λα δνχκε ζην αληηθείκελν ζην νπνίν απεπζχλεζαη. 

πνπδάδνπκε  ρίιηα δχν πξάγκαηα, πάκε ζην γπκλάζην θαη ιεο ην κ είλαη 

ζηαζεξφ πξνζέμηε παηδηά εδψ γίλεηαη ην ιάζνο. Καη ιελε ηη είλαη ην κ. 

 

  Άξα ζα πξέπεη λα δνχκε ην εάλ θαηά πφζν ν δηεπζπληήο ζα 

πξέπεη λα έρεη φια απηά ηα πξνζφληα. Πηζηεχσ φηη έλαο ηξφπνο κε ηνλ νπνίνλ 

κπνξνχκε λα ιχζνπκε ην ζέκα απηφ απιά είλαη: Πξψηνλ ηα αλψηεξα ζηειέρε 

είλαη επηινγή ηεο θπβέξλεζεο θαη επζχλε ηεο θπβέξλεζεο θαη απηά ζα 

εθαξκφζνπλ ηε θπβεξλεηηθή πνιηηηθή θαη ηε θπβεξλεηηθή θηινζνθία, ε νπνία 

θπβεξλεηηθή θηινζνθία είλαη άπνςε ιατθή. Ο ιαφο ηνπο έρεη ζηείιεη εθεί πέξα. 

Σν ιαφ εθθξάδνπλ.  Ξεθαζαξίζακε ινηπφλ, κε ηα αλψηεξα ζηειέρε. Κξίλνληαο 

ηα αλψηεξα ζηειέρε θξίλνπκε ηε θπβέξλεζε. Έλα ην θξαηνχκελν. Δίλαη 

απηνλφεην ινηπφλ λα έρνπκε απηή ηε δηάθξηζε ζηελ αλψηεξε βαζκίδα. 

 

  ηε κεζαία βαζκίδα. Θα βάινπκε πάιη έλαλ απιφ φξν 

αξραηφηεηα. Καη δελ επηιέγεηαη δηεπζπληήο δχν θνξέο. Με απηφ ηνλ ηξφπν 

ιχλνπκε ην ζχζηεκα, επεηδή ν δηεπζπληήο θάλεη δηαρείξηζε. Βιέπνπκε 

θάπνηνπο δηεπζπληέο νη νπνίνη είλαη ζπλερψο δηεπζπληέο θαη κάιηζηα γηα λα 

θξαηήζνπλ ηε ζέζε ηνπο θαη απηφ ίζσο ζα ην δνχκε θαη ζα ηξαπκαηηζηνχλ νη 

ζρέζεηο καο, ην απεχρνκαη βέβαηα, αιιά ην θνβάκαη, ζα ηξαπκαηηζηνχλ νη 

ζρέζεηο καο κέζα ζηνπο ζπιιφγνπο, φηαλ ν δηεπζπληήο ζα γίλεη αμηνινγεηήο 

θαη ζα ρξεηαζηεί λα αμηνινγήζεη θάπνηνλ θαζεγεηή, ν νπνίνο ζέιεη λα ηνπ θαεη 

ηε ζέζε. Γηαηί ινγηθφ είλαη θάπνηνο λα ζέιεη ζηελ επφκελε θξίζε λα δηεθδηθήζεη 

ηε ζέζε δηεπζπληή. Πνηνο ζα κνπ εγγπεζεί εκέλα φηη ν δηεπζπληήο ν νπνίνο ζα 

αμηνινγήζεη ηνλ πθηζηάκελφ ηνπ ζα είλαη αληηθεηκεληθφο ζηε θξίζε ηνπ. 

 

  Με απηή ηελ έλλνηα ινηπφλ, εάλ βάινπκε απινχο φξνπο, φπσο 

γηα παξάδεηγκα ηελ αξραηφηεηα θαη κία θνξά εθιέγεζαη, φηαλ μέξεηο φηη ζα 

βξεζείο θαη εζχ ζηε ζέζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ χζηεξα απφ ηέζζεξα ρξφληα, δελ 

ζα είζαη ν κφληκνο ζε απηή ηε ζέζε. Δάλ βέβαηα ππάξρεη αίηεζε, γηαηί εάλ δελ 
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ππάξρεη αίηεζε δεχηεξε, κπνξεί λα εθιεγείο θαη δχν θαη ηξεηο θαη ζαξάληα 

θνξέο. Αιιά μέξεηο φκσο φηη ζα παο ζηε ζέζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξαγκαηηθά 

ζα είζαη πνιχ πξνζεθηηθφο ζην λα ζπκπεξηθεξζείο θαηά ηξφπν ν νπνίνο δελ 

εμππεξεηεί ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλσλία θαη ην ζχιινγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

 

  Βεβαίσο δνχκε ζε κηα θνηλσλία ζηελ νπνία έρνπκε πηψζε ησλ 

αμηψλ. Βιέπνπκε φηη ην εζληθφ ζπλαίζζεκα έρεη κεησζεί ζε πνιχ κεγάιν 

βαζκφ. Καη πηζηεχσ φηη ζε απηφ ην ζεκείν νη δηεπζπληέο θαη ηα ζηειέρε ηεο 

δηνίθεζεο δελ κπνξνχλ λα δψζνπλ κηα ιχζε νχηε θαλ λα έρνπλ κηα πξφηαζε, 

γηαηί έρνπλ απιή δηαρείξηζε. Μπνξνχλ φκσο λα θάλνπλ θηλήζεηο ηα αλψηεξα 

ζηειέρε, αλ θαη θαηά πφζν εάλ απηά δελ θάλνπλ απιή δηαρείξηζε, γηαηί φηαλ 

εθιέγνληαη κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα θάλνπλ απιή δηαρείξηζε, εάλ εθθξάδνπλ 

ηε θπβεξλεηηθή θηινζνθία. 

 

  Να πσ έλα παξάδεηγκα θαη λα θιείζσ. Σν ζέκα ηεο 

ππνγελλεηηθφηεηαο ην νπνίν ζεσξψ φηη είλαη ην πην ηεξάζηην  δήηεκα ην νπνίν 

ππάξρεη θαη κάιηζηα λα ην πνχκε θαη ζε απηφ ην ζπλέδξην, ε ιχζε ηνπ 

δεκνγξαθηθνχ πξνβιήκαηνο είλαη ν πην θηελφο ηξφπνο γηα λα ιπζεί ην 

αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα ζηελ Διιάδα. θεθηείηε λα ππάξρεη κέζα ζε ιίγν 

ρξνληθφ δηάζηεκα λα έιζνπλ ζε δέθα ρξφληα άιινη ηφζνη εξγαδφκελνη πνπ λα 

δψζνπλ αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο.  

 

  Λνηπφλ, απηφ είλαη έλα δήηεκα, ην νπνίν δελ κπνξνχλ λα ην 

αλαδείμνπλ ζηειέρε, ηα νπνία έρνπλ βγεη κε κία δηαδηθαζία δηαρείξηζεο ρσξίο 

λα έρνπλ έηζη κηα θηινζνθηθή πξνζέγγηζε, ηελ νπνία έρεη επηιέμεη ν ιαφο. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Δπραξηζηνχκε ην ζπλάδειθν. Ο θχξηνο Βαξηάο έρεη ην ιφγν. 

Α.ΒΑΡΗΑ (ΔΛΜΔ ΠΑΡΟΤ): Πξνεξρφκελνο απφ κία ΔΛΜΔ πνπ 

παξαδνζηαθά έρεη έλα ςεθνδέιηην, κνηξαία θαη ηε πξνεγνχκελε θνξά πνπ 

πήξα ην ιφγν θαη ηψξα πξνζπαζψ λα πινπηίζσ ην πξνβιεκαηηζκφ θαη ηε 

θνπβέληα κε κία άπνςε θαη ζχληνκε κάιηζηα πνπ δελ αλαηξεί, αιιά νχηε θαη 

αθνπκπά θακηά παξάηαμε. 

 

  Φάρλσ εηδηθά ζηε ζεκεξηλή εκέξα λα βξσ ηε πιαηθφξκα 

ζθέςεο, ηε πιαηθφξκα πάλσ ζηελ νπνία θηλείηαη ε φιε πξνβιεκαηηθή απφ 

φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο. Απηφ αλαδεηψ θαη λνκίδσ φηη είλαη ρξήζηκν λα ην 

θαηαζέζσ θαη ζχληνκα θαη ζθφξπηα. 
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  Απηφ πνπ ιέλε νη ζπλάδειθνη καζεκαηηθνί ην θνηλφ 

παξαλνκαζηή. Γηαπίζησζε πξψηε. Γείηε ηε δηαθνξά νπηηθήο φισλ πεξίπνπ 

ησλ ηνπνζεηήζεσλ πνπ έγηλαλ  ηελ ρζεζηλή κέξα, ζηε πξνρζεζηλή γηα ηελ 

αθξίβεηα, ηε πξψηε εκέξα, φηαλ κηιάγακε γηα έλα ζρνιείν αλνηθηφ ζε φινπο, 

γηα ηελ έλλνηα ηνπ ζρνιείνπ, ηνπ παηδαγσγνχ θαη δείηε ηελ νπηηθή φισλ 

ζρεδφλ ησλ ηνπνζεηήζεσλ ηεο ζεκεξηλήο, ηεο ρζεζηλήο δειαδή, εκέξαο, φηαλ 

θηάζακε ζηηο ιεπηνκέξεηεο, ζηα φξγαλα δηνίθεζεο θιπ. 

 

  Γελ ζέισ λα ζρνιηάζσ ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα παξά κφλν 

επηηξέςηε κνπ λα πσ, λα κνπ βγεη απφ κέζα, επηχρεζα γηα ρξφληα ζαλ 

δηεπζπληήο ιπθείνπ, επηχρεζα ζαλ δάζθαινο θαη επηπρψ θαη ηψξα ζαλ 

δάζθαινο κηα πνπ δελ έθαλα αίηεζε γηα δηεπζπληήο γηαηί απιά έλησζα 

θνπξαζκέλνο. Θαξξψ φηη ην πςειφηεξν ζηέιερνο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη απηφο 

πνπ κπαίλεη ζηελ ηάμε θαη θάλεη κάζεκα. Κάπνπ ελνρινχκαη έηζη; 

 

  Αο έιζσ ηψξα ιίγν ζε απηφ πνπ ιεσ ηε πιαηθφξκα θαη ηελ 

αλαδήηεζε ηνπ θνηλνχ παξαλνκαζηή. Πνηνο είλαη ν θνηλφο παξαλνκαζηήο 

φζσλ αθνχζηεθαλ ζήκεξα; Δπηηξέςηε κνπ πξνθαηαβνιηθά δεηψ ζπγλψκε, 

θνβνχκαη φηη φια μεθηλνχλ απφ έλαλ ακπληηθφ κεραληζκφ. Έλαο ακπληηθφο 

κεραληζκφο πνπ καο εγθισβίδεη ζε κηα ινγηθή πνπ ζπρλά αλαηξεί φια φζα 

έρνπκε πεη σο ηψξα θαη πνπ ζπρλά ιέκε γηα ηδέεο, γηα ζρνιείν θαη γηα φια ηα 

άιια. 

 

  Να ην θάλσ ιίγν πην απιφ. Γελ ζα θάλσ ςπρνινγηθέο 

πξνζεγγίζεηο, γηαηί είλαη ππνηηκεηηθέο. Αιιά ιίγν λα ην εληνπίζνπκε. Πνηα είλαη 

ε θπβέξλεζε; Δάλ μεθηλάο απφ έλαλ ακπληηθφ κεραληζκφ, ε θπβέξλεζε, ε 

πξάζηλε, ε κπιε, ή νηηδήπνηε, είλαη κηα νκάδα αλζξψπσλ πνπ έρνπλ ην 

θξάηνο θαη ππεξεηνχλ ηελ ηάδε άξρνπζα ηάμε, λα επηβάιινπλ ηνλ 

θαπηηαιηζκφ, λα ηζαθίζνπλ ην ζρνιείν, λα δψζνπλ κέζα εθεί ηηο απφςεηο ηνπο  

θιπ, ζηέθεζαη ινηπφλ, ακπληηθά θαη πξνζπαζείο λα θξνπξήζεηο ην ζρνιείν 

απφ ην λα γίλεη ν κνριφο θαη ην εξγαιείν κηαο πξνπαγαλδηζηηθήο δηαδηθαζίαο 

θιπ. 

 

  Πνηνη είλαη νη πεξηθεξεηάξρεο, νη δηεπζπληέο εθπαίδεπζεο; Μα 

είλαη ηα ηζηξάθηα ησλ ηάδε θνκκαηηθψλ κεραληζκψλ, ηα ζηειέρε ηνπ έηζη θαη 

αιιηψο θαη αιιηψηηθα πνπ έξρνληαη λα επηβάιινπλ απηή ηε πνιηηηθή. Απηφ 
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επηβάιιεη ν ακπληηθφο κεραληζκφο. Πνηνη είλαη νη δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ; 

Φηάζακε ζην ζεκείν λα ακθηζβεηείηαη εάλ θαη ζπλάδειθνη. Δίλαη θνκκαηηθνί 

παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα είλαη κε 70 – 30 ή 60 – 40 κε απηή ηε ινγηθή εγψ 

δελ ζα έπξεπε λα γίλσ πνηέ δηεπζπληήο γηαηί δελ δήισζα πνηέ θαη δελ 

επέηξεςα ζε θαλέλαλ λα κε πξνζεηαηξηζηεί, ελ πάζε πεξηπηψζεη πνπ 

εμππεξεηνχλ θαη κνηξαία ν θάζε ζπλάδειθνο πξέπεη λα κπεη ζε θάπνηα θιίθα 

κηθξή ή κεγάιε πνπ λα κελ ελνριεί θαη πνιχ ηελ ηδενινγία ηνπ. Πνχ είλαη 

ηειηθά ην ζρνιείν; Γηθαηνχζηε λα ηα ιεηε φια απηά; Γηθαηνχζηε γηαηί ηζρχνπλ. 

Μα ηζρχνπλ.  

 

  Δίλαη φκσο ινγηθή, ην λα ιχζνπκε ηα πξνβιήκαηα, λα θάλνπκε 

πξνηάζεηο θαη κάιηζηα θαη κάιηζηα ην ζνβαξφηεξν φξγαλν ε ΟΛΜΔ λα θηάζεη 

ζε πξνηάζεηο μεθηλψληαο απφ ακπληηθφ κεραληζκφ. Λίγν αλαηξίρηαζα θαη 

ζπγρσξέζηε κε φηαλ άθνπζα γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε. Γελ κπνξνχκε λα 

βάινπκε κέζα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε γηαηί ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε είλαη 

δηεθζαξκέλνο κεραληζκφο θιπ. Βεβαίσο άκα μεθηλάο απφ ακπληηθή ζηάζε έηζη 

είλαη ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε. Αιιά έηζη είκαζηε θαη εκείο. Δίκαζηε 

ππνβαζκηζκέλα θνηλσληθά, θνκπιεμαξηζκέλα παηδάθηα πνπ καο δίλνπλ 

ςίρνπια εμνπζίαο θαη ηξέρνπκε πνηνο ζα θαηαιάβεη ηηο ζέζεηο ησλ δηεπζπληψλ 

γηα λα ληψζνπκε φηη είκαζηε θάπνηνη. Έηζη ζα μεθηλήζνπκε; Τπάξρνπλ απηά; 

Τπάξρνπλ απηά. Γελ κπνξεί φκσο λα δνκείηαη ε φιε πξνζπάζεηα ηεο ΟΛΜΔ, 

ζηηο πξνηάζεηο ζηε θάζε θπβέξλεζε κέζα απφ ηνλ ακπληηθφ κεραληζκφ, γηαηί 

ζα θηάζνπκε ζε απηφ. ε απηφ ηεο δηθηαηνξίαο. Γελ είλαη ψξηκνο ν ειιεληθφο 

ιαφο γηα δεκνθξαηία, φηαλ γίλεη ψξηκνο ζα ηνπ δψζνπκε δεκνθξαηία.  

 

  Θαξξψ φηη είλαη ε ψξα ρσξίο λα δηαθσλψ κε φζα αθνχζηεθαλ, 

φια ηζρχνπλ πάληα θαη ε θάζε θπβέξλεζε θαη ζπκθσλψ κε ην ζπλάδειθν 

απφιπηα. Πάληα ε θάζε θπβέξλεζε ζέιεη λα βάιεη ηα ζηειέρε ηεο γηα λα 

θάλνπλ ηε πνιηηηθή ηεο. εβαζηφ. Γηαηί ε δηαθνξεηηθφηεηα έιεγα θαη πξνρζέο, 

ε δηαθνξεηηθφηεηα πξέπεη λα πινπηίδεη. Αιιά εάλ ε δηαθνξεηηθφηεηα πνιψλεη 

θαη γίλεηαη κηα πνιεκηθή ρσξίο λφεκα εγψ ζα ραηξφκνπλ δειαδή, λα έβιεπα 

έλα λενδεκνθξάηε ζηέιερνο ζην ζρνιείν λα πεξλάεη μεθάζαξα κηα 

λενδεκνθξαηηθή πνιηηηθή θαη έλα παζφθν κηα παζνθηθή θαη έλαλ ηνπ ΚΚΔ κηα 

ηέηνηα. Γελ ην είδα πνηέ. Αθφκα θαη ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε δελ ην είδα. 

Έρσ δεη εθπξνζψπνπο ηεο αξηζηεξάο λα ζπξψρλνπλ δεμηέο ζέζεηο θαη 

εθπξνζψπνπο ηεο δεμηάο αξηζηεξέο. Σα πξάγκαηα είλαη ιηγάθη παιαβά. 
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  σζηά φια απηά, αιιά είλαη αλάγθε λα ηα δνχκε πηζηεχσ θαη 

απηφο ήηαλ ν κφλνο ιφγνο πνπ πήξα ην ιφγν λα ηα δνχκε φια απηά. Καη 

ζπκθσλψ φηη ε ΟΛΜΔ είλαη βαζηθά ακπληηθφο κεραληζκφο. Κάζε 

ζπλδηθαιηζκφο είλαη ακπληηθφο κεραληζκφο. Αιιά ε ινγηθή ηνπ φηη δελ πξέπεη 

λα εγθισβηζηεί ζε ακπληηθφ κεραληζκφ. Ζ ινγηθή ηνπ πξέπεη λα μεθηλάεη απφ 

ην ζεηηθφ, φηη δηεπζπληήο ζέιεη λα γίλεη ν δάζθαινο πνπ έρεη φλεηξα ιίγν λα 

ζπληνλίζεη ην ζρνιείν ηνπ φκνξθα, λα εθπξνζσπήζεη ην ζχιινγν. Έηζη 

πξέπεη λα μεθηλάκε, γηα λα κπνξνχκε κεηά λα ζηειηηεχνπκε θαη ην θηεληάξε 

ζπλάδειθν, πνπ θνκπιεμηθά ζέιεη ιίγε εμνπζία, ζέιεη λα θάλεη ην θακπφζν. Ή 

ζέιεη ηηο 100.000 πάξα πάλσ θαη γίλεηαη ν δηεπζπληήο εθπαίδεπζεο έλαο 

άλζξσπνο πνπ ζέιεη λα αλαισζεί γηα ην θαιφ ηεο εθπαίδεπζεο. Έηζη πξέπεη 

λα μεθηλάεη θαλείο, γηα λα κπνξεί εθ ησλ πζηέξσλ λα ηνπ ιεεη θχξηε απηφ πνπ 

θάλεηο δελ είλαη φκνξθν. Αιιηψο δελ πάκε θαιά θαη επραξηζηψ πάξα πνιχ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Δπραξηζηνχκε ην ζπλάδειθν. Ο ζπλάδειθνο Μπαιάθαο 

Αζαλάζηνο έρεη ην ιφγν. 

Α.ΜΠΑΛΑΦΑ: Δπηγξακκαηηθά ζα πσ γηα φινπο φζνπο έρνπλ θάπνην ιφγν 

ζηε δηνίθεζε γεληθά. ρνιηθφ ζπκβνχιην ιίγνη δηεπζπληέο ην γλσξίδνπλ αιιά 

δελ κπνξνχλ λα ην εθαξκφζνπλ ιφγσ ηνπ πιήζνπο ησλ κειψλ. Οη 

πεξηζζφηεξνη δηεπζπληέο έρνπλ άγλνηα χπαξμήο ηνπ. 

 

  ρνιηθή επηηξνπή. Ο δηεπζπληήο είλαη θαη ηακίαο θάλεη ηα πάληα, 

ηα ππφινηπα κέιε απιψο ππνγξάθνπλ θαη απηφ παξαθαιψληαο ηνπο. Δάλ ν 

δηεπζπληήο θάλεη θαιφ θνπκάλην ην ζρνιείν ζα έρεη ρξήκαηα, εάλ φρη απηφο ζα 

έρεη. 

 

  χιινγνο γνλέσλ, Οκνζπνλδία Γνλέσλ. Δάλ γίλεη εθαξκνγή ηεο 

θείκελεο λνκνζεζίαο ηα πεξηζζφηεξα ζρνιεία δελ ζα έπξεπε λα έρνπλ 

ζχιινγν γνλέσλ. 

 

  Γεκνηηθή επηηξνπή παηδείαο. ην Ννκφ Σξηθάισλ κφλν έλαο 

δήκνο έρεη δεκνηηθή επηηξνπή παηδείαο. Οη ππφινηπνη φρη, δελ ηελ ζέινπλ, 

αθνχ παίξλνπλ ηα ρξήκαηα κέζσ ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ έρνπλ απφ ηα 

αληίζηνηρα ππνπξγεία, ππνηίζεηαη γηα ηα ζρνιεία, αιιά δελ ηα δίλνπλ γηα ηα 

ζρνιεία. 
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  Ννκαξρηαθή επηηξνπή παηδείαο. Λεηηνπξγεί, έρεη αξκνδηφηεηεο; 

Διάρηζηεο ηψξα, αθνχ πήγαλε ζηε δεκνηηθή επηηξνπή παηδείαο. 

 

  Λέλε ην 3,5% λα γίλεη 5. Αθνχ φηαλ απφ ην 3,5% κφλν ην 1% 

θηάλεη ζηα ζρνιεία θαη 25 λα γίλεη ηη ζα γίλεη; Σίπνηε. Άξα ρξεηάδνληαη θάπνηνη 

κεραληζκνί έηζη ψζηε ηα ρξήκαηα πνπ είλαη γηα ηε παηδεία λα θαηαιήγνπλ ζηε 

παηδεία θαη φρη ηηο εμππεξεηήζεηο ζην φινη καο, ζην βφιεκα θάπνησλ θελψλ 

πνπ έρνπλ νη λνκαξρίεο νη δήκνη θιπ. 

 

  Γηεπζπληέο ζρνιείσλ, ππνδηεπζπληέο. Άθνπζα πξηλ ιελε ν 

ζχιινγνο ησλ θαζεγεηψλ λα έρεη ιφγν ζηελ επηινγή. ην ζρνιείν κνπ έρσ ηε 

γπλαίθα κνπ, ηελ αδειθή κνπ, ηε θνπκπάξα κνπ, άξα ζα είκαη ζίγνπξα 

ππνδηεπζπληήο, δηεπζπληήο εάλ ηζρχζεη απηφ. 

 

  Οη ππάξρνληεο δηεπζπληέο, ππνδηεπζπληέο θαη νη δηεπζπληέο 

εθπαίδεπζεο γλψζεο πάλσ ζηε δηνίθεζε ή έρνπλ γλψζεηο κεηαπηπρηαθά γηα 

θάπνπ αιινχ; Ση λα ηα θάλεηο ηα θάπνπ αιινχ φηαλ ζηε δηνίθεζε δελ μέξεηο; 

Άξα ηη ρξεηάδεηαη εθεί; Δθηφο απφ ηηο γλψζεηο ηελ εκπεηξία θαη ηελ φξεμε εάλ 

πάλε θαη έλα ρξφλν, έλα εμάκελν ή δχν ρξφληα ζε κηα ζρνιή γηα λα κάζνπλ 

θαιά ηε δηνίθεζε δελ ζα γίλεη θαιχηεξε ε δνπιεηά καο; Έηζη πηζηεχσ. 

 

  Πεξηθεξεηαθνί δηεπζπληέο. Σν πψο επηιέρζεθαλ πην παιηά είλαη 

γλσζηά. Αιιά ηνπιάρηζηνλ ε θνκκαηηθή επηινγή πνπ ζα γίλεη, ζα πξέπεη λα 

γίλεηαη θαη απηή αμηνθξαηηθά. Γηαηί νχηε θαη απηή γίλεηαη. 

 

  Αμηνιφγεζε ιεεη ρξνληθή δηάξθεηα. Σξεηο εκέξεο, ηξεηο κήλεο 

άθνπζα πξηλ. Δάλ γίλεηαη κε απηφ ηνλ ηξφπν πνπ γίλεηαη θαη ηξία ρξφληα λα 

ηελ θάλνπλ απηή ηελ αμηνιφγεζε ζα έρνπκε απνηέιεζκα; ρη. 

 

  Κάπνηα αλαινγία άθνπζα 60 – 40, 70 – 30, 90 – 10. Δθέηνο ζηα 

Σξίθαια απφ ηνπο 6 δηεπζπληέο ν 1,5 ήηαλ απφ ηνπο θπβεξλψληεο νη 

ππφινηπνη ήηαλ απφ ην ΠΑΟΚ λα ην πσ έηζη απιά. Κάλνπλ θαη νη έμη; Ήηαλ 

θαηάιιεινη νη έμη απηνί λα γίλνπλ δηεπζπληέο; Δπεηδή γλσξίδσ πξάγκαηα εγψ 

ιεσ φρη. Άζρεηα εάλ αλήθνπλ ζηε Νέα Γεκνθξαηία, ή ζην ΠΑΟΚ. Με 

αθαηάιιεινπο πάεη κπξνζηά ην ζρνιείν; Γελ πάεη.  
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  Άξα ε φξεμε, ε εκπεηξία ζε ζπλδπαζκφ ππνρξεσηηθήο 

επηκφξθσζεο ελφο έηνπο ζα καο θάλνπλ ηα ζρνιεία θαιχηεξα. Καη σο πξνο 

ηα νηθνλνκηθά, εάλ θηηάρλακε ζε θάζε δηεχζπλζε έλα νηθνλνκηθφ γξαθείν ην 

νπνίν ζα ειέγρεη ηηο θαηαλνκέο, ηηο απνξξνθήζεηο φισλ ησλ ρξεκάησλ πνπ 

πάλε ζηνπο δήκνπο, ζηηο λνκαξρίεο, δελ ζα έκπαηλε θάπνηνο θξαγκφο; Άξα 

ρξεηάδνληαη αξθεηέο αζθαιηζηηθέο δηθιείδεο γηα λα γίλεη θάηη θαιχηεξν απφ 

απηφ πνπ ππάξρεη. Να είζηε θαιά. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Δπραξηζηνχκε ην θχξην Μπαιάθα. Ζ θπξία Βάζηνπ έρεη ην ιφγν. 

Ο.ΒΑΗΟΤ (ΔΛΜΔ Γ΄ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ): Δίκαη δηεπζχληξηα ηνπ 4νπ Γπκλαζίνπ 

θαη είκαη δηδάθησξ αξραηνινγίαο. Απηφ ην ιεσ ζπλεηδεηά φρη σο πξνβνιή 

αιιά γηα ην εάλ παίδεη ή φρη ξφιν απηφ πνπ ιεκε γηα ηα ηππηθά ή φρη πξνζφληα 

ησλ δηεπζπληψλ. 

 

  Καη‟ αξρήλ ζπλάδειθνη, ζπκθσλψ απνιχησο κε φζνπο 

ζπλαδέιθνπο κίιεζαλ γηα ηε ζρέζε ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο κε ην ζρνιείν. 

ηαλ ζήκεξα νη ζρνιηθέο επηηξνπέο ρξεκαηνδνηνχληαη κε βάζε ην εάλ ν 

δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ είλαη θνκκαηηθά ή πξνζσπηθά αξεζηφο ζηελ ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε, εάλ θάλεη ραηίξηα εάλ δίλεη απνπζίεο, εάλ πξνάγεη παηδηά 

εθιεθηψλ, θαληάδεζηε ηη ζα γίλεη εάλ αξζεί ε κνληκφηεηά καο θαη θξίλεηαη ε 

επηινγή καο απφ ηελ εθάζηνηε ηνπηθή απηνδηνίθεζε; Φαληάδεζηε ηελ νκεξία 

ησλ ζπλαδέιθσλ φρη ζε δηεπζπληηθέο ζέζεηο. Σν λα έρνπκε δνπιεηά θαη λα 

δνπιεχνπλ εάλ θξίλεηαη απφ ηνπο πφζνπο εθιεθηνχο γφλνπο ςεθνθφξσλ ησλ 

δεκάξρσλ παξέπεκςαλ ην επηέκβξην ή δελ ηνπο ράξηζαλ απνπζία ή ηνπο 

απέβαιαλ; 

 

  Δπίζεο, γηαηί είκαη ελάληηα ζηε κνληκφηεηα ησλ δηεπζπληψλ. Δγψ 

ζπλάδειθνη, σο δηεπζχληξηα απφ ηε πξψηε εκέξα είπα φηη είκαη θάζε κέξα 

ππφ παξαίηεζε. Σίπνηε δελ είλαη κφληκν. Κάζε ζηηγκή πνπ ζα έιζσ ζε ξήμε, 

πνπ ζα ζίγεη ηελ αμηνπξέπεηά κνπ, ηελ επαγγεικαηηθή, ηηο παηδαγσγηθέο κνπ 

αξρέο, ηελ άιιε κέξα ζα παξαηηεζψ. 

 

  Μέζα ινηπφλ, ζην ζχιινγν θάζε κέξα πξνζπαζψ λα 

δεκηνπξγήζσ αλζξψπνπο λα γίλνπλ ηθαλά ζηειέρε. Να αλαιάβνπλ δηνηθεηηθέο 

αξκνδηφηεηεο, λα κάζνπλ ηε δηνίθεζε θιπ. Απηνί νη άλζξσπνη αλζίδνπλ, 

παίξλνπλ γλψζεηο, δνπιεχνπλ απνθηνχλ αξκνδηφηεηεο, έρνπλ έλα κεξάθη, κηα 

ραξά, ηνπο παξνηξχλσ ηελ επφκελε ηεηξαεηία λα θάλνπλ αίηεζε γηα 
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δηεπζπληέο, ιεσ ζα ραξψ ζηε ζέζε ηε δηθή κνπ λα έιζεηε εζείο, γηαηί είζηε πην 

λένη. Με πην πνιιή φξεμε απφ εκέλα. 

 

  Φαληάδεζηε φηη εάλ ζα γίλσ κηα δεηλφζαπξνο δηεπζχληξηα φπνπ 

ζα μέξνπλ νη ζπλάδειθνη φηη ζην ζπγθεθξηκέλν ζχιινγν ζα είκαη δηεπζχληξηα 

γηα άιια δέθα, δέθα πέληε ρξφληα, ψζπνπ λα ζπληαμηνδνηεζψ; Καη φηη ζα 

πεξηκέλνπλ νη λένη ζπλάδειθνη κε φξεμε κε ζρέδηα, κε ηθαλφηεηεο πφηε ζα 

ζπληαμηνδνηεζεί έλαο κφληκνο δηεπζπληήο γηα λα αλαιάβνπλ λα ζπλεηζθέξνπλ, 

λα πξνζθέξνπλ ζηελ εθπαίδεπζε. 

 

  Καη εθείλν πνπ ζέισ λα πσ είλαη θάηη, ζα κνπ ζπγρσξήζεηε, 

ίζσο ην ζεσξήζεηε παξκέλν ή πξνζσπηθφ, θάζε Ηνχλην νη θαζεγεηέο πνπ 

είλαη ζην ζρνιείν καο κε απφζπαζε ή πξνζσξηλή, δειαδή, σξνκίζζηνη ή 

αλαπιεξσηέο πηέδνπλ θαη παξαθαινχλ λα έιζνπλ μαλά ζην ζρνιείν καο. Καη 

θάζε επηέκβξην νη γνλείο καζεηψλ απφ γεηηνληθέο πεξηνρέο πηέδνπλ λα 

εγγξάςνπλ ηα παηδηά ηνπο ζην ζρνιείν καο. Καη θάζηζα θαη ζθέθηεθα ηη είλαη 

απηφ πνπ θάλεη ην ζρνιείν καο έηζη θαη νη ζπλάδειθνη λα ζέινπλ λα 

μαλαγπξίζνπλ; Πηζηεχσ ζπλάδειθνη φηη είλαη ε αγάπε. ηη ν δηεπζπληήο θαη νη 

θαζεγεηέο θάζε θαηλνχξγην ζπλάδειθν πνπ έξρεηαη ηνλ αγθαιηάδνπλ, ηνλ 

βνεζάλε, ηνλ θαιχπηνπλ θαηαλννχλ ηηο αδπλακίεο ηνπ, ζέβνληαη ηηο επηινγέο 

ηνπ ζην πξφγξακκα, ζέβνληαη ηηο νηθνγελεηαθέο ηνπ ηδηαηηεξφηεηεο.  

 

  Κάζε θνξά πνπ έλαο απφ καο έρεη έλα πξφβιεκα είηε καζεηήο, 

είηε θαζεγεηήο πέθηνπκε φινη επάλσ ηνπ θαη ηνλ πξνζηαηεχνπκε. Γελ 

θάλνπκε έθπησζε ζηηο αξρέο καο, ππεξαζπηζηήθακε ηα δηθαηψκαηα ηνπ 

ζρνιείνπ καο ελσκέλνη φινη ζαλ κηα γξνζηά φηαλ ρξεηάζηεθε. Σηκσξνχκε 

δίθαηα αιιά ζηεθφκαζηε πάληνηε ζηελ αλάγθε ησλ παηδηψλ, γηα ππνζηήξημε ζε 

νηθνγελεηαθά ή πξνζσπηθά πξνβιήκαηα. 

 

  Καη εγψ πξνζσπηθά πάληνηε ζεσξψ φηη είκαη ε ηειεπηαία κέζα 

ζην ζχιινγν γηα θάζε ηη ν ζχιινγνο έρεη γλψκε, νη ζπλάδειθνη έρνπλ γλψκε, 

νη απνζηάζεηο παίξλνληαη θνηλά. Καη ηνπο ιεσ ζπλάδειθνη ην ζρνιείν ην 

δηνηθνχκε φινη καδί. Δγψ είκαη απηή πνπ ζα πξέπεη θαηά θάπνην ηξφπν λα πσ 

επεηδή ζήκεξα ιείπεη ν ηάδε, πήγαηλε ζπλάδειθε αηθληδηαζηηθά θαη δελ 

πξνιάβακε θαη θάιπςέ ηνλ, ή απφ ηελ άιιε πιεπξά, φπνπ επεηδή ζήκεξα ν 
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ηάδε ζπλάδειθνο αληηκεησπίδεη ην ηάδε πξφβιεκα, ζπλάδειθνη, αο 

θνηηάμνπκε ηη κπνξνχκε λα θάλνπκε κε ηα παηδηά. 

 

  Ννκίδσ φηη δελ ζπκθσλψ κε ην ζπλάδειθν πνπ είπε φηη ε ζέζε 

ηνπ δηεπζπληή είλαη δηαρεηξηζηηθή. Ζ ζέζε δηεπζπληή είλαη θπξίσο παηδαγσγηθή, 

παηδαγσγηθφ ξφιν έρεη λα επηηειέζεη ν δηεπζπληήο. Ο δηαρεηξηζηηθφο είλαη 

δεχηεξνο θαη εάλ ινγηζηή εάλ βάδακε ζηε ζρνιηθή επηηξνπή ζα ηα θαηάθεξλε. 

Καη έλαλ δηνηθεηηθφ ππάιιειν λα δηεθπεξαηψζεη θαη λα ραξαθηεξίζεη ηελ 

αιιεινγξαθία ζα ηα θαηάθεξλε. Ο δηεπζπληήο είλαη πξσηίζησο παηδαγσγφο 

θαη είλαη πξσηίζησο ζπλάδειθνο γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ ζπλάδειθνη. Καη 

εάλ ν δηεπζπληήο θαβαιήζεη ην θαιάκη θαη δελ θαηαιάβεη φηη είλαη ν ηειεπηαίνο 

κέζα εθεί ζαλ ηνλ Υξηζηφ πνπ έπιπλε ηα πφδηα ησλ καζεηψλ ηνπ, ζα απνηχρεη 

σο δηεπζπληήο. Απηά είρα λα πσ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Δπραξηζηνχκε ζπλαδέιθηζζα. Ο θχξηνο Θενδσξαθφπνπινο 

έρεη ην ιφγν. 

Β.ΘΔΟΓΧΡΑΚΟΠΟΤΛΟ (Γ’ ΔΛΜΔ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ): Ήιζα ζπλάδειθνη 

ζήκεξα εδψ γηα λα αθνχζσ, αιιά νξηζκέλα πνπ αθνχζηεθαλ πξνθάιεζαλ ηελ 

ζθέςε κνπ θαη ζα ήζεια λα θαηαζέζσ θαη ηε δηθή κνπ. 

 

  Σν ζέκα καο είλαη νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο. Καη 

ην δεηνχκελν θπζηθά γηα ηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε θαη ηνπ θξάηνπο θαη ηεο 

εθπαίδεπζεο είλαη λα είλαη δεκνθξαηηθή. 

 

  Πφηε φκσο ε νξγάλσζε, κηα νξγάλσζε θαη κηα δηνίθεζε ηεο 

εθπαίδεπζεο ή θαη ηνπ θξάηνπο ζπλνιηθά είλαη δεκνθξαηηθή; ηαλ ε πνιηηηθή 

πνπ εθαξκφδεη ππεξεηεί ηα ζπκθέξνληα ηνπ ιανχ ηεο εξγαηηθήο ηάμεο θαη ηεο 

θνηλσληθήο εμέιημεο. 

 

  Δάλ ε πνιηηηθή πνπ εθαξκφδεηαη είλαη ηέηνηα, έρνπκε ην πξψην 

φξν θαη ηνλ βαζηθφ γηα λα έρνπκε κηα δεκνθξαηηθή εθπαίδεπζε. Γηαηί 

θαληαζηείηε λα έρνπκε ππνηίζεηαη έλα θξάηνο, κηα δηνίθεζε, δεκφζηα επξχηεξε 

θαη δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο δεκνθξαηηθφηαηε ππνηίζεηαη, απνθεληξσκέλε 

φπσο ζέιεηε πέζηε ηελ θαη λα εθαξκφδεη κηα πνιηηηθή, ε νπνία πιήηηεη 

ζπλερψο κε φινπο ηνπο ηξφπνπο ηα ζπκθέξνληα ηνπ ιανχ θαη ηεο ίδηαο ηεο 

εθπαίδεπζεο. 
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  Ζ πξάμε ζπλάδειθνη. Ενχκε θαζεκεξηλά κηα πξάμε. Κξηηήξην 

ηεο εθπαίδεπζεο είλαη ε πξάμε θαη δείηε γχξσ ηη γίλεηαη ζε φια ηα ζέκαηα. Καη 

βέβαηα ηελ αληίιεςή ηνπ ν θαζέλαο, αιιά ζην ηέινο ε ηζηνξία ζα μεθαζαξίζεη 

ηα πξάγκαηα. 

 

  Ζ ηνπηθή απηνδηνίθεζε είλαη απνθεληξσκέλε ππνηίζεηαη. κσο ε 

πνιηηηθή πνπ εθαξκφδεηαη είλαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, θαηαιαβαίλνπκε ηη 

ζεκαίλεη απηφ. Σεο αληαπνδνηηθφηεηαο. Φνξνκπερηηθή πνιηηηθή. Έρεη γίλεη 

εμάξηεκα θπξηνιεθηηθά πνιηηηθά ηνπ θξάηνπο.  

 

  Απφ απηή ηελ άπνςε ινηπφλ εθείλν πνπ ηίζεηαη θαη γηα ηε 

δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο, γηα ηελ νξγάλσζή ηεο, αιιά θαη ζπλνιηθά ην 

θξάηνο, είλαη ε πνιηηηθή πνπ εθαξκφδεη θαη βέβαηα δελ κπνξεί θαλείο λα έρεη 

απηαπάηεο φηη απηφ ην θξάηνο φπσο είλαη κε ηηο δνκέο ηνπ θαη απηή ε δηνίθεζε 

ηεο εθπαίδεπζεο κε ηηο δνκέο ηεο θαη ζπλνιηθά ε εθπαίδεπζε σο δνκή θαη σο 

ζχζηεκα, ζηα πιαίζηα απηήο ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο, ηεο ζεκεξηλήο θαη ησλ 

ζπκθεξφλησλ πνπ εμππεξεηεί κπνξεί κε θάπνηεο ηξνπνπνηήζεηο λα αιιάμεη 

θαη λα κεηαηξαπεί ζην αληίζεηφ ηεο, δειαδή, λα ππεξεηεί πξαγκαηηθά ηα 

ζπκθέξνληα ηνπ ιανχ θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνπ ιανχ. 

 

  Σν πξψην ινηπφλ, δήηεκα είλαη λα δηαιπζεί, λα ζπληξηβεί, λα 

αιιάμεη ξηδηθά απηφ ην θξάηνο. Απηφ ην θξάηνο ηεο δηαθζνξάο, ηεο δηαπινθήο, 

ηνπ θνκκαηηζκνχ φπσο ιεηε πνπ ππεξεηεί ηα ζπγθεθξηκέλα ηαμηθά 

ζπκθέξνληα, δνχκε ζε ηαμηθή αληαγσληζηηθή θνηλσλία. Να ζπληξηβεί ινηπφλ, 

λα δηαιπζεί θαη πάλσ εθεί λα νηθνδνκεζεί έλα άιιν θξάηνο πνπ ζα είλαη 

δεκνθξαηηθφ γηαηί ζα ππεξεηεί ηα ζπκθέξνληα ησλ εξγαδνκέλσλ, αιιά θαη 

ζηελ νξγάλσζή ηνπ ζα είλαη πξαγκαηηθά δεκνθξαηηθά ζπγθεληξσκέλν κε ηηο 

αξρέο ηεο αηξεηφηεηαο, ηεο αλαθιεηφηεηαο φισλ ησλ ζηειερψλ, ηνπ ειέγρνπ 

κε ζεζκνχο ιατθήο ζπκκεηνρήο απφ ηα θάησ, ηφηε κπνξνχκε λα κηιάκε 

πξαγκαηηθά γηα δεκνθξαηηθφ θξάηνο. 

 

  Γηα ην πξνθείκελν ηεο εθπαίδεπζεο εθείλν πνπ πξέπεη λα 

ζέζνπκε είλαη ηη εθπαίδεπζε, γηαηί; Γηα πνηα νξγάλσζε ηεο εθπαίδεπζεο λα 

κηιήζνπκε εάλ δελ μεθαζαξίζνπκε ηη εθπαίδεπζε ζα είλαη. 
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  Σν πξψην πνπ είλαη ζηηο κέξεο καο είλαη λα εκπνδίζνπκε, λα 

απνηξέςνπκε ηελ εηζαγσγή ησλ ηδησηηθψλ νηθνλνκηθψλ θξηηεξίσλ ζηελ 

εθπαίδεπζε, ηηο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ησλ θξηηεξίσλ ηεο αγνξάο. Να 

απνηξέςνπκε απηή ηε θνβεξή επηδείλσζε θαη ηελ εμέιημε γηα λα αλνίμεη ν 

δξφκνο λα πάκε ζηελ άιιε εθπαίδεπζε βέβαηα κε ηελ αληίιεςε πνπ ιίγν σο 

πνιχ ζαο πεξηέγξαςα πξηλ. 

 

  Σειεηψλσ κε πνιχ ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα αμηνιφγεζεο. Σν 

θξάηνο θαη ε δηνίθεζε δελ είλαη απνιίηηθα, είλαη πνιηηηθά έρνπλ πνιηηηθή θαη 

ηδενινγία. Γηαηί ππάξρεη ηαμηθφηεηα. Δίλαη δπλαηφλ λα πηζηεχεη θαλείο φηη εάλ 

πάξνπλ ην δηθαίσκα θαη κε ηελ ππνγξαθή καο λα καο αμηνινγνχλ είηε γηα ηελ 

επηινγή ησλ ζηειερψλ, είηε γηα ην κάζεκα πνπ θάλνπκε ζηελ ηάμε, φηη ζα 

ελεξγνχλ έμσ απφ ηε πνιηηηθή θαη ζα καο θξίλνπλ ηα ζηειέρε θαη εκάο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. Θα θξίλνπλ έμσ απφ ηε πνιηηηθή θαη ηελ ηδενινγία πνπ έρνπλ. 

 

  Σν πξψην πνπ γίλεηαη κέζα απφ θάζε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο 

κέζα ζε έλα ζχζηεκα πνπ είλαη θαζαξά πνιηηηθφ θαη ηδενινγηθφ κε ηε 

θπξίαξρε έλλνηα, ζα είλαη λα αμηνινγνχκαζηε πνιηηηθά θαη ηδενινγηθά. Καη 

χζηεξα έξρνληαη φια ηα άιια. Σν πφζν ηθαλνί ζα είκαζηε, ή δελ ζα είκαζηε, ή 

ζε πνην θφκκα αλήθνπκε ή δελ αλήθνπκε. 

 

  Απφ απηή ηελ άπνςε ινηπφλ, είκαζηε θάζεηα αληίζεηνη ζηε 

δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο. Κάησ απφ άιιεο ζπλζήθεο θξάηνπο νηθνλνκίαο 

θαη δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη εμνπζίαο ησλ ίδησλ ησλ εξγαδνκέλσλ 

κπνξνχκε λα ζπδεηήζνπκε ζέκαηα θνηλσληθνχ ειέγρνπ, ή ελ πάζε 

πεξηπηψζεη κηαο δηαδηθαζίαο ε νπνία ζα αλαηξνθνδνηεί ηελ ίδηα ηελ 

εθπαίδεπζε. 

 

  Δπηινγή δηεπζπληψλ, ζεηεία, ζε θακηά πεξίπησζε κνληκφηεηα. 

Ση; Θα θαζηεξψζνπκε ηνπο αζάλαηνπο; Ηζφβηνπο κεηξνπνιίηεο; Απηνλφεην 

είλαη, επίζεο αληηθεηκεληθά θαη κεηξήζηκα ,θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή ησλ 

δηεπζπληψλ, κφλν αληηθεηκεληθά θαη κεηξήζηκν φρη φηη απηφ είλαη ην ζνβαξφ 

δήηεκα, αιιά σο άκπλα ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο, ψζπνπ θαη γηα λα 

αλνίμεη ν δξφκνο γηα ηε ξηδηθή αιιαγή, πνπ ιέγακε ηνπ θξάηνπο θαη ηεο 

εθπαίδεπζεο. Δπίζεο λα εληζρπζεί ν ξφινο θαη λα εληζρπζνχλ νη αξκνδηφηεηεο 

ηνπ πιιφγνπ ησλ θαζεγεηψλ. 
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  Καη ηειεηψλσ κε ηηο ιεγφκελεο αλεμάξηεηεο αξρέο ζηε δηνίθεζε, 

ζηε δεκφζηα δηνίθεζε. Αλεμάξηεηεο απφ ηη; Λέλε αλεμάξηεηεο απφ ην Κφκκα 

πνπ θπβεξλάεη ή απφ ην άιιν Κφκκα πνπ είλαη ζηελ αληηπνιίηεπζε θαη 

ελδερνκέλσο ζα έιζεη ζηε Κπβέξλεζε. Δ, απηφ ελλννχκε πνιηηηθά, φρη φκσο 

απφ ηε πνιηηηθή, ηε θπξίαξρε πνιηηηθή πνπ ππεξεηνχλ έηζη θαη αιιηψο ηα δχν 

Κφκκαηα. Γελ είλαη αλεμάξηεηεο αξρέο, κέζα ζε ηέηνηα θαζεζηψηα, ηαμηθά 

αληαγσληζηηθά ή ζα είζαη απφ εδψ, ή ζα είζαη απφ εθεί. Γεχηεξν δήηεκα είλαη 

εάλ ζα είζαη θαη θνκκαηηθά εμαξηεκέλνο.  

 

  ζν γηα ηε ζπλέρεηα ζηε δεκφζηα δηνίθεζε γηα ηελ νπνία γίλεηαη 

πνιχο ιφγνο, λα κελ αιιάδεη, λα κελ αιιάδνπλ νη ρνξεγνί, λαη, εθεί έθηαζε ην 

πξάγκα, έρεη γίλεη θνηλή ε πνιηηηθή ησλ δχν Κνκκάησλ ηεο ζεκεξηλήο 

εμνπζίαο, έρεη γίλεη θνηλή, νπφηε ηίζεηαη ην εξψηεκα, αθνχ είλαη θνηλή ε 

πνιηηηθή γηαηί λα ςεπηναιιάδεη θαη λα δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα φηαλ αιιάδνπλ 

νη Τπνπξγνί, ή φηαλ αιιάδεη ε θπβέξλεζε; Να ζπκθσλήζνπλ γηα είθνζη ρξφληα 

καθξνπξφζεζκα θαη ηα δχν Κφκκαηα αλνηθηά, απηφ ζέινπκε πηα θαη λα 

εθαξκφδνπλ ηε πνιηηηθή αλεμάξηεηα απφ ην πνηα θπβέξλεζε θπβεξλά ή πνηνο 

ππνπξγφο. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Δπραξηζηνχκε. Ζ θπξία Σεξδεβαζηιεηάδνπ Δηξήλε έρεη ην ιφγν. 

Δ.ΣΔΡΕΖΒΑΗΛΔΗΑΓΟΤ (Γ΄ ΔΛΜΔ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ): Σν ζέκα ηεο 

απνθέληξσζεο, γηα λα κελ μερληφκαζηε δειαδή, μεθηλά απφ ηελ εθρψξεζε 

αξκνδηνηήησλ ζηε ηνπηθή απηνδηνίθεζε ρσξίο νηθνλνκηθνχο πφξνπο θαη απηφ 

απφ κφλν ηνπ είλαη αξλεηηθφ. Γειαδή, ζεκαίλεη λέα ππνβάζκηζε κέζα ζηελ 

εθπαίδεπζε. Δγψ απφ εθεί ζα μεθηλήζσ. Γελ κπνξψ δειαδή, λα μεθηλήζσ 

απφ πνπζελά αιινχ. Πξέπεη λα γλσξίδσ γηαηί θπξίσο γίλεηαη θαη ηη κε 

πεξηκέλεη. 

 

  Πάκε ηψξα ζην ζέκα ηεο αμηνιφγεζεο κέζα απφ ηνπηθνχο 

παξάγνληεο. Δπηηξέςηε κνπ λα ζαο πσ φηη ν κεραληζκφο, αο κελ πσ ηελ 

έθθξαζε, είλαη ζηεκέλνο, αιιά ν κεραληζκφο είλαη ππαξθηφο ζηελ ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε θαη ν παξαγνληηζκφο πεξηζζεχεη. 

 

  Δπηηξέςηε κνπ απηά πνπ ιεσ λα ηα ζηεξίδσ ζε κηα δεθαεηή 

πείξα κέζα ζηηο επηηξνπέο παηδείαο αιιά εάλ ζέιεηε θαη κέζα ζε 8εηή πείξα 

σο δεκνηηθή ζχκβνπινο. Γειαδή, απφ ηε ζηηγκή πνπ γίλνληαη νη θαηαλνκέο 

έξρνληαη ηα ρξήκαηα απφ ηε λνκαξρία, φρη δα θαη ηα πνιιά – πνιιά, αιιά ν 
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ηξφπνο ηψξα κε ηνλ νπνίν γίλεηαη ε θαηαλνκή ζηα ζρνιεία ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο έρεη λα θάλεη θπξίσο κε ην θαηά πφζν έλα ζρνιείν ζπλεξγάζηεθε. 

πλεξγάζηεθε κε ην ζπγθεθξηκέλν δήκν. πλεξγάζηεθε κε ην ζπγθεθξηκέλν 

δήκαξρν.  

 

  Καη επίζεο φηαλ ιεσ φηη ν κεραληζκφο είλαη ππαξθηφο θαη 

αμηνπνηήζηκνο απφ ηελ εθάζηνηε ηνπηθή ή θεληξηθή εμνπζία έρεη λα θάλεη φηη 

κέζα ζε απηφ ην θχθισκα, ιεηηνπξγνχλ θαιψο ή θαθψο θαη νη δηεπζπληέο ησλ 

ζρνιείσλ θαη νη ζχιινγνη γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ θαη είλαη πνιχ απιφ ην 

πξάγκα γηα θάπνηνλ πνπ δεη ηε θαηάζηαζε απφ ηα κέζα. 

 

  Γειαδή, ζην δηθφ κνπ ην ζρνιείν ζα έιζεη λα γξαθηεί έλα παηδί, 

ηνπ νπνίνπ ν γνληφο είλαη ζηέιερνο θνκκαηηθφ θαη πξέπεη λα είλαη ζην δηθφ κνπ 

ην ζρνιείν γηα λα είλαη ζην ζχιινγν γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ.  Ήιζε θαη έδεζε 

ην πξάγκα. Γήκαξρνο, ζχιινγνο γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ, ν δηεπζπληήο ηνπ 

ζρνιείνπ ή ν ππνδηεπζπληήο θαη πάληα ππάξρεη απηή ε ελαιιαθηηθή ιχζε θαη 

θάπνηνη απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο. Γειαδή, είλαη δεδνκέλα πξάγκαηα. 

 

  Γη‟ απηφ φρη απιά καο ηξνκάδεη, γηα καο δειαδή, ην ζέκα ηεο 

απνθέληξσζεο θαη ηεο αμηνιφγεζεο δελ είλαη έλα ζέκα κεηαθπζηθφ, λα ιέκε 

φηη εθεί αηζζαλφκαζηε φηη ζα είλαη αξλεηηθφ. ρη ζπλάδειθνη. Δίλαη πνιχ 

ζπγθεθξηκέλν δήηεκα. Γλσξίδνπκε βάζε επηρεηξεκάησλ, ληνθνπκέλησλ θαη 

πνιηηηθψλ, φηη απηφ ην πξάγκα κφλν αξλεηηθά, αληηεθπαηδεπηηθά θαη αληηιατθά 

κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη κέζα ζην ζρνιείν θαη ζηελ εθπαίδεπζε. 

 

  Άιινο ζηφρνο δελ ππάξρεη απφ ηε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

ζρνιείσλ. Καη γηα φζνπο ζα ήζειαλ ιίγν λα δνχλε ην ζέκα ηεο αμηνιφγεζεο 

επηηξέςηε κνπ ηελ έθθξαζε, φηη έηζη αγαπεζηάξηθα, φηη δειαδή, θαιφο ν 

δηεπζπληήο, θαινί θαη εκείο, αδέιθηα είκαζηε, ηη έρνπκε λα ρσξίζνπκε κέζα 

ζην ζρνιείν. Γειαδή, δελ ζα κνπ θάλεη εκέλα θαθή έθζεζε. Καιά αθφκα εθεί 

έρνπκε κείλεη;  

 

  Σν ζέκα ηεο αμηνιφγεζεο δελ έρεη λα θάλεη φηη ν θαιφο 

ζπλάδειθνο δελ ζα πεη θαιά ιφγηα γηα κέλα. Γειαδή, ηφηε ζηακαηάεη λα 

ιεηηνπξγεί θαη σο αμηνιφγεζε. Ζ αμηνιφγεζε ζεκαίλεη α, β, γ ηειεηψζακε. Θα 

ην βάιεη ππνρξεσηηθά, ζα ιεηηνπξγήζεη κε φξνπο αγνξάο θαη απηφο ν θχξηνο 
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κάλαηδεξ πνπ εάλ δελ θάλεη γη΄ απηφ ην ξφιν δελ ζα είλαη δηεπζπληήο, ζα 

βξνχλε ηέηνηνλ ψζηε λα θάλεη απηή ηε δνπιεηά, ζα αμηνινγεζεί ην ζρνιείν θαη 

εάλ δελ είλαη θαιφ ζα πξέπεη λα πάεη ζην πάην. Θα αμηνινγεζεί θαη ν 

ζπλάδειθνο, φρη βέβαηα ν ζπλάδειθνο ν Καιφο, φρη ν ζπλάδειθνο πνπ θάλεη 

αλάιπζε, φρη ν ζπλάδειθνο πνπ πεξλάεη κε παηδαγσγηθνχο φξνπο ηε γλψζε 

κέζα ζην ζρνιείν, αιιά εθείλνο ν ζπλάδειθνο, ν νπνίνο ζα πξέπεη θάζε 

θνξά λα πινπνηεί ηε ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή. Καη λα κελ μερλάκε 

βέβαηα φηη ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή είλαη θαζνδεγνχκελε. Δληάμεη; 

 

  Δπνκέλσο κέζα απφ φια απηά ζέισ λα ηνλίζσ κε έλα ζιφγθαλ 

φηη εάλ ε αμηνιφγεζε κπεη απφ ην παξάζπξν ζηα ζρνιεία, απφ ηε πφξηα ζα 

θχγεη ε αμηνπξέπεηα απφ ηα ζρνιεία. Καη επηθαινχκαη ηελ σξαία έθθξαζε ηνπ 

Κχπξηνπ ζπλάδειθνπ πνπ είπε ηφηε ζα γίλνπκε βνπηπξνζπφλδπινη. Δίλαη έλα 

βαζηθφ ζηνηρείν πνπ ζα πξέπεη λα ην ιάβεη ζνβαξά ππφςε ηνπ ην πλέδξην 

θαη λα ζηακαηήζεη απηή ε ηζηνξία.  

 

  Δγψ δελ κπνξψ θαλ λα κπσ ζηε ινγηθή ηεο αμηνιφγεζεο ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο κέζα ζε απηφ ην ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ. 

Γελ ππάξρεη ρψξνο ζε απηφ ην πεξηβάιινλ, ή ζην πεξηβάιινλ κε θξηηήξηα 

αγνξάο πνπ καο εηνηκάδνπλ λα ππάξρεη αμηνιφγεζε. ην πάην ζα πάκε. 

Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Δπραξηζηνχκε ζπλαδέιθηζζα. Ο ηειεπηαίνο νκηιεηήο ν θχξηνο 

ηαλθνχξεο. 

Π.ΗΑΝΚΟΤΡΖ (Γηεπζπληήο Δληαίνπ Λπθείνπ Β’ ΔΛΜΔ Έβξνπ): Γελ είρα 

πξνγξακκαηίζεη λα κηιήζσ ζην ζέκα απηφ, γηαηί ην ζεσξψ φηη είλαη έλα 

ηδηαίηεξα δχζθνιν ζέκα θαη ζα πξέπεη λα έρεη θαλείο θαη εηδηθέο γλψζεηο θαηά 

ηελ άπνςή κνπ, αιιά απφ απηά πνπ άθνπζα λνκίδσ θαη ηελ εκπεηξία πνπ έρσ 

ζαλ δηεπζπληήο, ζα πξέπεη λα ζαο πσ φηη είκαη 17 ρξφληα δηεπζπληήο, έρσ κηα 

εκπεηξία κπνξψ λα πσ νξηζκέλα πξάγκαηα  έηζη, γηα λα βνεζήζσ θαη εγψ ηηο 

εξγαζίεο ηνπ πλεδξίνπ. 

 

  Γηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο, κεγάιε γξαθεηνθξαηία εηδηθά ζηα 

ιχθεηα. Υξεηάδεηαη νπσζδήπνηε γξακκαηέαο. Γελ γίλεηαη ρσξίο γξακκαηέα 

ζηα ιχθεηα. Απηφ λα ην μέξνπλ νη πάληεο, φζνη δηδάζθνπλ ζηα ιχθεηα ή 

δηεπζπληέο θαη ππνδηεπζπληέο. 
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  Έλα πξάγκα πνπ δελ άθνπζα λα ζηρηεί θαζφινπ εδψ θαη ηφζα 

ρξφληα, ηη ζα γίλεη κε εθείλν ην ηεξφ βηβιίν πνπ έρνπκε ζηα ζρνιεία, ην κεηξψν 

καζεηψλ. Καηά θαηξνχο εμαθαλίδνληαη, ράλνληαη θαη δεκηνπξγνχληαη έλα ζσξφ 

πξνβιήκαηα. Σξέρνπκε ζηα δηθαζηήξηα, έξρνληαη έλνξθεο βεβαηψζεηο θιπ. 

Γελ πξέπεη λα δνζεί κηα ιχζε θαη απφ ην Τπνπξγείν ζε ζπλεξγαζία, ελ πάζε 

πεξηπηψζεη λα ππάξρεη θαη έλα δεχηεξν βηβιίν θάπνπ αιινχ; Δίλαη έλα ζέκα 

πνπ κε απαζρνιεί θαη δελ μέξσ πνηνο ζα δψζε απηή ηελ απάληεζε. 

 

  Σψξα, ζπλαδέιθηζζα άθνπζα φηη είζαη ζηελ ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε. Σν ίδην είκαη θαη εγψ. Μαθξηά απφ ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε ζηα 

ζρνιεία. Μαθξηά. Ο θαζέλαο πνπ εθιέγεηαη δεκνηηθφο ζχκβνπινο έξρεηαη εθεί 

πέξα, γηα λα καο θαζνδεγήζεη θαη λα ειέγμεη ην ηη θάλεη ν χιινγνο ησλ 

θαζεγεηψλ θαη ησλ ζρνιείσλ. Μαθξηά ινηπφλ, απηή είλαη ε άπνςή κνπ. 

 

  Σα πξνεγνχκελα ρξφληα, θπξίσο ζηε πεξηθέξεηα, εγψ κηιψ γηα 

πεξηθέξεηα ηψξα, εδψ πέξα αθνχσ θαληαζηηθά πξάγκαηα πνπ γίλνληαη ζηε 

Θεζζαινλίθε θαη ηέηνηα κε δεκάξρνπο, αξεζηνί θαη ηέηνηα πξάγκαηα δελ 

ππάξρνπλ ζηε πεξηθέξεηα, εθεί πνπ είκαη εγψ ηνπιάρηζηνλ ζην βφξεην Έβξν. 

 

  Καη‟ αξράο λα γίλνπλ δηεπζπληέο απηνί πνπ ζέινπλ. Πνιχ ζσζηφ 

απηφ πνπ επηζεκάλαηε θχξηε κπφληα, ν δηεπζπληήο πξέπεη λα είλαη έλα είδνο 

κάλαηδεξ, λα είλαη ν ζπληνληζηήο ηεο κνλάδαο. Απηφ είλαη αιήζεηα θαη έηζη 

πξέπεη λα είλαη. ηαλ πάεη ζην ζχιινγν ησλ θαζεγεηψλ κέζα λα ζπλεδξηάζεη 

ζα πξέπεη λα μέξεη εθ ησλ πξνηέξσλ ηη έρεη λα γίλεη. 

 

  ρη ζπλάδειθε ηέηνηα πξάγκαηα. Γελ νινθιήξσζα. Δάλ είζαη 

απνζπαζκέλνο απφ ην χιινγν ησλ θαζεγεηψλ, ηειείσζεο. Δάλ δελ 

ζπλεξγαζηείο κε ην ζχιινγν ησλ θαζεγεηψλ ην έραζεο ην παηρλίδη θαη ζαλ 

δηεπζπληήο. Μα, δελ ζα πεξπαηήζεη θαη ην ζρνιείν. Με ην ζχιινγν ησλ 

θαζεγεηψλ πάληα. Απιψο ηη ιεσ, φηαλ πάκε γηα λα ζπλεδξηάζνπκε ν 

δηεπζπληήο ζα έρεη ζρεδηάζεη θαη ζα μέξεη θαιχηεξα ζα είλαη θαη εθ ησλ 

πξνηέξσλ πψο ζα  πάλε ηα πξάγκαηα κέζα, γηα λα ηα θαζνδεγήζεη σξαία. 

Δίλαη κία παξάκεηξνο απηή, εληάμεη; Αιιά πάληα κε ην ζχιινγν ησλ 

θαζεγεηψλ, ζε θακία πεξίπησζε κφλνο. ρη μεθνκκέλνο. Μφλν επαθή θαη 

θαιέο ζρέζεηο θαη πξνζσπηθέο ζρέζεηο. Καη βέβαηα ζα βγνχκε γηα έλα νχδν, 

ζα βγνχκε γηα έλα θξαζί, ζα αλαπηχμνπκε ηηο ζρέζεηο καο θαη φια απηά ηα 
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πξάγκαηα. Γελ γίλεηαη αιιηψο δηνίθεζε, έηζη, φπσο ην είπακε μεξά, 

κνλφρλνηνη θαη ηερλνθξαηηθά. Έια εδψ θάλε εζχ απηφ θαη εθείλν. Δίλαη ιάζνο 

απηφ πνπ θάλνπλ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Απηά είλαη εξκελείεο. 

Π.ΗΑΝΚΟΤΡΖ:   Έιεγα φηη φπνηνο ζέιεη λα γίλεη δηεπζπληήο εθείλνο ζα πάεη 

γηα αμηνιφγεζε. Σειείσζαλ εθείλα πνπ γηλφληνπζαλ, έια γίλε, κε έθαλαλ, δελ 

ζέιεηο, κε γίλεζαη. Ήηαλ απηέο νη πεξηπηψζεηο. 

 

  Άθνπζα εδψ ηψξα ηα ρξήκαηα θαη μέξσ εγψ ηη. Τπάξρνπλ 

θάπνηα θξηηήξηα πνπ παίξλνπλ ηα ρξήκαηα νη ζρνιηθέο κνλάδεο.  Γελ είλαη 

ηπραίν έηζη, έια πάξε ηα ρξήκαηα. ηηο δηεπζχλζεηο δεπηεξνβάζκηαο απηφ πνπ 

μέξσ εγψ, ππάξρνπλ δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ππάξρνπλ θαηξηθέο 

ζπλζήθεο θιπ. Καη βγαίλνπλ ηα ρξήκαηα γηα θάζε κνλάδα. 

 

  πνηνο δηεπζπληήο δελ μέξεη πφζα ρξήκαηα πξέπεη λα πάξεη 

θάζε ηξίκελν, ιππάκαη αιιά δελ μέξεη ηη ηνπ γίλεηαη. Δάλ δελ μέξεη ηνπο 

κεραληζκνχο πνπ θηλνχληαη ηα ρξήκαηα γηα λα πάλε ζην ζρνιείν ηνπ, ηφηε δελ 

μέξεη ηη ηνπ γίλεηαη. 

 

  Δκέλα επεηδή ηνπο παξαθνινπζψ, ήκνπλ θαη δέθα ρξφληα 

αηξεηφο ζην Τπεξεζηαθφ πκβνχιην θαη κπνξνχζα λα μέξσ πεξηζζφηεξα 

πξάγκαηα, δχν θνξέο ηα θξαηήζαλε ηα ρξήκαηα απφ ην Γεκαξρείν. Γηαηί 

θξαηήζαηε ηα ρξήκαηα πνπ έπξεπε λα πάξνπκε γηα θάπνην ηξίκελν; Θέινπκε 

λα ηα δψζνπκε εθεί. Γηα πνην ιφγν λα ηα δψζεηε εθεί; Απηά ηα ρξήκαηα 

αλήθνπλ ζε απηή ηε ζρνιηθή κνλάδα θαη ζα ηα πάξεη. Δίλαη μεθαζαξηζκέλν θαη 

βεβαίσο ζα πξέπεη λα έιζεηο ζε θάπνηα ξήμε κε απηνχο εθεί. Γη‟ απηφ είπα 

απφ ηελ αξρή καθξηά απφ ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε ηα ζρνιεία. Δάλ 

θαηαιήμνπκε λα καο δηνηθήζεη ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε ηειεηψζακε φινη. Ο έλαο 

δελ ηνπο αξέζεη, ν άιινο ηνπο κπξίδεη, ν άιινο ηνπο μηλίδεη θαη ηη κνπ θνπληέζαη 

εζχ θαη ηδίσο ζηε πεξηθέξεηα πνπ γλσξηδφκαζηε κεηαμχ καο είκαζηε 

ηειεησκέλνη. Μαθξηά. 

 

  Γηα ηηο ζρνιηθέο επηηξνπέο είπακε. Βέβαηα ν δηεπζπληήο είλαη ζηε 

ζρνιηθή επηηξνπή, πνηνο άιινο ζα έιζεη; Απηφο ζα πεη γηα φια θαη ζα ηνλ 

θσλάμεηο. Άκα ζέιεη λα ειέγμεη κεηά, αο ειέγμεη, αιιηψο αο ππνγξάςεη. 
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Έξρεηαη. Ο πξφεδξνο ηεο ζρνιηθήο επηηξνπήο είλαη νξηζκέλνο απφ ην δήκν. 

Δληάμεη; Πάιη ν δηεπζπληήο θηλείηαη θαη ρεηξίδεηαη. 

 

  χιινγνη γνλέσλ. Δάλ βξεζεί θαλείο θηιφηηκνο εθεί πέξα θηλείηαη. 

Πνηνο άιινο ζχιινγνο γνλέσλ θαη ηέηνηα. Γελ παηάεη ςπρή. ηαλ ηνπο 

ρξεηαζηνχκε ηνπο παίξλνπκε ηειέθσλν θαη έξρνληαη. Έηζη είλαη ηα πξάγκαηα.  

 

  Καη ηέινο λα δνχκε θαη ιίγν ην θιάδν καο. Δκείο πνιχ ζσζηά 

αλαθέξζεθε εδψ πέξα, ακπληηθφο κεραληζκφο. ιν άκπλα είκαζηε, φιν φρη 

ιέκε, φιν άξλεζε είκαζηε. Δίρα παξαθνινπζήζεη θαη ην άιιν εθπαηδεπηηθφ 

ζπλέδξην πνπ έγηλε ζην ΚΑΦΖ, ην 1992, φιν άξλεζε. Μαο έδσζαλ ηψξα ηε 

πξφζζεηε δηδαθηηθή ζηήξημε. Πνιχ ζσζηά θχξηε κπφληα, είπαηε φηη έρνπλ 

πέζεη φια ηα ηξσθηηθά απφ ηελ ηδησηηθή εθπαίδεπζε λα καο ηελ πάξνπλ πάζε 

ζπζία. πλ Αζελά θαη ρήξα θίλεζε. Κάληε ξε ΟΛΜΔ θαη εζείο θάηη. Κάλεηε θάηη. 

Βγείηε, δεηήζηε, ηνπιάρηζηνλ λα κελ ην ράζνπκε απηφ. Ξέξεηε φηη ζηελ 

επαξρία ππάξρνπλ ηξνκαθηηθά νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα θαη νη καζεηέο 

έξρνληαη λα παξαθνινπζήζνπλ πξφζζεηε δηδαθηηθή ζηήξημε; Ξέξεηε φηη θέηνο 

πνπ άξγεζε λα μεθηλήζεη ην πξφγξακκα πφζνη γνλείο ήιζαλ θαη θάζε κέξα 

κνπ έιεγαλ, πφηε, πφηε ζα μεθηλήζνπκε θαη ηέηνηα; Τπάξρεη αγσλία. 

 

  Έγηλε έλα πξφγξακκα, είλαη έλαο ζεζκφο απηή ηε πεξίνδν ν 

νπνίνο εληζρχεη λα ην πνχκε θαη επεηδή αθνχσ ζπλέρεηα απηέο ηηο εκέξεο 

ρακειέο ηάμεηο θαη ην έλα θαη ην άιιν, εληζρχεη ηηο ρακειέο ηάμεηο. Δληζρχεη 

ηνπο καζεηέο πνπ έρνπλ νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα. Καη ελ πάζε πεξηπηψζεη θαη 

εκείο είκαζηε ππάιιεινη παίξλνπκε κηα έμηξα νηθνλνκηθή βνήζεηα, γηαηί λα ηελ 

ράζνπκε θαη λα πάλε ζηα θξνληηζηήξηα. Καη έπξεπε αβιεπί ε ΟΛΜΔ απηφ ην 

πξάγκα λα ην έρεη μεθαζαξίζεη. Καη κπνξεί λα ην θάλεη αλ ην ζειήζεη, αιιά 

ζθπξίδεη αδηάθνξα. Γελ μέξσ γηα πνην ιφγν. 

 

  Σελ αμηνιφγεζε πνηνο ηελ θνβάηαη; Γελ ηελ θνβάηαη θαλέλαο 

ηελ αμηνιφγεζε, απηά είλαη παξακχζηα. Κάζε κέζα αμηνινγνχκαζηε 

ζπλάδειθνη θαη ν δηεπζπληήο θαη νη θαζεγεηέο θάζε κέξα ζηα ζπίηηα 

αμηνιφγεζε πεξλάκε. Κάζε κέξα. Καη μέξνπλ θαη νη θνηλσλίεο θαη νη καζεηέο 

πψο λα αμηνινγήζνπλ ηνπο θαζεγεηέο.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Δπραξηζηνχκε ην ζπλάδειθν. πλάδειθνη, φπσο θαηαιάβαηε 

ηειεηψζακε κε ηε ζπλεδξία απηή. Αθνχζηεθαλ φπσο είδαηε πνιιέο απφςεηο, 
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ππάξρνπλ απφςεηο γηα ηα αξλεηηθά απνηειέζκαηα πνπ κπνξεί λα θέξεη κία 

δηαδηθαζία απνθέληξσζεο. Τπάξρεη φπσο δηαβάζαηε θαη ζηελ εηζήγεζή καο 

έηζη κία ηάζε ζηε βηβιηνγξαθία ε νπνία κηιάεη φηη ε απνθέληξσζε κπνξεί λα 

θέξεη ζεηηθά ζηνηρεία θαη λα αλακνξθψζεη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. 

 

  Πηζηεχσ φηη ππάξρνπλ θνηλνί ηφπνη αθφκα θαη ζε απηέο ηηο δχν 

δηαθνξεηηθέο απφςεηο. Δάλ θαλείο δειαδή, δεη ηελ απνθέληξσζε κέζα ηελ 

εμέιημε πνπ κπνξεί λα έρε ε ίδηα ε ζρνιηθή κνλάδα. Καη νη απνθάζεηο ηεο θαη 

νη παξεκβάζεηο πνπ ζα πξέπεη λα γίλνληαη σο πξνο ηελ αλακφξθσζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζα ηηο δνχκε κέζα απφ ην χιινγν Γηδαζθφλησλ 

θαη κέζα απφ πξσηνβνπιίεο πνπ κπνξεί λα πάξεη έλα ζρνιείν, γηα λα 

κπνξέζεη λα βνεζήζεη ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ καζεηψλ ηνπ, ή λα πξνρσξήζεη 

ζε θάπνηεο θαηλνηφκεο δξάζεηο. 

 

  ιεο απηέο νη απφςεηο φπσο μέξεηε δελ είλαη φηη ζα βγεη 

απφθαζε απφ καο εδψ, δελ ππάξρεη πιεηνςεθία ή κεηνςεθία. Απηέο νη 

απφςεηο, νη νπνίεο ζα θαηαγξαθνχλ ζηα πξαθηηθά φπνηε απηά βγνχλε, ζα 

βνεζήζνπλ ην ζπλδηθάην λα κπνξέζεη λα έρεη κηα άπνςε ζηε πνξεία θαη λα 

κπνξέζεη λα εθθξάζεη θάπνηεο ζέζεηο. Καη γηα ηελ επηινγή ησλ ζηειερψλ ηεο 

εθπαίδεπζεο φπσο είδαηε αθνχζηεθαλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο είηε ρσξίο λα 

ππάξρεη ζπλέληεπμε κε ηα 100% αληηθεηκεληθά θξηηήξηα, είηε λα ππάξρεη 

ζπλέληεπμε θαη λα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί δειαδή θαη ν ξφινο, λα κπνξεί λα 

δηαθξηζεί απφ θάπνην ζπκβνχιην ε επηινγή θαη ν ξφινο ηνπ δηεπζπληή 

κάλαηδεξ. ια απηά επαλαιακβάλσ είλαη απφςεηο νη νπνίεο έρνπλ θαηαηεζεί. 

Γελ είκαζηε εδψ γηα λα απνθαζίζνπκε πνην είλαη ην ζσζηφ θαη πνην είλαη ην 

ιάζνο, είκαζηε εδψ γηα λα πξνβιεκαηηζηνχκε θαη‟ αξρήλ φζνη βξεζήθακε εδψ 

ζε απηή ηελ αίζνπζα θαη γηα λα θαηαγξαθνχλ νη απφςεηο καο θαη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 

 

  Δγψ ζα ήζεια λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηε βνήζεηά ζαο θαη γηα ηε 

ζπλεξγαζία ησλ νκηιεηψλ ζην ρξφλν θαη ζηε ζπλέρεηα κεηά ην δηάιεηκκα πνπ 

ζα γίλεη λα πάκε ζηελ Οινκέιεηα πνπ ζα εθθξαζηνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα. 

 

ΛΖΞΖ ΔΡΓΑΗΧΝ Β’ ΔΝΟΣΖΣΑ – ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ Γ’ 
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Γ’ ΤΝΔΓΡΗΑ 

«ΤΝΟΦΖ ΔΡΓΑΗΧΝ - ΟΛΟΜΔΛΔΗΑ» 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Π.ΥΑΡΑΜΖ):  Μπνξνχκε λα μεθηλήζνπκε ζηγά – ζηγά ηελ 

δηαδηθαζία. ε απηή ηελ ζπλεδξία πξνβιέπεηαη θαη‟ αξράο λα δηαηππσζνχλ 

πεξηιεπηηθά ηα ζπλνπηηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ ζπδήηεζε 

πνπ αλαπηχρζεθε ζην πιαίζην ησλ Οκάδσλ Δξγαζίαο θαη ζηελ ζπλέρεηα λα 

πξνρσξήζνπκε ζην θιείζηκν ησλ εξγαζηψλ ηνπ ζπλεδξίνπ.  

 

  Θα θιεζνχλ κε ηελ ζεηξά νη εθπξφζσπνη ησλ Οκάδσλ Δξγαζίαο 

νη νπνίνη ζα αλαπηχμνπλ απηφ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ. Θα μεθηλήζσ σο 

ππεχζπλνο ηεο πξψηεο Οκάδαο Δξγαζίαο, ηνλίδνληαο φηη ζπδεηψληαο ην ζέκα 

«Οη εθπαηδεπηηθέο αληζφηεηεο, νη παξάγνληεο θαη ν ξφινο ηνπο θαη νη ηάζεηο 

ηδησηηθνπνίεζεο» δφζεθε ε επθαηξία λα αλαπηπρζεί έλαο πνιχ γφληκνο θαη 

πνιχ πινχζηνο πξνβιεκαηηζκφο κέζα απφ ηνλ νπνίν εθηέζεθαλ θαη νη 

δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ ν θάζε  ζχλεδξνο ρξεζηκνπνηεί γηα λα 

αλαιχζεη απηφ ην ηφζν ζεκαληηθφ πξφβιεκα.  

 

  Απφ ηελ δηθή καο πιεπξά, ιακβάλνληαο ππ‟ φςηλ φια φζα 

αλαθέξζεθαλ ζην πιαίζην ηεο Οκάδαο, απνδερηήθακε θάπνηεο βειηηψζεηο, 

απφ θνηλνχ σο Οκάδα νη νπνίεο λνκίδνπκε φηη ζα βνεζήζνπλ ζην λα γίλεη ην 

θείκελν ην αξρηθφ πην πιήξεο θαη πην ρξεζηηθφ γηα ηνλ θιάδν.  

 

  Σνλίδσ φηη ζην πιαίζην ηεο Οκάδαο είρακε κηα επθαηξία λα 

δηαζηαπξψζνπκε κηα ζεηξά απφ απφςεηο θαη απφ επηζηεκνληθέο ζέζεηο πνπ 

ζπδεηνχληαη επξχηεξα φρη κφλν ζηνλ ρψξν ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αιιά θαη 

επξχηεξα ζηνλ ρψξν ησλ εηδηθψλ επηζηεκφλσλ, επηθεληξψλνληαο γχξσ απφ 

έλα άμνλα, φηη νη εθπαηδεπηηθέο αληζφηεηεο δελ είλαη παξά κηα αληαλάθιαζε 

ησλ επξχηεξσλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ αληζνηήησλ, θαη ε ζπδήηεζε πνπ 

έγηλε ζηελ Οκάδα καο έδσζε ηελ επθαηξία λα πινπηίζνπκε απηή ηελ αξρηθή 
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καο πξνζέγγηζε δίλνληαο αθξηβέζηεξε ζεκαζία ζηελ ζρέζε αλάκεζα ζηηο 

θνηλσληθέο αληζφηεηεο θαη ηελ θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε. 

 

  Δπίζεο ε νκάδα καο δηεπθξίληζε πεξηζζφηεξν νξηζκέλα ζεκεία 

ηα νπνία είηε απφ θαθή δηαηχπσζε είηε απφ κε  θαιή επεμεξγαζία ηνπ 

θεηκέλνπ έδσζαλ ηελ αθνξκή γηα ελδηαθέξνπζεο παξαηεξήζεηο θαη ηνλίδνπκε 

ηδηαίηεξα φηη έλα ζεκείν ην νπνίν δεκηνχξγεζε θάπνην πξνβιεκαηηζκφ θαη κηα 

νμεία αληηπαξάζεζε ήηαλ ζεκείν ην νπνίν είρε ηεζεί ζην αξρηθφ θείκελν – 

αλαθεξφηαλ ζηελ απνθέληξσζε, ζηελ δηαδηθαζία ηεο απνθέληξσζεο – είρε 

ηεζεί ζην αξρηθφ θείκελν κε πξφηαζε κέινπο ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο, ζηελ 

ζπλέρεηα φκσο είρακε απνθαζίζεη λα ην αθαηξέζνπκε σο Οκάδα θαη απφ κε 

πξνζεθηηθφ  έιεγρν ηνπ ηειηθνχ θεηκέλνπ είρε παξακείλεη. Οπφηε απηφ ην 

ζεκείν ζεσξνχκε, ην ζεκείν 8, αλ ζπκφζαζηε, φηη δελ πθίζηαηαη ζηελ 

εηζήγεζε. 

 

  Δπίζεο, απφ ηελ άιιε πιεπξά ζεσξήζακε φηη νξηζκέλα απφ ηα 

πην ζεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ν θιάδνο, ζα έπξεπε λα 

θηλήζνπλ έλα ζπλνιηθφ κέησπν αληίδξαζεο απέλαληη ζε επίζεκεο πνιηηηθέο 

ζηνλ βαζκφ πνπ είηε ηα αλαηνιηθά πξνγξάκκαηα ηα νπνία είραλ αλαθεξζεί 

ζπλνπηηθά θαη έπξεπε λα αλαθεξζνχλ πην αλαιπηηθά, είηε νη ηξφπνη 

αμηνιφγεζεο, ζηνλ βαζκφ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα εληζρχζνπλ ηηο 

θνηλσληθέο αληζφηεηεο, δίλνληαο έλαλ ππέξκεηξα αθαδεκατθφ ραξαθηήξα ζηελ 

γλψζε ή επηκέλνληαο ζε κνξθέο αμηνιφγεζεο ηνπ καζεηή, γηα παξάδεηγκα 

εμεηάζεηο ζην δεκνηηθφ ζρνιείν θαη ινηπά, νη νπνίεο αληί λα βνεζήζνπλ ηνλ 

καζεηή κπνξεί λα νμχλνπλ ηηο αληζφηεηεο. 

 

  Απφ απηή ηελ ζέζε ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ θαη‟ αξράο, ηα 

κέιε ηεο Οκάδαο, πνπ ζε κηα ζεηξά αιιεπάιιεισλ θαη επίπνλσλ 

ζπλεδξηάζεσλ θαη κε κηα πιεζψξα αληηθξνπφκελσλ απφςεσλ, βνήζεζαλ θαη 

ζπλέβαιιαλ ζην λα δεκηνπξγεζεί φρη κηα ζεηξά απφ ζέζεηο ζπξξαπηφκελεο 

αιιά έλα θείκελν ην νπνίν δηεθδηθνχζε λα έρεη κηα πιεξφηεηα θαη έλα 

ζπλζεηηθφ ραξαθηήξα. 

 

  Πηζηεχνπκε φηη σο έλα βαζκφ αληαπνθξηζήθακε ζε απηή ηελ 

πξφζεζε θαη είκαζηε βέβαηνη φηη ν πξνβιεκαηηζκφο πνπ αλαπηχρζεθε ζην 

πιαίζην ηεο Οκάδαο, θαη ν νπνίνο πινπηίζηεθε κε αμηφινγεο ζπλεηζθνξέο απφ 
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φια ηα κέιε πνπ πήξαλ κέξνο ζε απηή θαη ζπκκεηείραλ ζηνλ δηάινγν, ζα 

δψζεη ηελ επθαηξία ζην επηθείκελν ζπλδηθαιηζηηθφ, ζπλέδξην, λα δε κε κεγάιε 

πεξίζθεςε θαη κε πιεξφηεηα πξνζεγγίζεσλ φια απηά ηα πξνβιήκαηα πνπ 

ζπλδένληαη κε ηηο εθπαηδεπηηθέο αληζφηεηεο θαη ζηελ βάζε απηή λα γίλεη πην 

απνηειεζκαηηθφο ν αγψλαο ηνπ θιάδνπ καο γηα κηα παηδεία πνπ ζα βαζίδεηαη 

ζηελ ηζφηεηα, γηα έλα ζρνιείν αλνηθηφ ζε φινπο θαη φιεο. 

 

  Θα ήζεια απφ ηνλ εθπξφζσπν ζπληνληζηή ηεο δεχηεξεο νκάδαο 

λα πάξεη ηνλ ιφγν θαη λα αλαπηχμεη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ. Δίλαη ν Γηψξγνο 

Ζξαθιένπο.  

 

Γ. ΖΡΑΚΛΔΟΤ:  πλάδειθνη ζχλεδξνη, απφ πιεπξάο ηεο Οκάδαο πνπ είρε 

αλαιάβεη ην δεχηεξν ππνζέκα ηεο πξψηεο ελφηεηαο, εγψ θαη ν ζπλάδειθνο  

Φψηεο Κιψπαο είρακε ηελ επζχλε ηεο ζπληνληζηηθήο δνπιεηάο ζαλ κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΚΔΜΔΣΔ. 

 

  Πξψηα αγαπεηνί ζπλάδειθνη θαη ζπλαδέιθηζζεο, ζέισ λα 

ηνλίζσ φηη ε δνκή ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ηεο εθπαίδεπζεο 

ζπλνιηθφηεξα, είλαη έλα δήηεκα πξσηαξρηθφηαηεο ζεκαζίαο, κε δηαζηάζεηο θαη 

παξακέηξνπο θαη εθπαηδεπηηθέο θαη κνξθσηηθέο θαη ηδενινγηθνχ θαη 

θνηλσληθνχ ραξαθηήξα. 

 

  Ζ δνκή γεληθά ζαλ φξνο θνηλσληνινγηθφο, structure είλαη ν 

ηξφπνο απφ ηελ κηα νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο 

ελφο θάπνηνπ ζπζηήκαηνο. κσο δελ είδακε βέβαηα ηα θείκελα πνπ 

θαηαηέζεθαλ, πνιχ απ‟ φζνπο κίιεζαλ δελ ηνπνζεηήζεθαλ  ζην πεξηερφκελν 

ηεο εθπαίδεπζεο θαη απηφ ήηαλ έλα πνιχ ζεκαληηθφ έιιεηκκα. Ζ φπνηα 

πξνζπάζεηα λα απνζπλδέζεη θαλείο ζε κηα δνκή ην πεξηερφκελν απφ ηελ 

κνξθή ηνπ, δελ βνεζάεη ζην λα θσηηζηεί ην πξφβιεκα ηεο εθπαίδεπζεο 

πνιπδηάζηαηα, πνιχπιεπξα, λα εμηρληαζηνχλ ηα βαζχηεξα αίηηα θαη νη 

ζπλέπεηεο θαη ε κεηαμχ ηνπο ζπλεθηηθή ζρέζε. 

 

  Πηζηεχνπκε φηη ην έλα ππνζέκα έρεη άκεζε ζπλάξηεζε θαη ζρέζε 

κε ην άιιν. Αιιά εθεί πνπ πξέπεη φινη λα ζπκθσλήζνπκε είλαη ην ηη ζρνιείν 

ζέινπκε θαη επηδηψθνπκε γηα ην αχξην. Καη λα απαληήζνπκε κε ζθέςε, ιφγν, 
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λφεκα θαη δξάζε ζην πνην ζα είλαη ην ζρνιείν, ην δεκφζην ή ηδησηηθφ θαη ηα 

ινηπά ζηνλ ζθνηεηλφ αηψλα πνπ μεθίλεζε, ζηνλ 21ν αηψλα πνπ έξρεηαη. 

 

  Σψξα πην ζπγθεθξηκέλα θάπνηεο παξαηεξήζεηο ζπλνπηηθέο απφ 

ηηο εξγαζίεο θαη ηελ φιε δνπιεηά ηεο Οκάδαο ζην πλέδξην. Δθηφο απφ ηελ κία 

εξγαζία ηεο Οκάδαο ηνπ ΚΔΜΔΣΔ, δπζηπρψο ειαρηζηφηαηε έσο αλχπαξθηε 

ήηαλ ε αλαθνξά ζην γπκλάζην ή ην ιχθεην ζηα ζρνιεία β‟ επθαηξίαο, ζαλ λα 

κελ αθνξνχζαλ απηά ηελ δνκή ηεο 2βάζκηαο εθπαίδεπζεο. Μηθξή κλεία 

βέβαηα έγηλε απφ έλα νκηιεηή ζηα λπθηεξηλά ζρνιεία θαη ηα πξνβιήκαηα ηνπο 

πνπ έπξεπε θαη απηά λα κειεηεζνχλ θαη λα αλαιπζνχλ ν νπνίνο ηφληζε θαη ηελ 

αλαγθαηφηεηα ιεηηνπξγίαο θαη αλαβάζκηζεο ηνπο γηα θνηλσληθνχο ιφγνπο. 

Κακηά θνπβέληα δελ έγηλε γηα ηα ζρνιεία δεχηεξε επθαηξίαο πνπ παξακέλνπλ 

αδηαβάζκεηα θαη δελ πξνζεγγίδνπλ θακία δνκή.  

 

  Ζ φιε πνξεία ηεο ζπλεδξίαζεο έδεημε φηη ην ελδηαθέξνλ 

ζηξάθεθε ζηελ ηερληθή επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη αθνχζηεθαλ, 

δηαβάζηεθαλ θαη ηνπνζεηήζεθαλ θαη θαηαηέζεθαλ γηα ηα πξαθηηθά ζέζεηο θαη 

απφςεηο θαη πξνηάζεηο γηα ηελ θχζε, ηνπο ζθνπνχο θαη ηελ βειηίσζε ηεο 

ηερληθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο. Πην εηδηθά, πέξα απφ ηηο ζέζεηο πνπ 

εκπεξηέρνληαη ζηελ εηζήγεζε ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο ηνπ ΚΔΜΔΣΔ 

αθνχζηεθαλ πην εηδηθά απφςεηο, ππεξαζπίδνληαλ ην εληαίν 12ρξνλν ζρνιείν 

θαη έζεηαλ ηηο δσξεάλ δεκφζηεο αλαβαζκηζκέλεο ζρνιέο κεηά ηα 18, κε 

εμεηδίθεπζε θαη επαγγεικαηηθά, εξγαζηαθά δηθαηψκαηα, αθνχζηεθε ε άπνςε 

γηα απηφλνκε αλαβαζκηζκέλε παξνπζία ηεο ηερληθήο εθπαίδεπζεο κέζα ζηελ 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ε αλαγθαηφηεηα λα ππάξρεη δπλαηφηεηα θαη ν 

εμνπιηζκφο γηα ηελ παξνρή εηδηθφηεηαο αιιά θαη δηαζθάιηζεο 

επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ ζηνπο απνθνίηνπο ηεο ηερληθήο εθπαίδεπζεο. 

 

  Ζ πξφηαζε λα θαηαξγεζνχλ ηα Ηλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο 

Καηάξηηζεο θαη ηα ΚΔΚ θαη αθφκα ε αγσλία λα γίλεη θαηαλνεηή θαη 

πξαγκαηνπνηήζηκε ε ζέζε πσο άιιν είλαη θαηάξηηζε θαη θαηαξηηζηκφηεηα θαη 

άιιν επαγγεικαηηθή θαη ηερληθή εθπαίδεπζε.  

 

  Ζ ηερληθή επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε είλαη λα κελ είλαη, 

ηνλίζηεθε, επ‟ νπδελί ρψξνο θαηάξηηζεο. Απηή κπνξεί λα παξέρεηαη, ε 
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θαηάξηηζε θαη απφ άιινπο θνξείο, πξνηάζεηο αθνχζηεθαλ γηα ζρνιέο 

καζεηείαο, γηα δεκφζηνπο θνξείο θαηάξηηζεο. 

 

  Ζ ηερληθή επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ππνζηεξίρζεθε φηη πξέπεη 

λα ππάγεηαη εμ‟ νινθιήξνπ ζην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη φρη ζην Τπνπξγείν 

Απαζρφιεζεο ή Δξγαζίαο. Γηα ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, ηα βηβιία, ηνπο 

ζηφρνπο ηεο, ζα πξέπεη κνλαδηθφ θαη θπξίαξρν ξφιν θαη ιφγν λα έρεη ην 

Τπνπξγείν Παηδείαο αθνχ ε ηερληθή εθπαίδεπζε είλαη ζνβαξή κνξθή 

εθπαίδεπζεο. 

 

  Βέβαηα εθδειψζεθε κηα έληνλε αλεζπρία γηα ην κέιινλ ηεο 

ηερληθήο  επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηελ εξγαζηαθή ζρέζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζπλαδέιθσλ καο ησλ ηερληθψλ εηδηθνηήησλ. Αθνχζηεθαλ 

πξνβιεκαηηζκνί ζρεηηθά κε ηελ θχζε ησλ επηθείκελσλ επαγγεικαηηθψλ 

ιπθείσλ, φηη αθπξψλνπλ ηαπηφρξνλα απφ ηελ κία γεληθή κφξθσζε θαη ηερληθή 

εθπαίδεπζε, πξνεπαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε, θαη κία άιιε άπνςε φηη είλαη 

απαξαίηεηα. 

 

  Πξνηάζεθε αθφκα έλα εληαίν ιχθεην κε ζηνηρεία 

πξνεπαγγεικαηηθήο κφξθσζεο θαη αχμεζεο ησλ καζεκάησλ γεληθήο παηδείαο. 

Σν ζέκα βέβαηα απαηηεί θαη εκεξίδεο θαη ζπλειεχζεηο ΔΛΜΔ γηα λα κπνξέζεη 

λα γίλεη αξηηφηεξε θαηαγξαθή απφςεσλ θαη επεμεξγαζία. Υξεηάδεηαη 

πεξαηηέξσ πξνβιεκαηηζκφο, είλαη ζνβαξφηαην ζαλ ζέκα, κειέηε, θαη ησλ 

θεηκέλσλ πνπ εδψ θαηαηέζεθαλ αιιά θαη άιιεο κνξθέο ελεκέξσζεο θαη 

αληαιιαγήο απφςεσλ πνπ ζα πξέπεη λα πάλε ζηελ βάζε ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο, 

ζηνλ πξνβιεκαηηζκφ θαη ζηελ αλεζπρία ηεο, ζηα ηνπηθά θχηηαξα ηεο ΔΛΜΔ. 

 

  Σέινο θαη νη δπν ζπληνληζηέο επηζεκαίλνπκε θάηη. Δπεηδή ην 

ζπλέδξην είλαη εθπαηδεπηηθφ, κε φπνηα ζεηηθά ή αξλεηηθά έρεη, δελ κπνξεί εθ 

ησλ πξαγκάησλ, θαηά ηελ ζχλνςε λα δίλεη ηελ εηθφλα απφςεσλ, ζέζεσλ ή 

πξνηάζεσλ κε ηνπο ραξαθηεξηζκνχο πιεηνςεθηθέο ή – ζε ζρέζε κε άιιεο – 

κεηνςεθηθέο. 

 

  Καηά ζπλέπεηα πξέπεη λα γίλεηαη κία θσδηθνπνηεκέλε – θαη απηφ 

επηδηψμακε – θαη ζπλνπηηθή αλαθνξά, θαηά ην δπλαηφλ, ησλ απφςεσλ πνπ 

ζπγθξαηήζακε γηαηί απφ ρζεο σο ζήκεξα δελ κπνξέζακε λα κειεηήζνπκε θαη 
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ηη θαηαηέζεθε θαη φια φζα δηαηππψζεθαλ λα αθνπζηνχλ θαη εδψ ιίγν θαηά 

ζεκαηηθφ πεδίν θαη θαηά ππνελφεηα. Δπραξηζηνχκε.  

 

Φ.ΚΛΧΠΑ:  πκπιεξσκαηηθά εγψ, σο ζπληνληζηήο καδί κε ηνλ ζπλάδειθν 

Ζξαθιένπο, βέβαηα αλαθέξζεθε απφ ηνλ ζπλάδειθν φηη ππάξρνπλ θαη νη 

απφςεηο πνπ ππήξραλ κέζα ζην θείκελν απφ ηελ πιεπξά ηεο Οκάδαο 

Δξγαζίαο, κηα αλαθνξά λα θάλσ εγψ, επεηδή κπαίλνπλ θάπνηα ζπγθεθξηκέλα 

θαη εδψ κέζα, φηη ε κία πξφηαζε πνπ κπήθε κέζα απφ ην θείκελν εξγαζίαο 

ηεο Οκάδαο, είλαη ε αλάπηπμε ελφο ηχπνπ ιπθείνπ ζηελ δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, ηνπ εληαίνπ ιπθείνπ ζην πιαίζην ηεο θαζηέξσζεο 12ρξνλεο 

ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο, κε ζηφρν ηελ παξνρή νπζηαζηηθψλ εθνδίσλ 

ζηνπο καζεηέο καο, γηα κηα δεκηνπξγηθή, θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή εμέιημε 

ησλ λέσλ. Σελ εληαηνπνίεζε ησλ ζρνιηθψλ επηινγψλ γεληθήο θαη 

ηερληθνεπαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηελ απνκνίσζε ηνπ θαηαλεκεηηθνχ 

ξφινπ ηνπ ζρνιείν. 

 

  Σν εληαίν ιχθεην πνπ πξνηείλνπκε, πξέπεη λα παξέρεη ζηνπο 

καζεηέο – καζήηξηεο: α) νινθιεξσκέλε γεληθή κφξθσζε θαη 

πξνεπαγγεικαηηθά εθφδηα θαη δεμηφηεηεο κε ζηφρν ηελ δηακφξθσζε πνιηηψλ 

πνπ ζα έρνπλ ζπλείδεζε ησλ ζχγρξνλσλ πξνβιεκάησλ θαη ζα είλαη θαιά 

πξνεηνηκαζκέλνη λα ελεξγνχλ απνηειεζκαηηθά γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπο. β) 

ην ζχλνιν επηιεγνκέλσλ αληηθεηκέλσλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

ηδηαηηέξσλ ελδηαθεξφλησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ θαη ζην κεηαβαηηθφ ζηάδην 

ζηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, πεξηιακβάλεηαη ην εληαίν ιχθεην θαη ην εληαίν 

ηξηεηέο ζρνιείν ζηελ ΣΔΔ, νη ηξεηο ηάμεηο α, β, γ, ζηελ ΣΔΔ έρνπλ καζήκαηα 

εηδηθφηεηαο θαη καζήκαηα γεληθήο παηδείαο.  

 

  Σειεηψλσ κε κηα θξάζε, ζην ηέινο ησλ ζπνπδψλ, νη καζεηέο θαη 

νη καζήηξηεο παίξλνπλ πηπρίν ζηνπο απνθνίηνπο ηνπ ηξηεηνχο ζρνιείνπ, 

ρνξεγνχληαη επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα. Σειείσζα. αο επραξηζηψ.  

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Δπραξηζηνχκε ηνπο ζπληνληζηέο ηεο δεχηεξεο νκάδαο. Σνλίδσ 

φηη ζηελ πξψηε νκάδα, επεηδή ήηαλ παξάιεηςε κνπ, είρα ηνλ ζπληνληζκφ εγψ 

θαη ν Μηράιεο ν Πιίηζεο πνπ είλαη δίπια κνπ. Καη θαιψ ηνπο ζπληνληζηέο ηεο 

ηξίηεο Οκάδαο, κε αληηθείκελν «Απηνλνκία ηνπ ζρνιείνπ. Πξφζβαζε ζηελ 
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ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε» ηνλ Υξήζην ηνλ Ρνπκπάλε θαη ηελ Αγγειηθή 

απνπλά, λα εθζέζνπλ ηα πνξίζκαηα ηεο Οκάδαο. 

 

Υ.ΡΟΤΜΠΑΝΖ:  Ζ Αγγειηθή επεηδή είλαη κεηέξα θαη έρεη παηδί ζε πνιχ 

κηθξή ειηθία, ζπλεξγαζηήθακε θαη κε παξαθάιεζε λα αλαθέξσ εγψ 

πεξηιεπηηθά ην πεξηερφκελν ηεο ζπδήηεζεο πνπ έγηλε ζηελ 3ε Οκάδα, θαη 

δεηάεη ηελ θαηαλφεζε ζαο.  

 

  πλάδειθνη, ε ζέζε ε βαζηθή ηεο Οκάδαο απηήο, ε νπνία 

ζπλεδξίαζε αδηαιείπησο φιν απηφ ην δηάζηεκα, πξηλ απφ ην ζπλέδξην, είρακε 

πάξα πνιιέο ζπλαληήζεηο θαη έγηλε πξνζπάζεηα πξαγκαηηθά ζχλζεζεο 

δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ, κε αξθεηή επηηπρία, μεθίλεζε απφ ηελ άπνςε φηη ε 

απηνλνκία ηνπ ζρνιείνπ δελ πξνζδηνξίδεηαη κνλνδηάζηαηα ζε ζρέζε κε ηηο 

δηαδηθαζίεο επηινγήο γηα ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

 

  Μέζα απφ κηα ζθαηξηθφηεξε αλάιπζε ησλ θνηλσληθψλ 

ιεηηνπξγηψλ ηνπ ζρνιηθνχ ζεζκνχ, κέζα ζην πιέγκα ησλ θπξίαξρσλ 

θνηλσληθψλ ζέζεσλ εμνπζίαο, σο Οκάδα πξνζπαζήζακε λα δηαηππψζνπκε 

ηεθκεξησκέλα ην αίηεκα γηα ηελ κνξθσηηθή απηνηέιεηα ζαλ κία αλαγθαία 

ζπλζήθε γηα ηελ επηηέιεζε ηεο κνξθσηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιηθνχ ζεζκνχ. 

 

  Απηή ε άπνςε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο πνπ είλαη 

βαζηθή, θαηά κεγάιε πιεηνςεθία θαηά ηελ θξίζε καο έγηλε δεθηή, ππήξραλ 

φκσο θαη δηαθνξεηηθέο ζέζεηο φπνπ δηαηχπσζαλ αληίζεηε άπνςε. Τπήξρε 

ζπλάδειθνη κηα βαζηθή ζέζε φηη ην ζρνιείν έρεη κία ζρεηηθή απηνλνκία, 

ππνγξακκίδνληαο φηη ζα ήηαλ  αθέιεηα  λα ζεσξήζεη θάπνηνο πσο ππάξρεη 

απφιπηε απηνλνκία ηεο εθπαίδεπζεο απφ ην θνηλσληθφ θαζεζηψο πνπ ηζρχεη 

γηα θάζε θνηλσληθή νκάδα. 

 

  Ο θνηλσληθφο έιεγρνο γίλεηαη εκθαλήο κε κηα ζεηξά απφ 

ζπλεηδεηέο πξάμεηο πνπ εμαξηνχλ ηελ εθπαίδεπζε απφ ηελ πνιηηηθή θεδεκνλία 

ηεο φπνηαο Κπβέξλεζεο. Ζ ζρεηηθή φκσο απηνλνκία, δηεθδηθνχκε, ππάξρεη θαη 

δηεθδηθνχκε ηελ δηεχξπλζε ηεο. ε πνηνπο ηνκείο; ηνλ ηνκέα ηεο δπλαηφηεηαο 

ηνπ ζπιιφγνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα ιεηηνπξγήζεη ζπιινγηθά θαη λα έρεη 

αξκνδηφηεηεο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο ζπιινγηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ 

πξνβιεκάησλ ηεο θαζεκεξηλήο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο, ην δήηεκα ηεο 
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παηδαγσγηθήο ειεπζεξίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ν νπνίνο κέζα απφ ην ιεγφκελν 

θξπθφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα, κέζα απφ ηελ δπλαηφηεηα ηνπ λα δηαθσλεί κε 

ην επίζεκν αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη λα επηηειεί ην ζπληαγκαηηθά 

θαηνρπξσκέλν δηθαίσκα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ λα δηδάζθεη, λα δηεπξπλζεί απηφ ην 

δηθαίσκα θαη λα αμηνπνηεζεί.  

 

  Σν ζεκείν ηεο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ φρη ζαλ αληηθεηκέλσλ 

αιιά ζαλ ππνθεηκέλσλ, ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ζηελ πξνζπάζεηα 

γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο γλψζεο. Καη βέβαηα ηνλ ξφιν ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ 

θηλήκαηνο, ν νπνίνο γηα καο είλαη θξίζηκνο, πνπ κπνξεί λα δηεθδηθήζεη ηελ 

δηεχξπλζε απηήο ηεο ζρεηηθήο απηνλνκίαο.  

 

  Έλα άιιν δήηεκα ην νπνίν εηέζε, είλαη ην δήηεκα ηεο 

πξφζβαζεο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Δδψ ε ζέζε ηεο Οκάδαο ήηαλ 

ειεχζεξε πξφζβαζε ρσξίο λα εμεηδηθεχνπκε έλα ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα 

πξφζβαζεο. ην ζεκείν απηφ θαηαηέζεθαλ αλαιπηηθά θαη νη ζέζεηο ηεο ΟΛΜΔ 

απφ ηνλ ζπλάδειθν Πξφεδξν, ηνλ Γξεγφξε Καινκνίξε, γχξσ απ‟ απηφ ην 

ζέκα, ππήξμαλ θαη απφςεηο ζπγθεθξηκέλεο γηα ην ζχζηεκα πξφζβαζεο κε 

μερσξηζηφ θείκελν ην νπνίν κνηξάζηεθε απφ ηνλ ζπλάδειθν ηνλ Θαλάζε ηνλ 

Βιάρν. Δκείο δελ πηνζεηήζακε ζην ζχλνιν θάπνηεο πξνηάζεηο πνπ γηλφηαλ ζ‟ 

απηφ ην δεχηεξν θείκελν, δηφηη ππήξμαλ δηαθσλίεο θαη δπζθνιεπηήθακε λα 

ππάξμνπλ ζπλζέζεηο, παξ‟ φιν φηη ζπκθσλήζακε ζηελ γεληθή θηινζνθία ηεο 

ειεχζεξεο πξφζβαζεο θαη είπακε φηη ζηηο ζρνιέο φπνπ ε πξνζθνξά είλαη 

κεγαιχηεξε απφ ηελ δήηεζε, ην ζέκα ηεο ειεχζεξεο πξφζβαζεο ζηελ πξάμε 

ππάξρεη, εθεί πνπ δελ ζπκβαίλεη απηφ ζα πξέπεη λα ππάξμνπλ νη αλαγθαίεο 

ππνδνκέο ψζηε απηφ ην πξάγκα κειινληηθά λα ζπκβεί. 

 

  ε θακία φκσο πεξίπησζε δελ απνδερηήθακε ην θξηηήξην ηεο 

αγνξάο ζαλ ζηνηρείν θαη ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ, ζαλ ζεκείν πνπ ζα 

ήηαλ ην θξηηήξην κε βάζε ην νπνίν ζα έπξεπε λα ππάξρνπλ νη εμεηάζεηο. 

 

  Δδψ ινηπφλ κπαίλεη ην δήηεκα φηη ζην δήηεκα απηφ ηεο 

πξφζβαζεο, ην νπζηαζηηθφ είλαη ε κνξθσηηθή απηνηέιεηα ηνπ ζρνιείνπ θαη φρη 

ην δήηεκα, ην ηη δεηάεη ε αγνξά εξγαζίαο. Άιισζηε βαζηθή ζέζε ηεο Οκάδαο 

αιιά θαη ηεο κεγάιεο πιεηνςεθίαο απηψλ ησλ ζπλαδέιθσλ πνπ ζπκκεηείραλ 
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ζηελ ζπδήηεζε ήηαλ ε άξλεζε ηνπο λα δερηνχλ ηνπο θαλφλεο ηεο αγνξάο, ζαλ 

θξηηήξην ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ. 

 

  Σν πεξηερφκελν ηεο κνξθσηηθήο απηνηέιεηαο ηνπ ζρνιείνπ κε 

βάζε ηελ εηζήγεζε, ζα ιέγακε φηη εληνπίδεηαη ζην επίπεδν δηακφξθσζεο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηεο γλψζεο. Δδψ έγηλε κία θξηηηθή, φηη κε ηελ ζέζε καο φηη ζα 

πξέπεη λα παιέςνπκε ην δήηεκα ηεο ελζσκάησζεο ησλ επηζηεκνληθψλ 

θαηαθηήζεσλ ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, δερφκαζηε φηη ε επηζηήκε δελ έρεη 

ηδενινγηθφ ραξαθηήξα, φηη είλαη κία θαη φηη ελ πάζε πεξηπηψζεη αληηθεηκεληθή 

θαη ηα ινηπά. Ζ νκάδα δελ ην δέρεηαη απηφ. Δάλ πξέπεη λα ην πξνζζέζνπκε κε 

πην ζαθή ηξφπν, εθηφο απφ απηφ πνπ ζα ζαο πσ ηψξα, δερφκαζηε φινη φηη 

κπνξνχκε λα ην πξνζζέζνπκε γηα λα εκπινπηίζνπκε απηφ ην θείκελν καο θαη 

ελ πάζε πεξηπηψζεη ιέκε φηη ην θχξην ζεκείν, ε θχξηα αληίθαζε πνπ πξέπεη 

λα ην πσ απηφ, είλαη αλάκεζα ζηνλ αλζξσπηζηηθφ ραξαθηήξα ηεο γλψζεο θαη 

ην ηερλνθξαηηθφ ζχζηεκα φπνπ αλζξσπηζηηθφο ραξαθηήξαο ηεο γλψζεο δελ 

είλαη θάηη ηδεαιηζηηθφ αιιά βαζίδεηαη ζηελ ηζηνξία ηεο θηινζνθίαο ησλ ηδεψλ, 

ηελ ηζηνξία ηνπ πνιηηηζκνχ, θαζψο θαη ηελ ηζηνξία ησλ επηζηεκψλ θαη ηεο 

ηερλνινγίαο. 

 

  Μπνξεί λα απειεπζεξψζεη ηελ ζθέςε θαη ηελ δξάζε γηαηί ζηα 

πιαίζηα ηεο ηζηνξηθφηεηαο απηήο – απηφο είλαη ν ππξήλαο ηεο ζθέςεο καο, νη 

καζεηέο ζα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα επεμεξγάδνληαη ηελ πνξεία ηεο 

αλζξψπηλεο ζθέςεο, ηηο αληίζεηεο εξκελείεο ζ΄ φηη αθνξά ηελ πνιηηηθή θαη 

θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη λα κεηέρνπλ ζηηο ηδενινγηθέο αληηπαξαζέζεηο 

ψζηε λα θαηαλννχλ ηα φξηα κηαο απφιπηεο ηδέαο θαζψο θαη ηελ ππέξβαζε 

ηεο. 

 

  Καη κε απηή ηελ ζθέςε δηαηππψζακε ηνπο ζθνπνχο ζην ηέινο, 

ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπο νπνίνπο δελ ζα ηηο 

αλαθέξσ, ππάξρνπλ ζηελ εηζήγεζε.  

 

  πγλψκε αλ ζαο θαζπζηέξεζα, ζέιεζα φκσο λα αλαθεξζψ 

ζηελ νπζία ηεο θξηηηθήο ε νπνία έγηλε θαη ζεσξνχκε ηνλ δηάινγν πινχζην. Αλ 

δελ έπξεπε λα αλαθεξζψ ζηελ νπζία ηεο θξηηηθήο ηφηε ζαο δεηάσ ζπγλψκε.  

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  Δπραξηζηψ.  
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.ΑΒΒΑ:  Πξνεδξείν ζπγλψκε, έλα ιεπηφ κε ζπγρσξείηε, ππάξρεη ζνβαξφ 

δήηεκα, κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ηειεπηαίνπ ππεχζπλνπ ηεο Οκάδαο θαη ηα 

ινηπά. Δάλ λνκίδνπκε φηη κπνξνχκε εδψ λα θέξλνπκε μαλά ηηο εηζεγήζεηο σο 

θπξίαξρεο απφςεηο – πνξίζκαηα ησλ ζπλεδξίσλ θαη λα παξαιείπνπκε άιιεο 

απφςεηο, εγψ ήκνπλα ζηελ Οκάδα απηή θαη δελ άθνπζα θαζφινπ λα 

θαηαγξαθεί ε άπνςε πνπ ππνζηήξημα φρη κφλν εγψ αιιά θαη άιινη γηα ηελ 

πεξίθεκε απηνηέιεηα, απηνλνκία θαη ηα ινηπά. Καη ζα κνπ δψζεηο κηζφ ιεπηφ 

γηαηί, ην είρακε πξνβιέςεη, ην είρακε ζπκθσλήζεη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

ηεο ΟΛΜΔ λα κελ έρεη απηφ ην ραξαθηήξα ε ζχλνςε, αιιά δπζηπρψο Υξήζην 

δελ αλέθεξεο ηελ άπνςε πνπ έιεγε φηη δελ κπνξεί λα ππάξμεη κνξθσηηθή 

απηνλνκία ιπθείνπ. Θα ππάξμεη ην ιχθεην απηφλνκν κφλν σο πξνζάιακνο ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ ή ηεο θαηάξηηζεο, φηη ε ειεχζεξε πξφζβαζε είλαη κχζνο, 

θνξντδία, φηη ε ειεχζεξε πξφζβαζε θαη αλ αθφκε νη ζέζεηο.... 

(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο) 

 

. ΑΒΒΑ: Να αθνπζηεί φηη ππήξραλ νκηιεηέο πνπ απέξξηπηαλ ηελ 

ειεχζεξε πξφζβαζε. Γελ ην είπεο ζπλάδειθε, γηα ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο, 

φπσο θαη ηελ απηνηέιεηα, λα ην πεηο.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Δγηλεο ζαθήο, ην θείκελν ηνπ ζπλαδέιθνπ άββα θαηεηέζε.  

.ΑΒΒΑ:  Καη γηα ην θείκελν ηνπ Θαλάζε ηνπ Βιάρνπ... φηη θαηαηέζεθε.... 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  Γφζεθε ε επθαηξία, έζησ θαη ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ Πξνεδξείνπ 

εθθξάζηεθε απηή ε άπνςε, παξαθαιψ ν Κψζηαο ν Μειηαξάθεο, πνπ είλαη ν 

ππεχζπλνο πληνληζηήο ηεο επφκελεο Οκάδαο, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ 

«Αξρηθή εθπαίδεπζε θαη ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ην ζχζηεκα 

πξφζβαζεο» λα πάξεη ηνλ ιφγν θαη λα αλαπηχμεη κε ζπληνκία θαη ρσξίο λα 

ππεηζέξρεηαη ζε επηκέξνπο ηνπνζεηήζεηο πνπ ζα εγείξνπλ πάιη 

ακθηζβεηήζεηο, λα πξνρσξήζεη ζην θιείζηκν.... 

 

Α.ΦΑΣΟΤΡΟΤ:  Παχιν, δηαδηθαζηηθά γη‟ απηφ ην ζέκα, γη‟ απηή ηελ Οκάδα. 

Δπεηδή δεκηνπξγήζεθε ζνβαξφ δήηεκα, είλαη θαη ν Πξφεδξνο εδψ, 

πξνεγνχκελα. Γελ κπνξεί, ηέζεθε ζε ακθηζβήηεζε ζπλνιηθά ε Οκάδα απηή, 

φηη είλαη πίζσ πνιχ απφ φιεο ηηο ζέζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ Κηλήκαηνο θαη 

ελάληηα ζ‟ απηέο. Γελ κπνξεί ηζφηηκα εδψ λα ζπδεηήζνπκε εδψ γηα πξάγκαηα 

πνπ ηα έρεη ιχζεη ην εθπαηδεπηηθφ θίλεκα 20 ρξφληα θαη έξρεηαη ε ηζηνξία ηεο 
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Δπξσπατθήο Έλσζεο κε άιιν ηξφπν. Δδψ δεηάσ θαη απφ ηνλ Πξφεδξν λα 

πάξεη ζέζε.  

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  Δίπακε φηη απηή ε δηαδηθαζία δελ ζα κπεη ζε δεηήκαηα 

νπζίαο..... 

Α.ΦΑΣΟΤΡΟΤ:  Ση ζα κηιήζνπκε; Θα κηιήζνπκε, ζα μαλαπνχκε φιε ηελ 

δηαδηθαζία πνπ θάλακε ην πξσί Γξεγφξε; Ση είπακε πξηλ; Δίπακε φηη απηή ε 

εηζήγεζε, δελ είλαη εηζήγεζε πνπ έρεη ζρέζε κε ην εθπαηδεπηηθφ θίλεκα. Δίλαη 

εηζήγεζε ηνπ επξσπατθνχ κνλνπσιηαθνχ θεθαιαίνπ θαη είλαη αληίπαινη ζην 

εθπαηδεπηηθφ θίλεκα. Απηφ είπακε, ην 90% ησλ νκηιεηψλ. Απηφ είπακε. Θα ηελ 

πάξνπκε ηψξα ζαλ εηζήγεζε;  

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Αγαπεηή ζπλαδέιθηζζα, φιεο απηέο νη απφςεηο έρνπλ 

θαηαγξαθεί ζηνλ δηάινγν θαη βέβαηα ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηα πξαθηηθά. 

Δπνκέλσο αο κελ κπνχκε ηψξα ζε κηα εθ λένπ εθηίκεζε φισλ απηψλ.  

 

Υ.ΡΟΤΜΠΑΝΖ:  Γηαςεχδσ ηελ ζπλαδέιθηζζα, δελ έγηλε θάηη ηέηνην. Γελ 

κπνξεί λα ιέεη ηέηνηα πξάγκαηα.  

Α.ΦΑΣΟΤΡΟΤ:  Γελ είπακε γηα ζέλα Υξήζην, ράλεηο ηεχρε. Υάλεηο επεηζφδηα. 

Μηιάκε γηα ηελ άιιε Οκάδα. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  Ο Κψζηαο ν Μειηαξάθεο έρεη ηνλ ιφγν. 

ΤΝΔΓΡΟ:  Γηαδηθαζηηθά, λα κελ αξρίζνπκε πάιη ηηο πξνηάζεηο, γηαηί ζα 

γίλεη κπάραιν. χλνςε είπακε.  

(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο) 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ(Μ. ΠΛΗΣΖ):  Ζ ζχλνςε δελ ζα ππεξβαίλεη ηα πέληε ιεπηά. 

Απηφ ζπκθψλεζε ην Πξνεδξείν. Γελ ζα ππεξβαίλεη ηα πέληε ιεπηά.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ(Π.ΥΑΡΑΜΖ):  Καη ζα έρεη έλα ελεκεξσηηθφ ραξαθηήξα ρσξίο 

λα ππεηζέξρεηαη ζε αμηνινγήζεηο θαη θξίζεηο. Έια Κψζηα. 

 

Κ. ΜΖΛΗΑΡΑΚΖ:  Δπεηδή ζπλάδειθνη ην ζπλέδξην είλαη έλα ζπλέδξην 

εθπαηδεπηηθφ, δελ κπνξεί εθ ησλ πξαγκάησλ θαηά ηελ ζχλνςε λα δίδεηαη ε 

εηθφλα απφςεσλ, ζέζεσλ, πξνηάζεσλ, κε ραξαθηεξηζηηθά πιεηνςεθίαο ζε 

ζρέζε κε άιιεο πξνηάζεηο κε ραξαθηεξηζηηθά κε πιεηνςεθηθέο. Καηά 

ζπλέπεηα πξέπεη λα γίλεη θσδηθνπνίεζε θαη ζπλνπηηθή αλαθνξά, φισλ θαηά 
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ην δπλαηφλ ησλ απφςεσλ πνπ δηαηππψζεθαλ αλά ζεκαηηθφ πεδίν θαη ππφ 

ελφηεηα. 

 

  Δίκαη πληνληζηήο κηα Οκάδαο ε νπνία ζπγθξνηήζεθε θαη έθαλε 

ηελ πξψηε ζπλεδξίαζε 7 επηέκβξε ηνπ 2004 ζην ΚΔΜΔΣΔ. Απφ ηφηε θάζε 

δεχηεξε Σεηάξηε ζπλεδξηάδακε, είρακε ηξία ζέκαηα: ηελ αξρηθή εθπαίδεπζε, 

ηα παλεπηζηήκηα εδψ θαη ζηηο άιιεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, επηκφξθσζε εδψ 

θαη ζηηο άιιεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, θαη ην ζχζηεκα πξφζιεςεο εδψ θαη ζηηο 

άιιεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο. 

 

  πλεδξηάζακε, θαηαιήμακε, έγηλε εδψ δηάινγνο, ππήξμε έληαζε. 

Έρεη θαηαηεζεί κηα ζεηξά απφ πξνηάζεηο θαη απφ πιηθά ηα νπνία δελ 

πξφθηαζα λα κειεηήζσ δηφηη ε δηαδηθαζία ηειείσζε κία παξά, δελ πξφθηαζα 

λα ηηο κειεηήζσ, αλαθέξσ ινηπφλ – θαηαηίζεηαη βέβαηα  ζηα πξαθηηθά – φηη γηα 

ηελ αξρηθή εθπαίδεπζε αθνχζηεθαλ πξνηάζεηο πηζηνπνηεηηθφ παηδαγσγηθήο 

επάξθεηαο, ππνρξεσηηθφ γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ κέζα ηηο ζπνπδέο ηνπ ζην 

παλεπηζηήκην. Γεχηεξνλ, παξαγσγηθέο, παηδαγσγηθέο ζρνιέο εθπαηδεπηηθψλ, 

ηξίηνλ, πξφηαζε γηα επαλαθνξά ηεο  επεηεξίδαο πνπ αλαθέξεηαη θαη ζηνλ 

ηξφπν δηνξηζκνχ. 

 

  Γηα ηελ επηκφξθσζε, επηκφξθσζε εηήζηα φισλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηαηί αθνχζηεθε εδψ φηη δελ κηιάκε γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο 

ηερληθνχο. Γηα φινπο. Με απαιιαγή απφ ηα δηδαθηηθά ηνπο θαζήθνληα. Απηή 

ζα γίλεηαη, αθνχζηεθαλ απφςεηο ζηα παλεπηζηήκηα, ζηα ΠΔΠ ή αιινχ.  

 

  Έξρνκαη ζην ζέκα «Δπηκφξθσζε – κεηεθπαίδεπζε δηεηνχο 

δηάξθεηαο» επίζεο πξφηαζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ Οκάδα Δξγαζίαο. 

Δπηκνξθψζεηο κηθξήο δηάξθεηαο απφ φξγαλν πνιππξφζσπν, παηδαγσγηθφ, 

Οκνζπνλδία θαη ηα ινηπά. Δπηκφξθσζε απφ απφζηαζε. Πξφηαζε γηα 

πξαγκαηνπνίεζε επηκφξθσζεο θαη απφ ηελ Οκνζπνλδία κέζσ ηνπ ΚΔΜΔΣΔ 

κε ηελ ίδξπζε θέληξνπ ζηήξημεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ.  

 

  Γηα ην ζχζηεκα πξφζιεςεο, άκεζε απνξξφθεζε φισλ ησλ 

αλαπιεξσηψλ εκεξνκηζζίσλ, κε βάζε ηελ πξνυπεξεζία ηνπο θαη ηνλ ρξφλν 

θηήζεο πηπρίνπ. Γχν, νη εηήζηεο πξνζιήςεηο λα γίλνληαη κε πιεφλαζκα 15% 

επί ησλ θελψλ ψζηε λα ζρεδηαζηεί νξγαλσκέλε επηκφξθσζε απηνχ ηνπ 
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πνζνζηνχ. Σξία, ζέζπηζε κέγηζηνπ ρξφλνπ παξακνλήο ζηελ αλαπιήξσζε 

ζηνπο 18 κήλεο πέξαλ ησλ νπνίσλ ν αλαπιεξσηήο ή ν σξνκίζζηνο ζα 

κνληκνπνηείηαη. Σέζζεξα, δηνξηζκνί ηνλ κήλα Γελάξε γηα εμάκελε εηζαγσγηθή 

επηκφξθσζε, κε ηδηαίηεξν βάξνο ζηελ πξαθηηθή άζθεζε ησλ ζπλαδέιθσλ κεο 

ζε ηάμε, κε κηθξνδηδαζθαιίεο, ζπδεηήζεηο, θξηηηθή. Με απνηέιεζκα 30 Ηνπλίνπ 

λα είλαη ζηα ζρνιεία ηνπο. Καη δηνξηζκνί απφ ηελ επεηεξίδα φπσο είπα πξηλ. 

 

  Δπραξηζηψ ηελ Οκάδα Δξγαζίαο πνπ δνχιεςε ελζπλείδεηα θαη 

παξήγαγε ην ζεκαληηθφ γηα κέλα έξγν ηεο εηζήγεζεο. Δπραξηζηψ.  

 

ΤΝΔΓΡΟ:  πλάδειθε, γηα ην ζέκα ηεο εηδηθήο αγσγήο δελ είπαηε ηίπνηα. 

Γηα ην ζέκα ηεο εηδηθήο αγσγήο γηα ηελ επηκφξθσζε. Δίπακε φηη ππάξρεη ν 

2817 πνπ δίλεη ην δηθαίσκα ζηελ επηκφξθσζε ζηελ εηδηθή αγσγή, δελ είπαηε 

ηίπνηα, δελ ζα έπξεπε απηφ λα γίλεη πξφηαζε θαη δελ ζα έπξεπε απηφ ην 

πξάγκα λα πξνηαρζεί;  

  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  Μηα ζηηγκή, λνκίδσ φηη αλ ππάξρεη ηέηνηα παξάιεηςε λα 

δψζνπκε έλα ζεκείσκα ζηνλ εηζεγεηή.... 

Κ.ΜΖΛΗΑΡΑΚΖ:  Δρνπλ θαηαηεζεί, δελ πξφθηαζα λα ηα .... 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  Να ζπκπεξηιάβεη γηαηί πξάγκαηη απηή ε νκάδα.... 

Κ.ΜΖΛΗΑΡΑΚΖ:  Σν είπα, ε πξφηαζε 2, αλαθέξεη παξαγσγηθέο – 

παηδαγσγηθέο ζρνιέο, εθπαηδεπηηθψλ. Παλεπηζηεκηαθέο δειαδή παηδαγσγηθέο 

ζρνιέο. Ζ πξφηαζε πεξηέρεηαη. Δπραξηζηψ. 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  Δληάμεη.  

ΤΝΔΓΡΟ: Οη ζπλάδειθνη εηδηθήο αγσγήο απφ ηα «ΓΛΑΤ» ηα εηδηθά ζρνιεία 

θαη ηα «ΔΔΚ» ηνπ ιεθαλνπεδίνπ έρνπλ ζπλάληεζε ζηα γξαθεία ηεο 

Οκνζπνλδίαο γηα ηελ δηαηχπσζε εμεηδηθεπκέλσλ ζέζεσλ.... 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  Γεληθφηεξα ήζεια λα πσ φηη φιεο απηέο νη δηαδηθαζίεο πνπ 

νδήγεζαλ ζην ζπλέδξην, έρνπλ θαη έλα ραξαθηήξα πνπ νδεγεί ζε κειινληηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Γελ ζηακαηάκε εδψ. Δπνκέλσο θάζε ηέηνηα δξαζηεξηφηεηα 

πνπ πξνγξακκαηίδεηαη γηα ην κέιινλ, ζα δψζεη ζπλέρεηα θαη ππφζηαζε ζηνλ 

πξνβιεκαηηζκφ πνπ αλαπηχρζεθε.  
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ΤΝΔΓΡΟ:  πγλψκε αιιά ην θνκκάηη ηεο εηδηθήο αγσγήο δελ είλαη 

εμεηδηθεπκέλν γηαηί κηιάκε γηα ηα ηκήκαηα έληαμεο ζηελ γεληθή εθπαίδεπζε, δελ 

είλαη θαζφινπ εμεηδηθεπκέλν. Αθνξά φια ηα ζρνιεία θπξίσο ηα θνηλά ζρνιεία. 

Δπνκέλσο δελ κπνξνχκε λα κηιάκε γηα εμεηδηθεπκέλα, δελ κηιάκε γηα ηα εηδηθά 

ζρνιεία.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  Γελ είπε θαλείο γηα εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα. Δίπα φηη φια απηά ηα 

ζηνηρεία λα δνζνχλ, εάλ δελ έρνπλ δνζεί ζηνλ πληνληζηή ηεο Οκάδαο ψζηε 

λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ ηειηθή έθζεζε, γηαηί φια απηά εκπινπηίδνληαη. Γελ 

είλαη ην ηέινο ησλ δξαζηεξηνηήησλ καο γχξσ απ‟  απηά ηα ζέκαηα.  

 

  ηελ επφκελε Οκάδα κε ζέκα «Αμηνιφγεζε – παηδαγσγηθφο 

ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ» θαιψ ηνλ θ. Μαξίλε, λα θάλεη ηελ ζχλνςε ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ. 

 

. ΜΑΡΗΝΖ:  πλάδειθνη, ήηαλ κηα πάξα – πάξα πνιχ θαιή ζπδήηεζε ε 

νπνία δηεμήρζε κε φξνπο πνπ λνκίδνπκε φηη δηθαίσζαλ φζνλ αθνξά 

ηνπιάρηζηνλ απηφ, δελ ήκνπλ ζηηο άιιεο νκάδεο, δελ θάλσ θξηηηθή ζηηο άιιεο, 

δηθαίσζαλ φζνλ αθνξά απηφ ην θνκκάηη, απηφ ην εθπαηδεπηηθφ ζπλέδξην παξά 

ην φηη νκνινγήζεθε φηη ε έιιεηςε ηέηνησλ εκπεηξηψλ καο έθαλε ζε άιιεο 

θάζεηο, αιιά θαη ζ‟ απηήλ λα κελ έρνπκε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν γηα λα δηεμαρζεί 

κηα ζπδήηεζε. 

 

  Καη πηζηεχνπκε φηη ηα ζπκπεξάζκαηα θαη απ‟ απηή ηελ Οκάδα  

θπξίσο φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιεηηνχξγεζε, είλαη ρξήζηκα θαη 

εάλ έρνπκε ζχληνκα άιιν εθπαηδεπηηθφ ζπλέδξην, ζα ην βνεζήζνπλ φρη κφλν 

απηά, αιιά θαη φια. Γη‟ απηφ θαη ζέισ πεξηζζφηεξν λα αζρνιεζψ κε ην πσο 

έγηλαλ εξγαζίεο θαη ιηγφηεξν κε ην πεξηερφκελν, ην νπνίν ζα αλαθέξσ ζην 

ηέινο. Καη λα πσ απφ ηψξα φηη φζνλ αθνξά ην ηη ζπδεηήζεθε ην έζεζα ππ΄ 

φςηλ ησλ ζπλέδξσλ  πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ Οκάδα θαη ζπκθψλεζαλ ζ‟ απηά 

πνπ ζα πσ, φινη. 

 

  Δίρακε ινηπφλ, θαηεβάζακε κηα εηζήγεζε ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο 

ηνπ ΚΔΜΔΣΔ, ζπλνδεπφκελε απφ δχν θείκελα ζπλαδέιθσλ νη νπνίνη 

ζπκκεηείραλ ζηελ Οκάδα αιιά γηα ιφγνπο αλεμαξηήησο ηεο ζειήζεσο ηνπο 

δελ ήζαλ ηαθηηθά παξφληεο, θαη νη νπνίεο θαηαηέζεθαλ θαη απηέο, νη 

μερσξηζηέο πξνηάζεηο. Έηζη ππήξμε ην βαζηθφ θείκελν ηεο Οκάδαο ΚΔΜΔΣΔ, 
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ην νπνίν ππνζηήξηδε, ηεθκεξίσλε, πεξηιεπηηθά απηφ πνπ ιέκε φρη ζηελ 

αμηνιφγεζε. Τπήξρε έλα θείκελν απφ ηνλ ζπλάδειθν Υαξίζε, ην νπνίν έβαδε 

ηα ζπλ θαη ηα πιελ, θαη ππήξρε θαη έλα θείκελν απφ ηνλ ζπλάδειθν 

Παπαρξήζην, ην νπνίν ήηαλ ππέξ ηεο αμηνιφγεζεο – ηα ιέσ πεξηιεπηηθά θαη 

θσδηθνπνηεκέλα – αο κελ αμηνινγεζεί απηφ πνπ ιέσ ηψξα. Δίλαη πνιχ γεληθφ. 

 

  Δίρακε ηελ ζσζηή, λνκίδσ, απφθαζε λα κελ παξνπζηάζνπκε 

νιφθιεξεο ηηο εηζεγήζεηο, νιφθιεξε ηελ εηζήγεζε ηελ θχξηα ε νπνία ήηαλ 

πνιχ κεγάιε ελψ αλαγλψζηεθαλ νη κηθξφηεξνπ κεγέζνπο εηζεγήζεηο νη 

ζπκπιεξσκαηηθέο ηνπ ζπλαδέιθνπ  Υαξίζε θαη ηνπ ζπλαδέιθνπ 

Παπαρξήζηνπ. Αιιά ε βαζηθή εηζήγεζε ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο, δελ 

παξνπζηάζηεθε, δελ δηαβάζηεθε κε απνηέιεζκα λα θεξδίζνπκε πνιχηηκν 

ρξφλν θαη καο επλφεζε ην θελφ ηεο εκέξαο, φηη ήηαλ λχρηα θαη ηελ άιιε κέξα 

μαλά, γηαηί παξνηξχλαλε ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη πξάγκαηη νη πεξηζζφηεξνη 

κειέηεζαλ ηελ λχρηα θαη ηα ινηπά, ηελ εηζήγεζε ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο, κε 

απνηέιεζκα λα κελ ρξεηάδεηαη λα γίλεη κεγάιε.... 

(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο) 

 

. ΜΑΡΗΝΖ:  Διαβαλ κέξνο 100 πεξίπνπ ζχλεδξνη, κεξηθνί έγηλαλ ζε κηα 

γεκάηε αίζνπζα, παξ΄ φηη ππήξμε πίεζε απφ ηνλ ρξφλν, λνκίδσ φηη δελ 

αηζζάλζεθαλ αζθπθηηθά νη νκηιεηέο, λνκίδσ φηη ρεηξηζηήθακε θαιά ην ζέκα, ην 

αθήζακε ζηελ θξίζε ηελ δηθή ηνπο λα κελ ππεξβνχλ ηα φξηα πνπ ζέζακε, θαη 

έγηλε θαηά θαλφλα ζεβαζηφ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο νκηιεηέο θαη απηφ είλαη έλα 

αθφκε κάζεκα γηα ην πσο κπνξνχκε λα ζπδεηάκε. 

 

  Μίιεζαλ 21 νκηιεηέο θαη γηα λα πάκε ζην πεξηερφκελν, εθηφο 

απφ ηελ αλάιπζε ηνπ θεηκέλνπ ηεο Οκάδαο, ην νπνίν ρσξίο απηφ πνπ ιέσ λα 

έρεη ραξαθηήξα θάπνηνπ .... απιψο είλαη γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξνη 

ζεψξεζαλ ζεηηθή ηελ εηζήγεζε ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο θαη πξφηεηλαλ 

βειηηψζεηο ζε δηάθνξνπο ηνκείο, πξνζζέηνληαο θπξίσο αξθεηνί ζπλάδειθνη 

ηελ αλάγθε λα βειηησζεί ην έξγν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε άιινπο ηξφπνπο, 

ηνλίζηεθε – πνπ δελ ππήξρε ζηελ εηζήγεζε – ν ςπρνινγηθφο παξάγνληαο πνπ 

πξέπεη λα ιεθζεί ππ‟ φςηλ θαη φηη έιεηπε απφ ηελ εηζήγεζε, έγηλε θξηηηθή, ε 

ζεκαζία ηεο αμηνιφγεζεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο. 
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  πδεηήζεθε θαη ην επηζηεκνληθφ ή θηινζνθηθφ κέξνο αιιά θαη ην 

πξαθηηθφ, δειαδή νη ζηφρνη. Ζ κία άπνςε δειαδή ήηαλ απηή ε άιιε άπνςε 

ήηαλ ε ηειείσο αληίζεηε άπνςε κε ηελ νπνία δελ ππήξρε θακηά δπλαηφηεηα 

ζχλζεζεο κέζα ζ‟ απηά ηα πιαίζηα αιιά θαη γεληθφηεξα θαη ππήξρε θαη κηα 

γθάκα ελδηάκεζσλ απφςεσλ, πνπ δελ κπνξψ λα ην πσ κία άπνςε, πνπ ζ‟ 

έλα βαζκφ πάλησο εθθξαδφηαλ απφ ηελ εηζήγεζε Υαξίζε – αο ηελ 

θσδηθνπνηήζνπκε – ε νπνία έιεγε λα ηα ζπλ, λα ηα πιελ, ηεο αμηνιφγεζεο. 

 

  Έρσ ηελ εληχπσζε φηη θάλακε θαιή δνπιεηά θαη ζα κπνξνχζακε 

λα θάλνπκε θαιχηεξε, αλ φιν ην ζπλέδξην είρε νξγαλσζεί απφ θαηξφ κε 

θαιχηεξν ηξφπν. Δίκαη ππνρξεσκέλνο, επεηδή ην είπα ζηελ Οκάδα, θαη παξά 

ηελ πξνζπάζεηα κνπ λα είκαη αληηθεηκεληθφο, εθείλν ην νπνίν είπα ζηελ Οκάδα 

θαη ζπκθσλήζεθε, ήηαλ φηη ηειηθά απηή ε Οκάδα Δξγαζίαο κε φιεο ηηο 

απνρξψζεηο είπε νπζηαζηηθά φρη ζηελ αμηνιφγεζε. Δπραξηζηψ. 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  Δπραξηζηνχκε ηνλ Σακία καο, ηνλ ηέιην ηνλ Μαξίλε. Θα 

παξαθαινχζα ηνλ Γξακκαηέα ηνπ ΚΔΜΔΣΔ, ηνλ Γεκήηξε Πεππέ, λα 

παξνπζηάζεη ηα πνξίζκαηα ηεο ηειεπηαίαο Οκάδαο.  

Γ.ΠΔΠΠΔ:  πλάδειθνη, βξίζθνκαη ζε δχζθνιε ζέζε απηή ηελ ζηηγκή. 

Ήζεια λα μεθηλήζσ λα ζαο αλαθέξσ ην ζέκα, λα πσ κεξηθά πξάγκαηα γηα ηελ 

Οκάδα Δξγαζίαο ηελ δηθηά καο, ηεο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο, γηα έλα 

δεπηεξφιεπην θαη γηα ιφγνπο ηεο αιεζείαο πξέπεη λα είλαη μεθάζαξν φηη ζηηο 

Οκάδεο  Δξγαζίαο δελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε άπνςε θαη ε παξέκβαζε πνπ 

έθαλε, ε ηνπνζέηεζε πνπ έθαλε πξνεγνπκέλσο ν ζπλάδειθνο ν ηέιηνο ν 

Μαξίλεο, φηη ππάξρεη ηνπνζέηεζε ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο ζην «φρη ζηελ 

αμηνιφγεζε» θαηά ηελ ηαπεηλή κνπ γλψκε θαη θαηά ηελ άπνςε κνπ ζαλ κέινο 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΚΔΜΔΣΔ, δελ πθίζηαηαη. Τπήξμαλ δχν 

δηαθνξεηηθέο εηζεγήζεηο.... 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  Δίλαη ζεβαζηφ, αιιά αο κελ κείλνπκε ζ‟ απηφ..... 

Γ. ΠΔΠΠΔ: Δληάμεη πξνρσξάσ, αιιά  Πξφεδξε είλαη ζέκα αξρήο. ηελ 

Οκάδα Δξγαζίαο.... 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  Δπί ηεο νπζίαο ην αθξναηήξην κπνξεί λα θξίλεη φια.... 

(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο) 
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Γ.ΠΔΠΠΔ:  Ναη ζπλαδέιθηζζα έρεη ιήμεη, απιά επεηδή αθνχγεηαη απφ ην 

Πξνεδξείν, απφ πάλσ, πξέπεη λα μεθαζαξίζεη. «Οξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηεο 

εθπαίδεπζεο – επηινγή ζηειερψλ» ήηαλ ην ζέκα ην νπνίν απαζρφιεζε ηελ 

ζπγθεθξηκέλε νκάδα εξγαζίαο ηνπ ΚΔΜΔΣΔ, ηεο νπνίαο είρα ηελ ραξά θαη ηελ 

ηχρε λα έρσ ηνλ ζπληνληζκφ. Σα πιαίζηα, ζα πξνζπαζήζσ λα κελ θάλσ 

θαζφινπ αλαθνξά ζηα απνηειέζκαηα θαη ζηηο πξνηάζεηο, ηφζν ηεο Οκάδαο 

φζν θαη ζ‟ απηά πνπ αθνχζηεθαλ κέζα ζηελ ζπλεδξίαζε πνπ θάλακε πξηλ 

απφ ιίγν θαη ε νπνία ηειείσζε πξηλ απφ 10 ιεπηά.  

 

  Θεσξψ φηη απηφ ίζσο αδηθήζεη θάπνηεο απφςεηο, θαη επεηδή ν 

ζηφρνο απηνχ ηνπ ζπλεδξίνπ ήηαλ ε θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ ε νπνία ήδε 

έρεη γίλεη, κέζα απφ ηα πξαθηηθά δελ ζέισ λα αδηθήζσ θάπνηεο ηνπνζεηήζεηο. 

Θα αλαθεξζψ κφλν ζην πσο εκείο ζαλ Οκάδα πξνζπαζήζακε λα 

πξνζεγγίζνπκε ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα. 

 

  Καη‟ αξρήλ ζην ζέκα ηεο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο ηεο 

εθπαίδεπζεο, πξνζπαζήζακε λα δνχκε ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ζε 

ζπλάξηεζε κε ην ηη ζπκβαίλεη απηή ηε ζηηγκή ζηηο ππφινηπεο επξσπατθέο 

ρψξεο. Καη θαη‟ επέθηαζε λα θάλνπκε θάπνηα θαηεγνξηνπνίεζε, ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ, κε βάζε ηελ βηβιηνγξαθία θαη εθεί 

λα πξνζπαζήζνπκε λα εληάμνπκε θαη ην δηθφ καο εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. 

 

  Ζ άπνςε ή κάιινλ απηφ πνπ είδακε ζαλ Οκάδα Δξγαζίαο, είλαη 

φηη απηή ηελ ζηηγκή κπνξνχκε λα θαηαλείκνπκε ηα επξσπατθά θαη θαη‟ 

επέθηαζε θαη ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο, 

ζπγθεληξσηηθψλ θαη απνθεληξσκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ κε βάζε 

ηελ ηζρχ ηεο απφθαζεο πνπ έρεη ην θαζέλα απφ ηα ηέζζεξα επίπεδα 

απνθάζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ. 

 

  Καη ζπγθεθξηκέλα κηιάσ γηα ην θεληξηθφ επίπεδν, δειαδή ην 

Τπνπξγείν Παηδείαο θάπνηαο ρψξαο, γηα ην λνκαξρηαθφ επίπεδν, γηα ην 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν θαη γηα ην ηνπηθφ επίπεδν ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.  

 

  Καηά ηελ άπνςε καο, ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα έρεη 

αξθεηά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά, επαλαιακβάλσ αξθεηά απφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ελφο ζπγθεληξσηηθνχ ζπζηήκαηνο. Απφ εθεί θαη χζηεξα καο 
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απαζρφιεζε ν πξνβιεκαηηζκφο, καο πξνβιεκάηηζε γηα ην αλ πξαγκαηηθά 

επηζπκνχκε θαη ζέινπκε ζαλ ζπλδηθάην θαη ζαλ εθπαηδεπηηθνί ηελ 

απνθέληξσζε ή ηελ κεγαιχηεξε απνθέληξσζε – φπσο ζα ήηαλ ην ζσζηφ – 

απηνχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Οη απφςεηο ήηαλ δηαθνξεηηθέο, 

ππήξραλ απφςεηο πνπ έιεγαλ φηη ε ζπγθεθξηκέλε απνθέληξσζε είλαη κηα 

νπηνπία θαη δελ κπνξεί λα νδεγήζεη πξαγκαηηθά ζε κηα παξαγσγή θαη ζε κία 

πνηφηεηα εθπαίδεπζεο φπσο ζα ηελ ζέιακε φινη εκείο νη εθπαηδεπηηθνί. 

 

  Τπήξμε φκσο θαη ε άπνςε φηη ζα έπξεπε λα δνζνχλε 

δπλαηφηεηεο απνθέληξσζεο θπξίσο ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, επηθπιάμεηο 

εθθξάζηεθαλ ζε επίπεδν ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, κε ηα βάζεη, κέρξη ζήκεξα, 

δεδνκέλα πνπ έρνπκε. ηελ ζπλέρεηα πξνζπαζήζακε λα δνχκε ην ζέκα θαη 

ηνλ ξφιν κάιινλ πνπ πξέπεη λα έρεη ν Γηεπζπληήο κηαο ζρνιηθήο κνλάδνο, ην 

ηη ξφιν πξέπεη λα έρεη ν Γηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδνο, αλ πξέπεη λα ηνλ 

δνχκε ζαλ παηδαγσγφ ή , θαη ππήξρε θαη ε άπνςε, αλ πξέπεη λα ηνλ δνχκε 

θαη ζαλ κάλαηδεξ. 

 

  Δθεί ππήξμαλ θαη πάιη δηαθνξεηηθέο απφςεηο, κία φκσο ήηαλ ε 

θνηλή ηνπνζέηεζε φηη αθφκα θαη αλ δνχκε ηνλ Γηεπζπληή κε ηνλ ξφιν ηνπ 

κάλαηδεξ θαη αθφκα θαη αλ εηζάγνπκε ηελ έλλνηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

κάλαηδκελη ζην ζρνιείν, ζα πξέπεη απηφ λα κελ γίλεη εηο βάξνο ηεο δεκφζηαο 

ιεηηνπξγίαο ηεο εθπαίδεπζεο. 

 

  Σέινο, ζην ζέκα ηεο επηινγήο, ησλ θξηηεξίσλ κάιινλ ηεο 

επηινγήο ησλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο, θαη εθεί δελ θαηαιήμακε ζε θάπνηα 

ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε νκφθσλε. Τπήξμαλ θαη εθεί νη γλσζηέο πνπ έρνπλ 

αθνπζηεί θαη απφ αιινχ, λα κελ θνπξάδσ ην αθξναηήξην απφςεηο, είηε κε ηελ 

επηινγή επηζηεκνληθψλ θαη δηνηθεηηθψλ θξηηεξίσλ, ππήξμε δηαθσλία σο πξνο 

ην αλ ππάξρεη, αλ ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ κφλν αληηθεηκεληθά θξηηήξηα ή αλ ζα 

πξέπεη λα ππάξρεη θαη ε ζπλέληεπμε, θαη ππήξραλ θαη απφςεηο δηαθνξεηηθέο 

θαη σο πξνο ην γεγνλφο ηεο ζεηείαο πνπ πξέπεη λα έρνπλ ηα ζηειέρε απηά. 

 

  Μία άπνςε κηινχζε γηα κνληκφηεηα ησλ ζηειερψλ ηεο 

εθπαίδεπζεο, ε άιιε άπνςε κηινχζε γηα ζεηεία θαη κάιηζηα ππήξρε θαη κία 

άπνςε πνπ κηινχζε γηα πεξηνξηζκφ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζεηείαο ζε δχν θνξέο. 

Καη εθεί έγηλε κία έξεπλα ζε επξσπατθφ επίπεδν, ε νπνία ππάξρεη ζηνπο 
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θαθέινπο ζαο, λα κελ θνπξάδνπκε, θαη εθεί είδακε θάπνηα πξάγκαηα ηα νπνία 

ζπκβαίλνπλ ζηνλ επξσπατθφ ρψξν. 

 

  Δγψ ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ πξαγκαηηθά ηα κέιε ηεο Οκάδαο  

Δξγαζίαο κε ηα νπνία καδί ζπλεξγαζηήθακε, αλεμαξηήηνπ ησλ δηαθνξεηηθψλ 

ηνπνζεηήζεσλ πνπ ππήξμαλ, γη‟ απηφ θαη ππήξμαλ θαη δχν δηαθνξεηηθέο 

εηζεγήζεηο θαη πηζηεχσ φηη απηά πνπ βγήθαλ ζαλ έξγν κέζα απφ απηή ηελ 

νκάδα ζα βνεζήζνπλ ην ζπλδηθάην λα έρεη κηα άπνςε ζηνλ εζληθφ δηάινγν 

πνπ ζα αθνινπζήζεη. Δπραξηζηψ πνιχ. 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Δπραξηζηνχκε θαη ηνλ ζπλάδειθν Γεκήηξε Πεππέ. Κιείλνληαο 

απηφ ην κέξνο ηεο παξνπζίαζεο θαη σο Πξφεδξνο ηνπ ΚΔΜΔΣΔ, ζα ήζεια λα 

ηνλίζσ φηη κε πνιχ κεγάιε ραξά ην ΚΔΜΔΣΔ αλέιαβε ηελ επζχλε λα 

ζπληνλίζεη ηηο έμη νκάδεο εξγαζίαο. ε απηφ αθξηβψο ην ζέκα ήηαλ 

πξνζδηνξηζκέλνο ν ξφινο ηνπ ΚΔΜΔΣΔ, ζην πιαίζην απηνχ ηνπ πλεδξίνπ θαη 

πξνζπαζήζακε κε φπνηνπο ηξφπνπο κπνξνχζακε θαη κε φπνηεο δηαδηθαζίεο 

ήηαλ πξφζθνξεο, λα δηαζθαιίζνπκε ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ ηε ζπκκεηνρή 

ησλ ζπλαδέιθσλ, είηε κέζσ ησλ ΔΛΜΔ είηε κέζσ ησλ ζρνιείσλ.  

 

  Θεσξνχκε, θξίλνληαο ηψξα απφ ηα απνηειέζκαηα φηη σο έλα 

βαζκφ ππήξμε κηα αμηφινγε ζπκκεηνρή ζηηο νκάδεο εξγαζίαο, ζπκκεηνρή ε 

νπνία είλαη αληίζηνηρε θαη ίζσο θαη θαιχηεξε απφ ηε ζπκκεηνρή άιισλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζπλεδξίσλ, κε εμαίξεζε ην πξψην ζπλέδξην ηνπ θιάδνπ ην ‟81, 

ην νπνίν ζα έιεγα, φηη κέζα ζε έλα θιίκα πνπ ήηαλ πάξα πνιχ επλντθφ θαη 

ζεηηθφ κεηά ηελ κεηαπνιίηεπζε, ζπλέβαιε ζην λα έρεη ηελ κεγαιχηεξε δπλαηή 

ζπκκεηνρή ηφηε.  

 

  Δπεηδή φκσο θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ζα αθνινπζήζνπλ θαη 

επεηδή δελ πξέπεη λα επαλαπαπφκαζηε ζε κηα ζπκκεηνρή ε νπνία φλησο είρε 

πνιιά αξλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη δελ έδσζε ηελ επθαηξία ζε φινπο ηνπο 

ζπλαδέιθνπο θαη ζε φιεο ηηο ΔΛΜΔ λα ζπκκεηάζρνπλ κε ηνλ πην παξαγσγηθφ 

θαη νπζηαζηηθφ ηξφπν ζηε δηακφξθσζε ησλ απφςεσλ απηνχ ηνπ πλεδξίνπ, 

γη΄ απηφ ζα ήζεια λα θάλσ δχν παξαηεξήζεηο εδψ.  

 

  Πξψηνλ είλαη φηη ππήξμαλ πάξα πνιχ ζεκαληηθέο ζπκβνιέο θαη 

ΔΛΜΔ θαη ζπλαδέιθσλ, πνπ ε έγθαηξε απνζηνιή ηνπο θαη θνηλνπνίεζή ηνπο 
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ζην ΚΔΜΔΣΔ, βνήζεζε ζην λα πινπηηζηνχλ νη αξρηθέο εηζεγήζεηο. Τπήξμε 

φκσο θαη κηα κεγάιε πιεηνλφηεηα ησλ ΔΛΜΔ θαη ησλ ζπλαδέιθσλ, νη νπνίνη 

είηε δελ ελεκεξψζεθαλ είηε δελ ζπλέβαιιαλ ζηνλ βαζκφ πνπ ζα έπξεπε.  

 

  Απηφ ην ζηνηρείν πξέπεη λα καο πξνβιεκαηίζεη θαη απφ ηελ 

άπνςε ηε δηθή καο ησλ νξγαλσηψλ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο θαη απφ ηελ άπνςε 

ησλ ΔΛΜΔ. Πηζηεχνπκε φηη ε ΔΛΜΔ, είλαη έλαο απαξαίηεηνο ζπλδεηηθφο 

θξίθνο αλάκεζα ζην πκβνχιην ηεο ΟΛΜΔ θαη ηνπ ΚΔΜΔΣΔ θαη ζηνπο 

ζπλαδέιθνπο θαη φηη ε κεγαιχηεξε εγξήγνξζε ζε απηά ηα ζέκαηα, ζα δψζεη 

πάξα πνιχ πην ζεηηθά απνηειέζκαηα.  

 

  Δπίζεο, ππάξρνπλ αμηφινγεο δεμακελέο ζθέςεηο θαη 

πξνβιεκαηηζκνχ ζην πιαίζην ηνπ θιάδνπ καο, νη νπνίεο ζην βαζκφ πνπ 

ιεηηνπξγνχλ ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ θνηλφ ζπιινγηθφ πξνβιεκαηηζκφ ηνπ 

θιάδνπ θαη αξδεχνληαη ακνηβαία, κπνξνχλ θαη απηέο λα παίμνπλ πνιχ 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ζε φιεο απηέο ηηο δηαδηθαζίεο. 

 

  Αμηνπνηήζακε επίζεο ηελ ηζηνζειίδα ηεο ΟΛΜΔ αιιά θαη απηφο 

ν ηξφπνο επηθνηλσλίαο δελ έρεη αθφκε νηθεηνπνηεζεί απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο 

ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ θαη έηζη παξακέλεη πεξηζζφηεξν πξνο ρξήζε απφ 

έλα κηθξφ κέξνο ηνπ θιάδνπ.  

 

  Να ηνλίζσ θιείλνληαο φηη πέξα απφ ησλ πξνζπλεδξηαθψλ 

εθδειψζεσλ πνπ έγηλαλ θαη πνπ πξάγκαηη δεκηνχξγεζαλ εζηίεο 

πξνβιεκαηηζκνχ ζε ηνπηθή θιίκαθα, πξνζδνθία θαη ειπίδα καο είλαη λα 

ππάξμνπλ θαη κεηαζπλεδξηαθέο εθδειψζεηο ΔΛΜΔ, νη νπνίεο ζέινπλ λα 

βνεζήζνπλ ζηελ κεηαθνξά ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ θαη ζηελ αλάδεημε ησλ 

ηνπηθψλ δπλάκεσλ, ησλ γφληκσλ θαη παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ ηνπ θιάδνπ θαη 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε φιν απηφ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ, λα έξζνπλ ζε επαθή καδί 

καο θαη ζηε ζπλέρεηα ψζηε απηή ε δεκηνπξγία ηδεψλ θαη πξνβιεκαηηζκνχ, φρη 

κφλν λα κεηαθεξζεί αιιά λα γίλεη θαη βάζε θαη ππξήλαο δξάζεο, πξνο έλα 

πην δηεθδηθεηηθφ πιαίζην θαη πην θαιά ελεκεξσκέλν απφ ηηο ζχγρξνλεο 

απφςεηο.  

 

  Με απηά επραξηζηψ θαη ηνπο ζπληνληζηέο θαη ηα κέιε ησλ 

Οκάδσλ Δξγαζίαο θαη φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη φιεο ηηο ζπλαδέιθνπο 
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πνπ ζπκκεηείραλ  ζε απηφ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ. Τπελζπκίδσ φηη πνιχ ζχληνκα 

ζα ρξεηαζηεί λα νξγαλψζνπκε θαη κηα εηδηθή εθδήισζε γηα ηα 80 ρξφληα ηεο 

ηζηνξίαο θαη ηεο πξνζθνξάο ηεο ΟΛΜΔ ζηελ εθπαίδεπζε αιιά θαη ζηελ 

ειιεληθή θνηλσλία.  

 

  Οζνη έρνπλ θαη δηαζέηνπλ πιηθά απφ ηελ ηζηνξία ηεο ΟΛΜΔ θαη 

ληνθνπκέληα, αο ην πσ θαη απφ απηφ ην βήκα, λα έξζνπλ ζε επαθή καδί καο, 

ππάξρνπλ ειιείςεηο θαη θελά αθφκε ζηηο πην βαζηθέο ζπιινγέο ηνπ δειηίνπ ηεο 

ΟΛΜΔ ηνπ «Λφγνο θαη πξάμε», λνκίδσ φρη, αο ππάξμεη απηή ε επηθνηλσλία θαη 

απηή ε έγλνηα. Να πινπηίζνπκε θαη λα ζπκπιεξψζνπκε ηα θελά ζηελ ηζηνξία 

ηνπ θιάδνπ θαη λα αλαδείμνπκε κέζα απφ εθδήισζε θεληξηθή αιιά θαη απφ 

ηνπηθέο εθδειψζεηο, ηελ πνιχρξνλε πξνζθνξά πνπ είρε ν θιάδνο καο θαη 

ζηα εθπαηδεπηηθά δξψκελα θαη ζηα γεηηνληθά.  

 

  Σειείσζα κε απηέο ηηο επηζεκάλζεηο απφ κέξνπο ηνπ ΚΔΜΔΣΔ, 

επραξηζηψ ζεξκά φιεο θαη φινπο γηα ηε ζπκκεηνρή θαη λνκίδσ φηη ην ιφγν 

πξέπεη λα έρεη ζηε ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο ηεο ΟΛΜΔ, ν νπνίνο ζα θάλεη θαη ην 

θιείζηκν ησλ εξγαζηψλ ηνπ πλεδξίνπ.  

 

  Πξηλ φκσο απφ απηφ, λα πσ φηη έρνπλ έξζεη εδψ δχν ςεθίζκαηα 

θαη κηα πξφηαζε. Θα ηα αλαθέξσ ζπλνπηηθά θαη ζα πσ ηη πξνηείλνπκε απφ 

ηελ πιεπξά καο, πξνθαηαβάιινληαο θαη ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Πξνεδξείνπ.  

 

  Τπάξρεη έλα ςήθηζκα απφ ην νπνίν πξνηείλεηαη γηα ην 7ν 

εθπαηδεπηηθφ πλέδξην απφ ηελ πιεπξά ησλ ζπλαδέιθσλ ηεο ΔΛΜΔ 

Ζξαθιείνπ, φπνπ πξνηείλεη κε ην ςήθηζκα απηφ λα εθδειψζνπκε 

ζπκπαξάζηαζε θαη λα ζηεξίμνπκε ηνλ αγψλα ησλ ζπλαδέιθσλ ζηνλ λνκφ 

Ζξαθιείνπ γηα ην αλαθαίξεην δηθαίσκά ηνπο ζηελ πιήξε ηαηξνθαξκαθεπηηθή 

πεξίζαιςε.  

 

  Θεσξνχκε φηη ν ραξαθηήξαο ηνπ πλεδξίνπ δελ είλαη ηέηνηνο 

πνπ λα επηηξέπεη ηψξα λα πξνρσξήζνπκε ζε ηέηνηνπ είδνπο ςεθνθνξίεο. 

Απιψο, απνδερφκαζηε σο απηνλφεην δηθαίσκα απηφ θαη φπνπ αιινχ ππάξρεη 

θαη δεζκεχεηαη ην Γ.. ηεο ΟΛΜΔ λα αλαιάβεη φιεο ηηο πεξαηηέξσ 

δξαζηεξηφηεηεο. 
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  Δπίζεο θαη ε δεχηεξε πξφηαζε πνπ ππάξρεη εδψ απφ ηξεηο 

ρψξνπο, πλεξγαδφκελεο Δθπαηδεπηηθέο Κηλήζεηο, ΔΑΚ Γ.Δ.Δ θαη 

Αγσληζηηθέο  Παξεκβάζεηο θαζψο θαη απφ αλέληαρηνπο ζπλέδξνπο, ην 

επφκελν 8ν εθπαηδεπηηθφ πλέδξην λα πεξηιάβεη θαη ην δήηεκα ηνπ 

θαηερεηηθνχ ραξαθηήξα ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα, ζηα πιαίζηα ελφο 

αζηηθνχ εθζπγρξνληζκνχ ηεο ρψξαο θαη ππφ ην θσο ησλ δηεζλψλ ζπκβάζεσλ 

θαη ζχγρξνλσλ αληηιήςεσλ γηα ηα αηνκηθά δηθαηψκαηα, λνκίδσ φηη θαη απηφ 

πξέπεη λα ην ζέζνπκε ππφςε ηνπ Γ.. ηεο ΟΛΜΔ. 

  

  Καζψο θαη κηα ηξίηε πξφηαζε, ε νπνία πξνηξέπεη λα νξίζνπκε 

απφ ηψξα θαη λα δεζκεπηνχκε γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ επφκελνπ 8νπ πλεδξίνπ 

ηνπ θιάδνπ. Θα ιέγακε φηη θαη απηφ ζέκα ηνπ Γ.. ηεο ΟΛΜΔ είλαη, ε εζηθή 

καο δέζκεπζε είλαη λα ζπλερίζνπκε κε έλα ζηαζεξφ βεκαηηζκφ απηή ηελ 

παξάδνζε πνπ είλαη ηφζν πινχζηα θαη λα κελ αθήλνπκε ηα θελά πνπ 

παξαηεξήζεθαλ ζηελ ηειεπηαία πεξίπησζε.  

 

ΤΝΔΓΡΟ: (ρσξίο κηθξφθσλν) Καη λα βγνπλ ηα πξαθηηθά, πξέπεη πξηλ ….. 

ην πλέδξην αλ πξέπεη λα ππάξμεη έλαο πξνβιεκαηηζκφο… 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Θα θάλνπκε θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα σο πξνο απηφ θαη φζνη 

δελ παξέδσζαλ γξαπηά θείκελα θαη εθθξεκεί ε παξάδνζή ηνπο λα ην θάλνπλ 

πξηλ ηε ιήμε ησλ εξγαζηψλ ή ακέζσο κεηά ηελ επηζηξνθή καο ζηηο αθεηεξίεο 

καο.  

 

  Ο αγαπεηφο Πξφεδξνο ηεο ΟΛΜΔ έρεη ην ιφγν.  

ΓΡ. ΚΑΛΟΜΟΗΡΖ: πλάδειθνη θαη ζπλαδέιθηζζεο, θηάζακε ζην ηέινο ησλ 

εξγαζηψλ ηνπ 7νπ Δθπαηδεπηηθνχ καο πλεδξίνπ, πνπ είρε σο ζέκα 

«Παγθνζκηνπνίεζε θαη εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή απφ ηηο επηιεθηηθέο πνιηηηθέο 

ζηελ παηδεία γηα φινπο».  

 

  Πξέπεη λα αλαγλσξίζνπκε θαη λα ζπκθσλήζνπκε κε ηηο 

δηαπηζηψζεηο πνπ ιίγν πξηλ έθαλε ν Πξφεδξνο ηνπ ΚΔΜΔΣΔ ν Παχινο ν 

Υαξακήο, φηη αλαπηχρζεθε έλαο πινχζηνο, γφληκνο, επξχο πξνβιεκαηηζκφο, 

φηη θαηαηέζεθαλ φιεο νη απφςεηο, κε πιήξε ειεπζεξία θαη αλαπηχρζεθε ν 

δεκνθξαηηθφο δηάινγνο.  

 

  Δίλαη κηα θαηάθηεζε γηα ηνλ θιάδν καο απηή, ηελ νπνία 
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πεξηθξνπξήζακε θαη ζην πλέδξηφ καο απηφ θαη ζε φιε ηε δηαδηθαζία 

πξνεηνηκαζίαο ηνπ πλεδξίνπ. Βεβαίσο ππήξμαλ θαη πξνβιήκαηα, ζα ζέιακε 

γηα παξάδεηγκα πεξηζζφηεξν ρξφλν θαη εκείο ην αλαγλσξίδνπκε γηα ηηο 

ηνπνζεηήζεηο ησλ ζπλέδξσλ, κεγαιχηεξε ρξνληθή άλεζε.  

 

  Καηαιαβαίλνπκε φινη φκσο θαη ηηο ρξνληθέο δπζθνιίεο θαη ηα 

πεξηζψξηα πνπ είρακε αιιά θαη ηελ πξνζπάζεηα πνπ ππήξμε απφ ην Γ.. ηεο 

ΟΛΜΔ θαη ην Γ.. ηνπ ΚΔΜΔΣΔ λα εληάμνπκε φια απηά ηα ζέκαηα πνπ είλαη 

θξίζηκα, πνπ είλαη επίθαηξα, πνπ είλαη απαξαίηεην λα ζπδεηήζνπκε, λα 

αλεβάζνπκε αθφκα πεξηζζφηεξν ην επίπεδν ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ θαη ηεο 

αλαδήηεζεο κέζα ζηνλ θιάδν.  

 

  Γελ ζα ζηαζψ ζπλάδειθνη ζηελ νπζία ησλ ζεκάησλ πνπ 

ζπδεηήζακε. Δγηλε ε παξνπζίαζε απφ ηνπο ππεπζχλνπο ηνπ Γ.. ηνπ 

ΚΔΜΔΣΔ πνπ είραλ αλαιάβεη ηελ επζχλε γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ παξαγσγή 

έξγνπ ζηηο νκάδεο εξγαζίαο. Δμάιινπ, ζηελ εηζεγεηηθή νκηιία πνπ έθαλα 

πξνρηέο, πξνζπάζεζα ζηεξηδφκελνο ζηηο επεμεξγαζίεο ηνπ θιάδνπ, ζηηο 

ζέζεηο, ηηο εθηηκήζεηο, ηηο απνθάζεηο πνπ έρνπκε πάξεη κέρξη ηψξα ζην 

θεθηεκέλν ηνπ θιάδνπ, πξνζπάζεζα λα παξνπζηάζσ ηελ πνιηηηθή ηεο 

Οκνζπνλδίαο ζηα θξίζηκα δεηήκαηα ηα νπνία ζπδεηήζακε ζην πλέδξηφ καο.  

 

  Δπηηξέςηε κνπ φκσο, πνιχ ζχληνκα, θάπνηεο ζθέςεηο γηα ην 

ζέκα ην νπνίν ζπδεηήζακε, γεληθφηεξνπ ραξαθηήξα. Χο θιάδνο έρνπκε θαη κε 

απνθάζεηο Γεληθψλ πλειεχζεσλ ησλ Πξνέδξσλ θαη κε απνθάζεηο 

πξνεγνχκελσλ ζπλεδξίσλ εθθξάζεη ηε ξηδηθή καο αληίζεζε ζηελ εθπαηδεπηηθή 

πνιηηηθή ηεο αγνξάο, πνπ πξνσζείηαη ζην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο.  

 

  Αξλνχκαζηαλ πάληα θαη παξακέλνπκε ζηαζεξνί ζε απηφ, ζε κηα 

εθπαίδεπζε πνπ δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζηηο αλάγθεο θαη επηδηψμεηο ηεο 

νηθνλνκηθήο νιηγαξρίαο ζην φλνκα ηνπ εθζπγρξνληζκνχ. Ήκαζηαλ θαη 

παξακέλνπκε αληίζεηνη ζηηο απνθάζεηο ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ 

Δκπνξίνπ ζην Καηάξ, πνπ ραξαθηήξηζε ηελ εθπαίδεπζε εκπφξεπκα θαη 

βαζηθνί ηνκείο ηεο εθρσξήζεθαλ ζηελ ηδησηηθή πξσηνβνπιία, ζεσξνχκελεο σο 

απιέο ππεξεζίεο.  

 

  Σνλ Απξίιε ηνπ 2004 σο ΟΛΜΔ απεπζπλζήθακε κε δεκφζηα 
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παξέκβαζή καο ζηελ εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, εθθξάδνληαο ηελ 

αληίζεζή καο ζην Δπξσζχληαγκα θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην ζρέδην ηεο 

επξσπατθήο ζπληαγκαηηθήο ζπλζήθεο, πνπ ηφηε είρακε ζηα ρέξηα καο θαη πνπ 

δπζηπρψο παξακέλεη θαη ζήκεξα ζε απηφ ην θείκελν, ηελ αληίζεζή καο ζηε 

ξχζκηζε εθείλε πνπ θαηαξγνχζε πξνεγνχκελεο πξνβιέςεηο ηεο ζπλζήθεο ηεο 

Νίθαηαο, κε βάζε ηηο νπνίεο εμαηξείην κέρξη ηφηε ε εθπαίδεπζε απφ ηε γεληθή 

δηαδηθαζία ηεο πνιηηηθήο ηεο αγνξάο.  

 

  Με απηή ηελ αιιαγή πνπ πξνσζείηαη, ε εθπαίδεπζε 

εκπνξεπκαηνπνηείηαη θαη κε ηε ζεζκηθή ζσξάθηζε πιένλ ηνπ 

Δπξσζπληάγκαηνο θαη ζα ξπζκίδεηαη ζην εμήο απφ ηνπο λφκνπο ηεο αγνξάο. 

Εεηήζακε ηφηε λα δηαηεξεζεί επίζεο ε δέζκεπζε, ψζηε νη απνθάζεηο γηα ηελ 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο, λα ιακβάλνληαη νκφθσλα.  

 

  Δπίζεο ηνλ Φιεβάξε ηνπ 2003 εθθξάζακε ηελ αληίζεζή καο ζε 

ζπγθεθξηκέλεο θεληξηθέο θαηεπζχλζεηο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο Δπξσπατθήο 

Δλσζεο, νξγαλψζακε θηλεηνπνηήζεηο κε ηελ επθαηξία ηεο ζπλφδνπ Τπνπξγψλ 

Παηδείαο Δπξσπατθήο Δλσζεο ζηελ Αζήλα, ηηο θαηεπζχλζεηο εθείλεο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, πνπ πξνσζνχλ ηελ κεηαηξνπή ηεο εθπαίδεπζεο ζε 

θαηάξηηζε, κέζα απφ ηε ζχλδεζή ηεο κε ηηο επηρεηξήζεηο, δειαδή ηελ ππνηαγή 

ηεο ζηηο επηδηψμεηο ηεο νηθνλνκηθήο νιηγαξρίαο.  

 

  Δθθξάζακε ηφηε ηε ξηδηθή καο αληίζεζε ζηνπο ζηφρνπο πνπ είρε 

ζέζεη ε ειιεληθή Πξνεδξεία, πνπ έδηλε πξνηεξαηφηεηα ζηηο απνζπαζκαηηθέο 

δεκφζηεο θαη δεμηφηεηεο, πνπ ελδηαθέξνπλ ηνλ ρψξν ηεο αγνξάο. 

 

  Αλαδείμακε ηφηε ην γεγνλφο φηη  νη θνηλσληθέο αμίεο πνπ 

πξνβάιινληαη παξαπιαλεηηθά, ππνβηβάδνληαη ζηελ πξάμε ζε θνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο, ρξήζηκεο γηα ηελ νξγάλσζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, 

αθξηβψο επεηδή ππνηάζζεηαη ε ζπλνιηθή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζηηο 

ηξέρνπζεο πξνηεξαηφηεηεο ησλ επηρεηξήζεσλ. Σφηε ζηα αηηήκαηα πνπ 

δηακνξθψζακε ζπκπεξηιάβακε θαη ην λα κελ εθαξκνζηνχλ νη πνιηηηθέο ηεο 

αγνξάο πνπ πξνσζνχλ ην παλεπηζηήκην – επηρείξεζε θαη ην ζρνιείν – 

επηρείξεζε. 

 

  Δίρακε δηεθδηθήζεη θαη παξακέλνπκε ζ‟ απηή ηελ ζέζε, πνπ καο 
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εθθξάδεη θαη ζήκεξα, λα κελ εθαξκνζηεί ε λενθηιειεχζεξε ζηξαηεγηθή ζην 

ρψξν ηεο παηδείαο, φπσο απηή εθθξάζηεθε ζηε χλνδν ηεο Μπνιψληα θαη ζε 

φζεο ζπλφδνπο αθνινχζεζαλ ζηελ ζπλέρεηα. 

 

  Να δηαηεξεζεί ν βαζηθφο ηεηξαεηήο θχθινο ζπνπδψλ, γηα ηα 

παλεπηζηήκηα θαη λα πξνζηαηεπζεί ν αθαδεκατθφο ηνπο ραξαθηήξαο. 

 

  Θα ήζεια λα ζηαζψ θαη ζε κηα αθφκα θξίζηκε πιεπξά ησλ 

εμειίμεσλ, γχξσ απφ ηελ εθπαίδεπζε. Γελ είλαη θαζφινπ ηπραίν φηη ζηελ ρψξα 

καο ην δήηεκα ηεο δεκνθξαηίαο ηαπηίζηεθε κε ην δήηεκα ηεο παηδείαο. Απφ ηελ 

επνρή ηνπ λενειιεληθνχ δηαθσηηζκνχ έσο θαη ην πνιπηερλείν, ζε ζπκβνιηθφ 

ηνπιάρηζηνλ επίπεδν. Οθείινπκε σο θιάδνο λα αληηζηαζνχκε ζ‟ νπνηαδήπνηε 

απφπεηξα αλαδίπισζεο ζηελ εθπαίδεπζε. Ο ζεσξεηηθφο δνγκαηηζκφο, ε 

ινγηθή ηνπ ηδενινγηθνχ ειέγρνπ, νη ινγνθξηηηθέο επεκβάζεηο επηηειηθψλ 

νξγάλσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, φπσο ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, είλαη 

αζπκβίβαζηεο κε ηνλ νξζνινγηθφ ππξήλα ηεο γλψζεο θαη πεξηνξίδνπλ ηελ 

παηδαγσγηθή ειεπζεξία πνπ απνηειεί ην νμπγφλν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. 

 

  Γη‟ απηέο καο ηηο αξρέο θαη ζηελ 80ρξνλε ηζηνξία ηνπ θιάδνπ 

καο, ηεο Οκνζπνλδίαο, δψζακε κάρεο θαη ππνζηήθακε δηψμεηο, φπσο έγηλε 

θαη ην 1979 πνπ ην ηφηε Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΟΛΜΔ ζχξζεθε ζηα 

δηθαζηήξηα γηαηί ζην ΛΟΓΟ θαη ΠΡΑΞΖ δεκνζηεχηεθε άξζξν ηνπ 

ζπλαδέιθνπ Καδεπίδε. 

 

  Έρνπκε ήδε θαηαιήμεη σο Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΟΛΜΔ, λα 

ζαο ελεκεξψζσ θαη ζην θιείζηκν ησλ εξγαζηψλ καο εδψ ζήκεξα, ζε 

απνθάζεηο πάλσ ζε δχν θξίζηκα θαη επίθαηξα ζέκαηα. Σν έλα ζέκα είλαη ε 

δνκή θαη ν ξφινο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ε πξφζβαζε ζηελ 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Γελ ζα ζηαζψ ζην ηη αθξηβψο ιέκε, δεκνζηεχεηαη ζην 

δειηίν ηεο ΟΛΜΔ, πνπ έρεηε πάξεη φινη ζην πξφζθαην δειηίν θαη πηζηεχνπκε 

φηη είλαη κηα ζεηηθή εμέιημε γηα ηνλ θιάδν ε ζπδήηεζε θαη ε θαηάιεμε ζην 

πκβνχιην ζε απηφ ην ζέκα πνπ ζα πξέπεη λα αμηνπνηεζεί θαη ζηηο δηαδηθαζίεο 

πνπ ζα έξζνπλ. 

 

  Δπίζεο, έρνπκε θαηαιήμεη ζην ζχζηεκα δηνξηζκνχ 

εθπαηδεπηηθψλ, δήηεκα ην νπνίν απαζρνιεί ηνλ θιάδν έληνλα, ηδηαίηεξα ηα 8 
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ηειεπηαία ρξφληα θαη απηφ ην ζέκα ζα απνηειέζεη αληηθείκελν ζπδήηεζεο ζην 

ηαθηηθφ ζπλέδξην ηνπ θιάδνπ αιιά θαη ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ ην επφκελν δηάζηεκα. 

 

  Θέισ επίζεο λα ζαο πσ φηη ζα επηκείλνπκε σο Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ηεο ΟΛΜΔ λα πάξνπκε απνθάζεηο, λα ππάξμνπλε απνθάζεηο – 

επηινγέο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζπγθεθξηκέλεο πάλσ ζην δήηεκα ηεο 

αμηνιφγεζεο, αμηνπνηψληαο θαη ηε ζπδήηεζε πνπ έγηλε ζ‟ απηφ ην ηξηήκεξν 

αιιά ζηεξηδφκελνη θαη ζηηο επηινγέο πνπ ε Οκνζπνλδία έρεη θάλεη γηα ην ζέκα 

απηφ παιηφηεξα. Να πάξνπκε επίζεο απνθάζεηο ζην πιαίζην επηινγήο, γηα ην 

πιαίζην επηινγήο ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο, έλα άιιν θξίζηκν δήηεκα πνπ 

πξέπεη ε Οκνζπνλδία λα πξνηείλεη θαη λα παξέκβεη γηα λα αληηκεησπηζζνχλ 

ηα πξνβιήκαηα θαη φια απηά πνπ έρνπκε επηζεκάλεη, ζηηο απνθάζεηο πνπ 

ζαο είλαη γλσζηέο. 

 

  Καη ηξίην δήηεκα είλαη νη απνζπάζεηο, κεηαζέζεηο, δηαζέζεηο, θαη 

γεληθφηεξα νη ππεξεζηαθέο κεηαβνιέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, έλα ζέκα πνπ 

απαζρνιεί θαη ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο ηελ Οκνζπνλδία φπσο θαη φινπο καο.  

 

  Θέισ λα πσ ζπλάδειθνη θαη ζπλαδέιθηζζεο, φηη απνδείρζεθε 

φηη ήηαλ απφιπηα ζσζηή ε επηινγή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΟΛΜΔ λα 

πξαγκαηνπνηήζεη, λα πξνρσξήζεη, ζ‟ απηφ ην εθπαηδεπηηθφ ζπλέδξην. Ήηαλ 

ζσζηή θαη ε επηινγή ησλ ζεκάησλ φπσο είπακε θαη πξηλ, είλαη δεηήκαηα γηα 

ηα νπνία ν θιάδνο πξέπεη λα εκπινπηίζεη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπ, λα 

πξνρσξήζεη ζε ηεθκεξίσζε ησλ ζέζεσλ ηνπ, λα εμεηδηθεχζεη, λα ππνινγίζεη, 

λα ζπλεθηηκήζεη θαη ηηο εμειίμεηο πνπ ππήξμαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα πάλσ ζ‟ 

απηά ηα δεηήκαηα.  

 

  Καη πηζηεχνπκε φηη ην ηαθηηθφ ζπλέδξην πνπ ζα γίλεη ζε έμη κήλεο 

πεξίπνπ, ζα είλαη εθείλν ην ζπλέδξην πνπ νθηψ κήλεο κεηά, νθηψ ρξφληα – 

ζπγλψκε – κεηά ην πλέδξην ηνπ 1997, ζα πάξεη απνθάζεηο, ειπίδνπκε φινη 

πάλσ ζε φια απηά ηα θξίζηκα δεηήκαηα πνπ καο απαζρνινχλ. Θέισ λα πσ 

φηη έρεη δίθην ν Παχινο ν Υαξακήο, ν δηάινγνο πνπ έγηλε εδψ πξέπεη λα 

ζπλερηζηεί θαη κεηά ην ζπλέδξην, ηνπο επφκελνπο 4 κήλεο, κε εθδειψζεηο, 

εκεξίδεο, ζπδεηήζεηο, απηφ πνπ δελ κπνξέζακε λα θάλνπκε, ηνπιάρηζηνλ δελ 

έγηλε απφ πνιιέο ΔΛΜΔ, έγηλε απφ ιίγεο θαη πξνο ηηκήλ ηνπο, ζα πξέπεη λα ην 
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θάλνπκε ην επφκελν δηάζηεκα αμηνπνηψληαο φιν απηφ ην πινχζην πιηθφ, ηνλ 

πξνβιεκαηηζκφ πνπ είλαη γλσζηφο θαη ζα είλαη ζηελ δηάζεζε φισλ, κε φια ηα 

κέζα πνπ δηαζέηνπκε ηηο ακέζσο επφκελεο κέξεο. 

 

  Πξέπεη λα είκαζηε έηνηκνη ζπλάδειθνη, θαη ζεσξψ φηη είκαζηε 

έηνηκνη, λα ηνπνζεηεζνχκε θαη ζ‟ απηφ ηνλ εζληθφ δηάινγν πνπ ε θπβέξλεζε 

έρεη εμαγγείιεη θαη ζθνπεχεη λα πξαγκαηνπνηήζεη κεηά ηηο γηνξηέο, κεηαηίζεηαη 

απφ κήλα ζε κήλα, εκείο έρνπκε εθηηκήζεη θαη πξέπεη λα ην πνχκε εδψ, φηη 

έλαο ηέηνηνο δηάινγνο γηα ηελ παηδεία δελ κπνξεί θαη δελ πξέπεη λα είλαη 

απνζπαζκαηηθφο, πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεη φια ηα αηηήκαηα ηεο εθπαίδεπζεο, 

ηεο βειηίσζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ δεκφζηνπ ζρνιείνπ θαζψο θαη ηεο 

αλαβάζκηζεο ηεο δσήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

 

  ε έλα ηέηνην δηάινγν πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζεζκνζεηεκέλα 

φινη νη θνξείο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο, λα επηδησρζνχλ ζπλζέζεηο, λα 

κελ γίλεη πξνζπάζεηα λα επηβιεζνχλ πξνεηιεκκέλεο θπβεξλεηηθέο απνθάζεηο, 

λα κελ είλαη πξνζρεκαηηθφο θαη απνπξνζαλαηνιηζηηθφο θαη γηα λα είλαη 

νπζηαζηηθφο θαη παξαγσγηθφο πξέπεη λα νδεγεί επηηέινπο ζε ιχζεηο ησλ 

ρξφλησλ θαη νμπκέλσλ πξνβιεκάησλ.  

 

  Υαηξεηίδνπκε ζπλάδειθνη θαη ζπλαδέιθηζζεο ηελ παξνπζία ησλ 

ζπλαδέιθσλ Κππξίσλ εθπξνζψπσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ Οξγαλψζεσλ ηεο 

Κχπξνπ, ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ Οξγαλψζεσλ θαη ηνπ ΔΜΟΠ, ζην ζπλέδξην καο 

θαη δειψλνπκε φηη ζα ζπλερίζνπκε λα ζηεξίδνπκε ηνλ αγψλα ησλ Κππξίσλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη γεληθφηεξα φισλ ησλ Κππξίσλ, γηα κηα εληαία θπξίαξρε, 

ειεχζεξε, αλεμάξηεηε, απνζηξαηηθνπνηεκέλε Κχπξν, κε ζεβαζκφ θαη 

δηαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ φισλ ησλ πνιηηψλ ηνπο, ρσξίο πξνζηάηηδεο θαη 

εγγπήηξηεο δπλάκεηο, ρσξίο μέλεο βάζεηο θαη ηκπεξηαιηζηηθέο επεκβάζεηο. 

 

  Θα ζηεξίμνπκε, ζα ζπλερίζνπκε λα ζηεξίδνπκε ηνπο θνηλνχο 

αγψλεο θαη ηελ αιιειεγγχε ησλ ιαψλ ηεο Διιάδαο, ηεο Κχπξνπ, ηεο 

Σνπξθίαο, ηεο Παιαηζηίλεο, ηνπ Ηξάθ θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, ελάληηα ζηνλ 

ηκπεξηαιηζκφ θαη ηελ λέα ηάμε. αο ελεκεξψλνπκε φηη ήδε έρεη πάξεη 

απφθαζε ην πκβνχιην ηεο ΟΛΜΔ θαη κέιε ηνπ πκβνπιίνπ ζα βξεζνχλ ην 

πξψην δεθαπελζήκεξν ηνπ Γελάξε ζηελ Παιαηζηίλε, ζε κηα επφκελε 

παξνπζία ηεο ΟΛΜΔ ζηελ Παιαηζηίλε, κεηά απφ ηελ θξίζηκε εθείλε πεξίνδν 
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ηεο αηρκαισζίαο ηνπ Αξαθάη γηα λα δψζνπκε έκπξαθηα ην κήλπκα ηεο 

αιιειεγγχεο φισλ ησλ ζπλαδέιθσλ απφ φιε ηελ Διιάδα πνπ 

αληαπνθξίζεθαλ ζηελ πξνζπάζεηα πνπ έθαλε ε Οκνζπνλδία πξηλ κεξηθά 

ρξφληα.  

 

  Δπραξηζηνχκε ζπλάδειθνη θαη ζπλαδέιθηζζεο απφ ην βήκα 

απηφ, φινπο φζνπο ζπλέβαιιαλ ζηελ επηηπρή δηνξγάλσζε ηνπ πλεδξίνπ. 

Δπραξηζηνχκε φινπο εζάο πνπ ήξζαηε απφ φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο ρψξαο, απφ 

ηελ ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ ΔΛΜΔ, εθπξνζσπψληαο ηηο ΔΛΜΔ, ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ζαο, θαη θαηαζέζαηε ηελ αγσλία, ηνλ πξνβιεκαηηζκφ, ηηο 

ζθέςεηο ζαο θαη ηηο πξνηάζεηο ζαο γηα φια απηά ηα δεηήκαηα. 

 

  Δπραξηζηνχκε ηνπο εηζεγεηέο, ηνπο παλεπηζηεκηαθνχο, 

αλεμάξηεηα ην αλ δηαθσλνχκε ή ζπκθσλνχκε κ‟ απηνχο, ηα κέιε ησλ Οκάδσλ 

Δξγαζίαο, ηνπο 50 πεξίπνπ ζπλαδέιθνπο πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο Κεληξηθέο 

Οκάδεο Δξγαζίαο, αιιά θαη ηα κέιε ησλ Οκάδσλ Δξγαζίαο πνπ 

ζπγθξνηήζεθαλ ζε ηνπηθφ επίπεδν, έζησ θαη αλ ήηαλ ιίγα απηά. Σα κέιε ηεο 

Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ πλεδξίνπ καο, ηα κέιε ησλ Γηνηθεηηθψλ 

πκβνπιίσλ ησλ ΔΛΜΔ Θεζζαινλίθεο πνπ βνήζεζαλ, αλ θαη πεξηκέλακε, 

είλαη γεγνλφο, κεγαιχηεξε αληαπφθξηζε, επηηξέςηε κνπ ην ζρφιην, ηα κέιε ηεο 

Γξακκαηείαο ηεο ΟΛΜΔ, ηηο ζπλεξγάηηδεο ηεο Οκνζπνλδίαο καο ηελ Μαξία 

ηελ Βνπηζηλά, ηελ Γηάλλα ηελ Μπαισκέλνπ, ηελ Δπαγγειία θαζψο επίζεο θαη 

ηνπο ρνξεγνχο πνπ αλαθέξνληαη ζην πξφγξακκα καο. 

 

  Κιείλσ ινηπφλ ηηο εξγαζίεο απηνχ ηνπ πλεδξίνπ, πηζηεχνληαο 

θαη ζεσξψληαο αλαγθαίν λα πσ φηη είλαη άκεζε ε αλάγθε λα νξγαλσζνχλ νη 

δπλάκεηο καο, λα νξγαλψζνπκε ηηο δπλάκεηο καο κέζα απφ ηηο ζπιινγηθέο 

δηαδηθαζίεο ηνπ θιάδνπ καο, λα νξγαλψζνπκε, λα ζπκβάιινπκε ζηελ 

νξγάλσζε φισλ ησλ δπλάκεσλ ηεο εξγαζίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ζηελ 

ρψξα καο αιιά θαη δηεζλψο, λα ελεκεξψζσ εδψ φηη πξηλ ιίγεο κέξεο 

εηπψζεθε – λα ην ζεκεηψζνπκε θηφιαο – εθπξφζσπνο Οκνζπνλδίαο καο, 

ζπκκεηείρε ζε ζχζθεςε πνπ έγηλε ζην Παξίζη, ζπγθεθξηκέλα, γηα ηελ 

δηνξγάλσζε Παλεπξσπατθήο κέξαο δξάζεο γηα ηελ εθπαίδεπζε , γηα ηελ 

δεκφζηα δσξεάλ εθπαίδεπζε θαη ελάληηα ζηελ ηδησηηθνπνίεζε θαη ηελ παηδεία 

ηεο αγνξάο ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί απηή ε δξάζε κέζα ζηνλ Απξίιε κε 

βάζε ηνλ πξψην ζρεδηαζκφ πνπ ππάξρεη. 
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  Θα πξέπεη ινηπφλ, λα επηκείλνπκε, λα ηνλίζνπκε ηελ ζεκαζία 

πνπ έρνπλ νη θνηλνί αγψλεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη φισλ ησλ πνιηηψλ γηα ην 

κέιινλ ηεο αλζξσπφηεηαο, ηνλ πιαλήηε καο, φισλ ησλ δπλάκεσλ πνπ 

αληηπαξαηάζζνπλ ζήκεξα έλα άιιν φξακα απέλαληη ζηελ παηδεία ηεο αγνξάο, 

ηηο ηδησηηθνπνηήζεηο θαη ηνλ λενθηιειεπζεξηζκφ.  

 

  Να ζπκεζνχκε θαη λα μαλαπψ εδψ ηνλ ιφγν ηνπ κεγάινπ 

δάζθαινπ καο, ηνπ Γεκήηξε ηνπ Γιελνχ φηη ε ζνβαξφηεξε ειπίδα βξίζθεηαη 

ζηελ ζπλείδεζε ησλ κεγάισλ ιατθψλ νκάδσλ, αλ μππλήζνπλ, αλ 

θαηαλνήζνπλ θαη αλ απνθαζίζνπλ λα ελεξγήζνπλ ζθφπηκα.  

 

  Πηζηεχσ φηη θάλακε ζεκαληηθά βήκαηα. Έρνπκε καθξχ δξφκν 

κπξνζηά καο. Ζ 80ρξνλε δξάζε ηεο ΟΛΜΔ, νη ζθιεξνί θαη δίθαηνη αγψλεο 

καο γηα ηελ δεκφζηα παηδεία θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ, εκπλένπλ φινπο, καο 

εκπλένπλ θαη καο ππνρξεψλνπλ λα αληέμνπκε θαη λα ζπλερίζνπκε. 

 

  Καινχο αγψλεο ζπλάδειθνη θαη θαιή επηζηξνθή ζηνλ ηφπν ζαο.  

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Απφ ηελ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή, ππάξρεη θάπνηα  ελεκεξσηηθή 

αλαθνίλσζε πξηλ απνρσξήζεη ν θφζκνο; Γεηα ζαο. 

 

ΛΖΞΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΤΝΔΓΡΗΟΤ 

 

 

 

 


