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5 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το, πάντα επίκαιρο, θέμα της διαμόρφωσης 

και της εφαρμογής της εκπαιδευτικής πολιτικής. Ερευνητικό αντικείμενο της μελέτης 

αποτελεί η εκπαιδευτική πολιτική της δεκαετίας του ’80, η οποία αφενός είναι η 

πρώτη που καθίσταται συνέχεια της προηγούμενης και αφετέρου συνεχίζει να ισχύει 

μέχρι σήμερα. Η προσπάθεια αυτή θεμελιώνεται στα επιστημονικά πεδία της Ιστορίας 

της Εκπαίδευσης, της Εκπαιδευτικής Πολιτικής και της Κοινωνιολογίας.  Από τη οπτική 

αυτών των πεδίων, αποπειράται να καταγράψει αναλυτικά όλες τις διαντιδράσεις, 

μέσα από τις ιστορικές πηγές, που έλαβαν χώρα κατά τη διαδικασία διαμόρφωσης, 

θέσπισης και εφαρμογής της εκπαιδευτικής πολιτικής, μελετώντας τες μέσα στο 

ιστορικό και κοινωνικό τους πλαίσιο.  

Από τη μελέτη αυτής της πολιτικής επιχειρείται να αναδειχθούν οι κοινωνικές, 

ιδεολογικές και πολιτικές συνθήκες μέσα στις οποίες συγκροτούνται οι εκπαιδευτικές 

αλλαγές. Η μελέτη εστιάζει ιδιαίτερα στις διαδικασίες διαμόρφωσης των 

εκπαιδευτικών πολιτικών, ενώ ταυτόχρονα επιδιώκεται η ερμηνεία, η κριτική 

ανάλυση αυτών των διαδικασιών καθώς και η συσχέτισή τους με το βαθμό 

εφαρμογής των. 

Η ανάδειξη τέτοιων σχέσεων αναμένεται να δώσει απαντήσεις  στα ερωτήματα, 

πώς και γιατί ενώ εφαρμόζονται αποτελεσματικά κάποιες πτυχές μιας πολιτικής, 

κάποιες άλλες, παρά τις προσπάθειες, δεν καθίσταται εφικτή η εφαρμογή τους; Ποιοι 

είναι οι κρίσιμοι παράγοντες για μια αποτελεσματική εφαρμογή;  

Μέσα από αυτές τις απαντήσεις επιχειρείται η ανάδειξη των κρίσιμων 

παραμέτρων για τη μελέτη και άλλων περιπτώσεων εκπαιδευτικής πολιτικής τόσο του 

παρελθόντος όσο και του μέλλοντος.  





 

 

 

7 ABSTRACT 

 

ABSTRACT 
 

This thesis deals with the always topical issue of the formulation and 

implementation of educational policy. The focus of this study is the educational policy 

of the 80s, which is the first ever policy to be continuation of the previous one and is 

still effective today. This study is located at the intersection of the fields of History of 

Education, Educational Policy and Sociology. Drawing on these fields and through the 

use (analysis) of historical sources, it attempts to record in detail all the processes 

during the formulation and implementation of the aforementioned educational policy. 

Through scrutiny of the educational policy, this study seeks to identify the social, 

ideological and political conditions within which these educational changes emerged 

focus it particularly focused on the processes of shaping educational policies, with a 

view to interpreting them and critically analyzing them as well as establishing the 

correlation  between these policies and the extent of their implementation. 

Bringing such relations to light is expected to provide answers to such questions as 

to how and why some aspects of the policy are effectively implemented while others 

are not, despite many efforts, and to illuminate the critical factors that secure the 

effective implementation of the policy. 

Through these answers this study attempts to highlight the critical parameters 

necessary for the study of any other case of educational policy whether past or future. 
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Αφετηρία για την ενασχόληση μου με το θέμα αποτέλεσαν οι προβληματισμοί για 

τους παράγοντες που σχετίζονται με τη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής και 

την εφαρμογή μιας εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Ποια είναι η αφετηρία και οι 

διαδικασίες θέσπισης μια εκπαιδευτικής πολιτικής και, το σημαντικότερο, πώς και με 

ποιο τρόπο εφαρμόζεται; Οι προβληματισμοί αφορούν κυρίως τις διαδικασίες 

διαμόρφωσης πριν τη θέσπιση μιας εκπαιδευτικής πολιτικής και το βαθμό της 

εφαρμογής μετά τη θέσπισή της. 

Στο πλαίσιο του προβληματισμού που περιγράφηκε παραπάνω εντάσσεται η 

παρούσα μελέτη, αντικείμενο της οποίας αποτελεί η εκπαιδευτική πολιτική στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση τη δεκαετία του 1980, μια δεκαετία η οποία σε παγκόσμιο 

επίπεδο χαρακτηρίστηκε από την εντονότερη παραγωγή εκπαιδευτικής νομοθεσίας 

όλων των εποχών (S. Ball, 1994; McNay, 1992). Είναι η εποχή που αναλαμβάνει τη 

διακυβέρνηση της χώρα το ΠΑ.ΣΟ.Κ. Κατά την πρώτη περίοδο της διακυβέρνησής του 

(1981-85) επήλθαν σημαντικές αλλαγές που διαμόρφωσαν ένα νέο πλαίσιο στην 

ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα, αλλαγές όμως που κινούνται στη λογική της 

συνέχειας (Μπαλάσκας, 1991) στην ασυνέχεια των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων 

που ήταν το κυρίαρχο μοντέλο μέχρι τότε (Χαραλάμπους, 2007). Παρ’ όλο λοιπόν που 

κινήθηκε στη λογική της συνέχειας κατήργησε τον προηγούμενο νόμο για τη γενική 

εκπαίδευση και επαναπροσδιόρισε το γενικό πλαίσιο λειτουργίας της. Το βασικό 

θεσμικό πλαίσιο συνεχίζει να ισχύει μέχρι σήμερα (περίπου τριάντα χρόνια μετά), με 

τις ανάλογες βέβαια τροποποιήσεις και επικαιροποιήσεις σε πολλά σημεία του. Η 

υποδοχή από την εκπαιδευτική κοινότητα και την ευρύτερη κοινωνία της 

συγκεκριμένης εκπαιδευτικής πολιτικής και η μεγάλη χρονική διάρκεια που βρίσκεται 

εν ισχύ, για πρώτη φορά, είναι οι σημαντικότεροι λόγοι που κρίνουμε ότι καθιστούν 

τη μελέτη σημαντική. Οι αλλαγές αυτές εισήχθησαν ως ιστορική εκπλήρωση πάγιων 

αιτημάτων και αναγκών της κοινωνίας και του εκπαιδευτικού κόσμου με σκοπό τον 

εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης μέσα στο ευρύτερο ιδεολογικοπολιτικό πνεύμα του 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. εκείνης της εποχής. Είναι ενδεικτικό ότι μόνο κατά την τριετία 1982-19851 

                                                           
1
 Η μελέτη έχει ως αντικείμενο την εκπαιδευτική πολιτική της δεκαετίας του 1980. Η πολιτική αυτή 

αποτυπώνεται σε νομοθετικά κείμενα την περίοδο 1982-85. Γι αυτόν το λόγο θα αναφέρεται ως 
εκπαιδευτική μεταρρύθμιση ’82-’85. Την άποψη αυτή της ενιαίας περιόδου εκπαιδευτικής 
μεταρρύθμισης ενστερνίζεται στη μελέτη του και ο Ν. Σαλτερής (1998:197). Ωστόσο, οι διαδικασίες για 
τη διαμόρφωσή της ξεκίνησαν από την πρώτη στιγμή (και πριν από αυτήν) της πολιτικής αλλαγής, το 
1981. Η εφαρμογή της εκτείνεται πέρα από το 1985, που ψηφίστηκε ο τελευταίος νόμος -1566-, έως το 
1988. Η μελέτη θα σταματήσει στο 1988 οπότε και η κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. δεν έλαβε άλλες 
αποφάσεις για την στήριξη της εκπαιδευτικής πολιτικής καθώς απώλεσε την πρωτοβουλία των 
πολιτικών κινήσεων μέσα στο κλίμα της εποχής και ουσιαστικά διαχειρίστηκε την κατάσταση μέσα σε 
προεκλογική περίοδο έως τις εκλογές και την εκλογική ήττα της 18ης Ιουνίου 1989. 
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ψηφίσθηκαν νέοι νόμοι για όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες (Ν. 1268/82 για τα Α.Ε.Ι., 

Ν. 1404/83 για την κατάργηση των ΚΑΤΕΕ και την ίδρυση των Τ.Ε.Ι. και Ν. 1304/82 και 

1566/85 για τη Γενική και Επαγγελματική Εκπαίδευση (Μπουζάκης, 2005:135). Το 

κύριο χαρακτηριστικό των παραπάνω μεταρρυθμιστικών προσπαθειών, συνεχίζοντας 

τις αντίστοιχες της προηγούμενης περιόδου, ήταν ο εκδημοκρατισμός της 

εκπαίδευσης (Δαμανάκης, 2007). Ο εκσυγχρονισμός της παιδείας βρισκόταν στο 

προεκλογικό πρόγραμμα του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και, όπως ήταν φυσικό μετά τις εκλογές του 

1981, οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις εντάχθηκαν εξαρχής στους 

κύριους στόχους της πρώτης κυβέρνησής του, οι οποίες την εποχή εκείνη έγιναν 

αντιληπτές ως ένας μοχλός κοινωνικής αλλαγής2 και οικονομικής ανάπτυξης.3  

Είναι γνωστό ότι οι εκπαιδευτικές αλλαγές που προτείνονται και υλοποιούνται 

από το Υπουργείο Παιδείας εντάσσονται μέσα στο ευρύτερο πολιτικό και ιδεολογικό 

πλαίσιο του κυβερνώντος κόμματος και της εκάστοτε κυβερνητικής πλειοψηφίας. Η 

σχέση κράτους και εκπαίδευσης, άλλωστε, είναι πολύπλευρο ζήτημα. Η εκπαίδευση 

φαίνεται ότι αντανακλά και ενσωματώνει ένα περίπλοκο και πολλές φορές αντιφατικό 

σύνολο κοινωνικο-οικονομικών και ιδεολογικών ρόλων που ευνοούν την 

αναπαραγωγή της κοινωνίας (Μαυρογιώργος, 1986b:48) και της κυρίαρχης 

ιδεολογίας. 

 

Από πλευράς διάρθρωσης η εργασία είναι δομημένη σε τέσσερα μέρη.  

Στο πρώτο μέρος (Α) παρουσιάζεται η προβληματική της μελέτης, οι 

εννοιολογικές αποσαφηνίσεις, οι θεωρητικές προσεγγίσεις που για την αναπαραγωγή 

και το μετασχηματισμό των κοινωνικών θεσμών, τα θεωρητικά μοντέλα για την 

εκπαιδευτική πολιτική και τη σχέση της εκπαιδευτικής πολιτικής με τις ομάδες που τη 

διαμορφώνουν: κυβέρνηση, νομοθετικό σώμα, κυβερνητικό κόμμα, υπόλοιπα 

πολιτικά κόμματα, συνδικαλιστικές οργανώσεις, κοινωνία. 

Στο δεύτερο μέρος (Β) παρατίθενται οι πληροφορίες για την έρευνα. Ποια είναι 

τα ερωτήματα, ποιο είναι το υλικό και η μεθοδολογία της έρευνας. 

Στο τρίτο μέρος (Γ) παρουσιάζονται τα ερευνητικά δεδομένα από τη μελέτη της 

δεκαετίας του ’80 σε πέντε επίπεδα.  

                                                           
2
 Στο «Συμβόλαιο με το Λαό», το προεκλογικό πρόγραμμα του ΠΑ.ΣΟ.Κ., το 1981, υπάρχει μια ολόκληρη 

ενότητα με τίτλο «3. ΠAIΔEIA: TO ΘEMEΛIO THΣ AΛΛAΓHΣ», η οποία ξεκινά με τη φιλοσοφία του 
κόμματος για την παιδεία, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «H Παιδεία δεν είναι μόνο επενδυτικό αγαθό, 
αλλά ταυτόχρονα είναι και αυτοσκοπός για τον άνθρωπο…» και συνεχίζει «…Για μας η Παιδεία είναι το 
θεμέλιο της Αλλαγής».  
3
 Στην παράγραφο 26 της ενότητας 5, για την αναπτυξιακή στρατηγική στο «Συμβόλαιο με το Λαό» 

αναφέρεται: «H επιτυχία της προσπάθειας αυτής [της αναπτυξιακής] συνδέεται άμεσα και επιτακτικά 
με την ανύψωση της Παιδείας» Συμβόλαιο με το Λαό. 
Στην παράγραφο 39 της ενότητας 6, οι προτεραιότητες-πόροι στο «Συμβόλαιο με το Λαό» αναφέρεται: 
«άμεση ακόμα προτεραιότητα θα δοθεί στις δαπάνες για την παιδεία και την έρευνα, που, πέρα από 
κοινωνικά αγαθά, θεωρούμε θεμέλιο της αναπτυξιακής μας πολιτικής» 
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Στο πρώτο επίπεδο (Γ.1) επιχειρείται η ανασυγκρότηση της κοινωνικής 

δυναμικής κατά τη μεταπολίτευση, από το 1974 ως το 1981. Ουσιαστικό 

στοιχείο αποτελεί η αποτύπωση και η παρουσίαση της ευρύτερης 

πολιτικής ιδεολογίας του ΠΑ.ΣΟ.Κ., ως κυρίαρχου πολιτικού σχηματισμού 

στη δεκαετία 1981-90. Όλα αυτά είναι απαραίτητα καθώς κάθε 

εκπαιδευτικό σύστημα όπως και οι προσπάθειες για μεταρρύθμιση 

μπορούν να εξεταστούν μόνο στο πλαίσιο των εκάστοτε κοινωνικών 

συνθηκών και αυτό συνεπάγεται την όσο το δυνατόν πληρέστερη γνώση 

της κοινωνίας (Sutherland, 1969). 

Στο δεύτερο επίπεδο (Γ.2) επιχειρείται η αναλυτική αποτύπωση των 

διεργασιών και διαντιδράσεων, σε όλα τα επίπεδα, κατά τη διαδικασία 

διαμόρφωσης της εκπαιδευτικής πολιτικής από τις αρχές της δεκαετίας 

του 1980 ως το 1985, μέσα από την έρευνα στις πηγές της εποχής. 

Στο τρίτο επίπεδο (Γ.3) καταγράφεται αδρομερώς η εκπαιδευτική πολιτική 

όπως αποτυπώθηκε μέσα από τους βασικούς νόμους 1304/7.12.1982 

(ΦΕΚ 144 Α’) και 1566/30.9.1985 (ΦΕΚ 167 Α’) για τη γενική εκπαίδευση 

και οι οποίοι ισχύουν ως σήμερα με τις όποιες τροποποιήσεις και 

επικαιροποιήσεις έχουν υποστεί.  

Στο τέταρτο επίπεδο (Γ.4) παρουσιάζονται οι διαδικασίες για την εφαρμογή 

της συγκεκριμένης πολιτικής από το 1985 ως το 1989, καθώς η εφαρμογή 

αποτελεί μια εντελώς ξεχωριστή και σημαντική διαδικασία η οποία εν 

τέλει καθορίζει και την τελική μορφή της εκπαιδευτικής πολιτικής στην 

πράξη. 

Στο πέμπτο επίπεδο (Γ.5) επιχειρείται η κριτική αποτίμηση του βαθμού 

εφαρμογής αυτών των νομοθετημάτων και των αλλαγών που επέφεραν 

αυτές οι πολιτικές, από τα πρόσωπα που από τη μια τις πρότειναν και τις 

επιδίωξαν και από την άλλη κλήθηκαν να εφαρμόσουν αυτές τις πολιτικές, 

δηλαδή τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι βίωσαν αυτές τις 

θεσμικές παρεμβάσεις. Ειδικότερα, ποια, κατά την αντίληψή τους, ήταν η 

κατάσταση και οι ανάγκες της κοινωνίας; Ποια ήταν η μορφή και το 

περιεχόμενο της κυρίαρχης ιδεολογίας του κράτους και της οικονομίας; 

Πόσο ρεαλιστικές ή εφικτές ήταν οι αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα; 

Ποιο ρόλο έπαιξαν οι κοινωνικοί εταίροι, το κράτος, η κοινωνία, τα άτομα 

στη διαμόρφωση και στην εφαρμογή τους; Πόσο ανταποκρίθηκε, και γιατί, 

το εκπαιδευτικό σύστημα στα ουσιώδη εκπαιδευτικά και κοινωνικά 

αιτήματα και προβλήματα της εποχής;  

Στο τελευταίο μέρος (Δ) καταγράφονται τα συμπεράσματα της έρευνας. 

Η προσπάθεια αυτής της μελέτης θα μπορούσε να αποτυπωθεί ως μια σειρά 

επάλληλων κύκλων οι οποίοι εκκινούν από το γενικότερο, την κοινωνία και την 
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κοινωνική δυναμική που αποτελεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούν οι 

κοινωνικοί θεσμοί και αναπτύσσονται οι μηχανισμοί και οι διαδικασίες που οδήγησαν 

στον εν λόγω θεσμικό μετασχηματισμό και εξειδικεύουν στη θέσπιση και τελικά στην 

εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής στην πράξη. Όλα αυτά βεβαίως θα εξεταστούν 

μέσα στο θεωρητικό πλαίσιο που προηγείται (Α’ Μέρος – Προβληματική της 

Μελέτης). 

 

  

Σχήμα 1: Σχηματική αναπαράσταση της μελέτης 

Η διερεύνηση αυτή επιχειρεί να μελετήσει την πραγματική εφαρμογή των 

εκπαιδευτικών αλλαγών που αφορούν τη βαθμίδα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, 

αλλά και να αναζητήσει τα αίτια όπου κάποια κρίσιμα ζητήματα που προωθούσαν οι 

αλλαγές εφαρμόστηκαν πλήρως,  μερικώς ή δεν εφαρμόστηκαν καθόλου στην πράξη 

και τελικά απαξιώθηκαν και εκφυλίστηκαν. 

Εφαρμογή τη 
εκπαιδευτικής 

πολιτικής στην πράξη. 
Εκπαιδευτικές 

πρακτικές.  

Αποτίμηση. 

Εκπαιδευτική πολιτική 

της δεκαετίας του ’80. 

Ανασυγκρότηση της κοινωνίας  

και κοινωνική δυναμική την περίοδο της 

Μεταπολίτευσης.  

Θεωρητικό πλαίσιο. 

Κοινωνικές διεργασίες  

και διαδικασία διαμόρφωσης 

της εκπαιδευτικής πολιτικής. 
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Παρ’ όλο που η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1982-85 έχει αναπτυχθεί πολύ 

και από πολλές μελέτες στην Ιστορία της Εκπαίδευσης (Ενδεικτικά μόνο, Δερβίσης, 

1985; Καζαμίας & Κασσωτάκης, 1995, 1986; Κυπριανός, 2004; Μπουζάκης, 1992, 

1994; Παπαμανώλης, 1990; Χαραλάμπους, 2007), η επιλογή της συγκεκριμένης 

μελέτης στοχεύει στην κατανόηση των διαδικασιών μέσα από τις οποίες 

επισυμβαίνουν οι εκπαιδευτικές αλλαγές, στη συσχέτισή τους με τις θεωρίες 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής, τον πολιτικό λόγο, τις θέσεις και τις αντιθέσεις της 

κοινωνίας, την εφαρμογή τους στην πράξη και τέλος την αποτίμησή τους από τους 

ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Η μελέτη εστιάζει στις διαδικασίες συγκρότησης των 

εκπαιδευτικών πολιτικών, και ταυτόχρονα επιδιώκει την ερμηνεία και την κριτική 

ανάλυση αυτών των διαδικασιών και του βαθμού εφαρμογής των. 
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ΜΕΡΟΣ Α’ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Α.1. Εισαγωγή 

 

Ιστορικά, το ουσιώδες έργο της ανατροφής και της εκπαίδευσης των παιδιών και 

των νέων μιας κοινωνίας ήταν ευθύνη της οικογένειας ή θεσμών όπως η εκκλησία ή οι 

ιδιωτικοί φορείς (Bowles & Gintis, 1976:152). Από τη γένεση της «παιδικής ηλικίας», 

που ο Philippe Ariès (1990) την τοποθετεί στις αρχές του 16ου αιώνα στα ανώτερα 

στρώματα της κοινωνίας  και την περίοδο του Διαφωτισμού, στα τέλη του 17ου και 

αρχές του 18ου αιώνα με την άνοδο της αστικής τάξης, σταδιακά η ευθύνη περνά στο 

σχολείο, το οποίο αντικατέστησε τη μαθητεία ως μέσο εκπαίδευσης και επέφερε μια 

νέα σχέση του ανθρώπου με την κοινωνία. Το σχολείο, με την έννοια του εθνικού 

εκπαιδευτικού συστήματος, είναι προϊόν της εξελικτικής συγκρότησης των κοινωνιών 

με μακρά περίοδο ιστορικής κυοφορίας η οποία οδήγησε στο εθνικό κράτος (Green, 

1990). Η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου με τη βιομηχανική επανάσταση, στο 

τέλος του 18ου αιώνα οδήγησε στην εξέλιξη του καταμερισμού της εργασίας. Η 

εξυπηρέτηση των νέων παραγωγικών αναγκών απαιτεί εξειδικευμένη και ευέλικτη 

εργατική δύναμη γεγονός που καθόρισε ιστορικά την εκπαίδευση ως δραστηριότητα 

του σύγχρονου κράτους (ενδεικτικά μόνο, Manacorda, 1983; Sharp, 1978; Simon, 

1988). Κατά τη μετάβαση από την αυτοκαταναλωτική στην μισθωτή εργασία, 

δημιουργείται η ανάγκη για εργατικό δυναμικό το οποίο θα κατέχει ένα ελάχιστο 

επίπεδο γνώσεων και διαπαιδαγώγησης ώστε να ανταποκρίνεται στο νέο παραγωγικό 

μοντέλο. Η περίοδος που το παιδί φοιτά στο σχολείο αποτέλεσε σημαντικό 

παράγοντα αυτής της αλλαγής κάτι που τελικά βοήθησε την ολοκλήρωση της αστικής 

μορφής της κοινωνίας (Φραγκουδάκη, 1985:16). Τα χαρακτηριστικά αυτής της 

εκπαίδευσης είναι η πειθαρχία, η εκμάθηση κανόνων και η απόκτηση αξιών (ηθικών, 

θρησκευτικών, εθνικών) (De Queiroz, 2000). Το ενδιαφέρον των εθνικών κρατών είναι 

πλέον μεγάλο. Η εκπαίδευση αποτελεί μηχανισμό διαμόρφωσης των υποκειμένων και 

των εθνικών ταυτοτήτων, με τις οποίες επιδιώκεται η διάλυση των παλιών 

ανισοτήτων και διαχωρισμών, που δεν επέτρεπαν την ένταξη όλων των πολιτών στην 

ίδια ενότητα ή κοινότητα, δηλαδή στο έθνος, διασφαλίζοντας έτσι την πολιτική 

σταθερότητα και συνοχή.4 Η εκπαίδευση, η αγωγή γενικότερα, δεν επαφίεται μόνο 

στην οικογένεια ή στους κληρικούς αλλά γίνεται αντικείμενο των «ειδικών», δηλαδή 

των δασκάλων (David, 1980). Διαμορφώνεται το εκπαιδευτικό σύστημα έτσι ώστε να 

ανταποκρίνεται σε μια σύγχρονη «εκκοσμικευμένη κοινωνία», δηλαδή μία κατά βάση 

«κοινωνία πολιτών» αποδεσμευμένη από θρησκευτικές προκαταλήψεις και μύθους 

                                                           
4
 Η εξέλιξη των εκπαιδευτικών συστημάτων από τον 19

ο
 αιώνα και ο ρόλος τους στη διαμόρφωση των 

κοινωνιών καθώς και η σχέση τους με την ανάπτυξη των εθνικών κρατών καταγράφεται αναλυτικά από 
τον Andy Green (1990).  
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(Αθανασούλα-Ρέππα, 2008). Το εκπαιδευτικό σύστημα διαμορφώνεται σταδιακά κατά 

τη διάρκεια των επόμενων αιώνων. Οι λειτουργίες του σχολείου πολλαπλασιάζονται. 

Η εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία επεδίωκε αρχικά την «κοινωνικοποίηση της νέας 

γενιάς», καλείται να αναλάβει και άλλους ρόλους, όπως της κατανομής, της επιλογής, 

της ιδεολογικής εγχάραξης κ.ά. (ενδεικτικά μόνο, Banks, 1987; Blackledge & Hunt, 

1995). Στο τέλος του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα καθιερώνεται η υποχρεωτική 

και δωρεάν φοίτηση5 για όλους στην κατώτερη βαθμίδα, η οποία αποτελεί την 

κοινωνικά αναγκαία εκπαίδευση κυρίως της κατώτερης τάξης. Οι ιδέες για τη 

στοιχειώδη μόρφωση σε όλους τους πολίτες του έθνους-κράτους διαδίδονται στην 

Ελλάδα από τους θεωρητικούς της εθνικής ανεξαρτησίας6 (Χατζηστεφανίδης, 1986:43) 

αλλά και στα κείμενα των διανοουμένων της τελευταίας εικοσαετίας του 19ου αιώνα, 

ιδιαίτερα των δημοτικιστών (Φραγκουδάκη, 1985:16). Παρ’ όλο που η θέσπιση της 

δωρεάν και υποχρεωτικής παιδείας έγινε στην Ελλάδα μισόν αιώνα περίπου νωρίτερα 

από τις μεγαλύτερες χώρες της Δυτικής Ευρώπης, εντούτοις η βραδύτητα της 

βιομηχανικής ανάπτυξης και ο βαθμός αστικοποίησης στη χώρα μας δεν επέτρεψαν 

την παράλληλη εξέλιξη του ελληνικού σχολικού συστήματος7 με τις άλλες ευρωπαϊκές 

                                                           
5
  
Χώρα Θέσπιση της υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης 
Ποσοστό 
συμμετοχής το 1870 

Πρωσία 1763 67 

Δανία 1814 58 

Ελλάδα 1834 20 

Ισπανία 1838 42 

Σουηδία 1842 71 

Πορτογαλία 1844 13 

Νορβηγία 1848 61 

Αυστρία 1864 40 

Ελβετία 1874 74 

Ιταλία 1877 29 

Ηνωμένο Βασίλειο 1880 49 

Γαλλία 1882 75 

Ιρλανδία 1892 38 

Ολλανδία 1900 59 

Λουξεμβούργο 1912 ---- 

Βέλγιο 1914 62 

Πηγή: Soysal and Strang (1989:278) 
6
 Οι θεωρητικοί του Νεοελληνικού Διαφωτισμού με κύριο εκπρόσωπο τον Αδαμάντιο Κοραή, θεωρούν 

το φωτισμό του Γένους ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάστασή του. Για τη δράση του κινήματος 
του Νεοελληνικού Διαφωτισμού βλ. και Κ. Θ. Δημαράς (1977); Καλλέργης (2004).  
7
 Στις ιστορικές βάσεις που οικοδομήθηκε το ελληνικό σχολικό σύστημα από την απελευθέρωση της 

Ελλάδας αναφέρεται ο Κ. Τσουκαλάς (1975:510-516) στο ομώνυμο κεφάλαιο.  
Τη γένεση και την εξέλιξη του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος καταγράφει ο Α. Δημαράς 
(1973:κγ') στο έργο του η Μεταρρύθμιση που δεν έγινε.  
Η κυρίαρχη αντίληψη που αναδεικνύεται από τους παραπάνω συγγραφείς είναι ότι το εκπαιδευτικό 
σύστημα συγκροτείται κατά ένα τρόπο δημοκρατικό και θεωρείται υπόθεση όλων των Ελλήνων, καθώς 
αναγνωρίζεται ότι η εκπαίδευση μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στη μεταμόρφωση των ραγιάδων σε 
πολίτες. 
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χώρες. Αυτό το συγκεντρωτικό σχολικό σύστημα στήθηκε πάνω σε ένα κράτος με 

συγκεντρωτική διοίκηση που έχει κέντρο βάρους τα κυβερνητικά όργανα, χωρίς όμως 

την εξάλειψη των τοπικιστικών πόλων εξουσίας (Καζαμίας & Κασσωτάκης, 1995). 

Η γενίκευση της εκπαίδευσης και ο εκδημοκρατισμός του σχολείου που 

σχηματοποιήθηκε και ενδυναμώθηκε κατά τη διάρκεια του 18ου και 19ου αιώνα, 

ολοκληρώνεται στα μέσα του 20ου αιώνα, με μια μαζική δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

(De Queiroz, 2000). Αυτό που αναδεικνύεται από ερευνητές που μελετούν την εξέλιξη 

των εκπαιδευτικών συστημάτων στη διαχρονία είναι ότι η γενίκευση της εκπαίδευσης 

δεν ακολούθησε παντού την ίδια διαδρομή8 (ενδεικτικά μόνο,  Green, 1990; Rubinson, 

1986; Soysal & Strang, 1989). Σημαντικοί παράγοντες σ’ αυτήν την πορεία αποτέλεσαν 

η παρέμβαση της εκκλησίας και η οργάνωση του κράτους. Εκεί όπου υπήρχαν κοινές 

απόψεις της εκκλησίας με το κράτος θεσπίστηκαν εκπαιδευτικά συστήματα που 

καθιέρωσαν θεσμικά νωρίτερα την υποχρεωτική εκπαίδευση και επέτυχαν τη μαζική 

συμμετοχή σε αυτά. Αντιθέτως εκεί όπου υπήρξαν διαφωνίες και συγκρούσεις της 

εκκλησίας με τις κρατικές οντότητες και οι αποφάσεις ήταν αποκλειστικά του 

κράτους, είτε άργησαν να θεσπιστούν εκπαιδευτικά συστήματα είτε εκεί που 

θεσπίστηκαν δεν είχαν μαζική συμμετοχή. Μετά το τέλος του δευτέρου παγκοσμίου 

πολέμου οι διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες της καπιταλιστικής παραγωγής για 

εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, αλλά και η αυξητική τάση των κατώτερων και 

μεσαίων στρωμάτων για κοινωνική άνοδο, δημιούργησαν τη λεγόμενη «εκπαιδευτική 

έκρηξη», με άμεσο επακόλουθο τη διεύρυνση των εκπαιδευτικών θεσμών και την 

αύξηση των δημοσίων εκπαιδευτικών παροχών (Ζαμπέτα, 1993:223). Είναι η εποχή 

που τα έθνη-κράτη αναλαμβάνουν πλέον τον έλεγχο στις περισσότερες πτυχές της 

κοινωνικής ζωής. Έτσι, η επέκταση των εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων προχωρά 

με ταχύτατους ρυθμούς (Coombs, 1968). Η τάση που αναδεικνύεται είναι αυτή της 

πλήρους ενσωμάτωσης του εκπαιδευτικού συστήματος κάτω από τις αποφάσεις του 

κράτους. Η ενσωμάτωση του εκπαιδευτικού συστήματος ως ενός τομέα των κρατικών 

πολιτικών και ο πλήρης έλεγχος έχει ως αποτέλεσμα την επέκταση της εκπαίδευσης 

σε όλη την κοινωνία, ενώ την ίδια στιγμή τα εκπαιδευτικά συστήματα νομιμοποιούν 

το πολιτικό σύστημα και την πολιτική δράση και το επεκτείνουν σε όλη την κοινωνία 

(Meyer & Rubinson, 1975). Παρατηρείται, δηλαδή, μια συσχέτιση ανάμεσα στην 

ανάπτυξη του εκπαιδευτικού συστήματος και την επέκταση του πολιτικού 
                                                                                                                                                                          
Θα πρέπει ωστόσο να επισημάνουμε τις σημαντικές διαφορές που παρατηρούνται στο μαθητικό 
πληθυσμό της υποχρεωτικής βαθμίδας κατά τον 19

ο
 αιώνα ανάμεσα σε γεωγραφικές περιοχές με 

διαφορετικό επίπεδο ανάπτυξης όπως καταγράφονται από τον Χρ. Τζήκα (2008).  
8
 Οι Soysal and Strang (1989:285) κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι διαδρομές της προέλευσης της 

εκπαίδευσης τον 19
ο
 αιώνα στην Ευρώπη είναι τρεις: κρατική προέλευση σε χώρες όπως Δανία, 

Νορβηγία, Πρωσία κλπ, κοινωνική σε χώρες όπως Γαλλία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο κλπ και η 
εικονική θέσπιση (rhetorical construction) σε χώρες όπως η Ελλάδα κ.ά όπου το κράτος έσπευσε να 
θεσπίσει την υποχρεωτική εκπαίδευση αλλά δεν κατέστη εφικτό να το υποστηρίξει πραγματικά. Οι 
λόγοι αναπτύσσονται όπως προαναφέρθηκε από τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά (1975). 
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συστήματος (Wallerstein, 1974). Ο βαθμός ελέγχου της εκπαίδευσης συσχετίζεται με 

την πολιτικοποίηση και την αύξηση της συμμετοχής των ατόμων στην πολιτική 

διαδικασία (Archer, 1979). Οι James Smoot Coleman και Jeremy Azrael αναφέρουν 

τρεις βασικές λειτουργίες της εκπαίδευσης σε σχέση με το πολιτικό σύστημα: α) η 

κοινωνικοποίηση των παιδιών και η δημιουργία πολιτικής κουλτούρας, β) η επιλογή, 

στρατολόγηση και η εκπαίδευση της πολιτικής ελίτ, γ) η πολιτική ενσωμάτωση στην 

οικοδόμηση του εθνικού κράτους όλων των ομάδων του πληθυσμού (Coleman, 

Azrael, & Social Science Research Council. Committee on Comparative Politics., 1965:3-

32). Παράλληλα με την προσπάθεια επέκτασης του πολιτικού συστήματος, η 

οικονομική ανασυγκρότηση και ανάπτυξη αναδεικνύεται ως κυρίαρχος στόχος των 

κρατών. Αναπτύσσεται ένας έντονος οικονομικός αναπτυξιακός ανταγωνισμός τόσο 

ανάμεσα στις δυτικές χώρες, όσο και ανάμεσα στην Ανατολή και την Δύση. Το έντονο 

ενδιαφέρον για την οικονομική τους ανάπτυξη έχει ως αποτέλεσμα οι δυτικές 

κυβερνήσεις να προβαίνουν σ’ ένα συνεχώς αυξανόμενο κρατικό παρεμβατισμό σε 

όλους τους τομείς. Όλη αυτή η διαδικασία με την σειρά της θα οδηγήσει σε σημαντική 

αύξηση των πόρων για την εκπαίδευση των πολιτών του κράτους, αφού αυτός είναι 

ένας από τους σημαντικότερους λόγους που θα οδηγήσει στην οικονομική ευημερία 

και ανάπτυξή του (Φραγκουδάκη, 1985:23). 

Από τις αρχές της δεκαετίας του 60, αναπτύχθηκαν διάφορες θεωρίες γύρω από 

τους τρόπους με τους οποίους μπορεί μια οικονομία να αποκτήσει θετικούς ρυθμούς 

ανάπτυξης, με επικρατέστερη αυτή, της «Θεωρίας του Ανθρώπινου Κεφαλαίου» που 

διαμορφώθηκε στη βάση μιας λειτουργιστικής προσέγγισης της εκπαίδευσης 

(ενδεικτικά Abramovitz, 1962; Becker, 1962, 1964; Burton, 1962; Denison, 1962; 

Mincer, 1974; Schultz, 1961, 1970). Σύμφωνα με τον Schultz, ο οποίος θεωρείται ο 

σημαντικότερος εκπρόσωπος της Θεωρίας του Ανθρώπινου Κεφαλαίου, το ανθρώπινο 

κεφάλαιο αποτελεί πολύ σημαντική πηγή πλούτου για την οικονομική ανάπτυξη μιας 

χώρας (Schultz, 1961, 1970). Η θεωρία αυτή, η οποία γνώρισε ευρύτατη διάδοση, 

υποστηρίζει ότι «η οικονομική ανάπτυξη, ακόμα και η επιβίωση των εθνών εξαρτάται 

από την ορθή και αποτελεσματική χρήση των διανοητικών πηγών πλούτου», δηλαδή 

του ανθρώπινου κεφαλαίου που διαθέτει κάθε χώρα. Η επένδυση σε ανθρώπινο 

κεφάλαιο, σύμφωνα με τον Theodore Schultz, αφορά όλες τις μη παραγωγικές 

επενδύσεις, δηλαδή τις επενδύσεις για την εκπαίδευση, για τη δημόσια υγεία και την 

εσωτερική μετανάστευση. Έτσι λοιπόν, επισημαίνει ότι εκτός από την εξασφάλιση της 

καλής υγείας που είναι απαραίτητη, με την εκπαίδευση το άτομο αποκτά 

περισσότερες γνώσεις και μεγαλύτερη ειδίκευση συμβάλλοντας σημαντικά στην 

εργασία του (Φραγκουδάκη, 1985:22-23). Αναλύοντας αρκετές εμπειρικές μελέτες της 

μεταπολεμικής εποχής, οι Κωνσταντίνος Τσαμαδιάς, Χρήστος Σταϊκούρας και 

Παναγιώτης Πέγκας διαπιστώνουν ότι η βελτίωση του μορφωτικού επιπέδου μιας 

κοινωνίας σχετίζεται θετικά με την οικονομική ανάπτυξη, ιδιαίτερα σε χώρες με 

χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης ή με χαμηλό εισόδημα (Τσαμαδιάς, Σταϊκούρας, & 
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Πέγκας, 2010:3). Η θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου έπαιξε σημαντικό ρόλο σε 

όλον τον κόσμο, αποδίδοντας στην εκπαίδευση εξαιρετική σημασία για την 

οικονομική πρόοδο και εξέλιξη. Η θεωρία αυτή επηρέασε όπως ήταν αναμενόμενο 

όλες τις δυτικοευρωπαϊκές χώρες, τους διεθνείς οργανισμούς και φυσικά την Ελλάδα. 

Από μελέτες που έγιναν για τη χώρα μας (Bowles, 1971; Λιανός & Μυλωνάς, 1975; 

Ψαχαρόπουλος & Καζαμίας, 1985) και οι οποίες αφορούν συγκεκριμένα χρονικά 

διαστήματα, συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι η εκπαίδευση είχε θετική επίδραση στη 

μεγέθυνση της Ελληνικής οικονομίας (Τσαμαδιάς & Σταϊκούρας, 2004:211). Παρ’ όλο 

που αρκετές μελέτες καταδεικνύουν τη συμβολή της εκπαίδευσης στην οικονομική 

μεγέθυνση και προχωρούν, ακόμη και στην εκτίμηση του μεγέθους της επίδρασής 

της, εντούτοις η σχέση αυτή δεν συνιστά απαραίτητα και αιτιότητα. Και τούτο διότι 

ούτως ή άλλως η οικονομική ανάπτυξη είναι λογικό να συμβάλλει ώστε οι χώρες να 

αφιερώσουν περισσότερους πόρους σε κοινωνικούς σκοπούς, όπως υγεία και 

παιδεία, αναλόγως με την ιδεολογική οπτική που αντιμετωπίζουν την εκπαίδευση. 

Από οικονομικής πλευράς υποστηρίζεται ότι η εκπαίδευση είναι ταυτοχρόνως 

καταναλωτικό και επενδυτικό αγαθό. Στα πλαίσια της οικονομικής επιστήμης, 

υποστηρίζεται ότι είναι επενδυτικό αγαθό το οποίο αυξάνει τις οικονομικές απολαβές 

του ατόμου και, παράλληλα, συνεισφέρει στην οικονομική ανάπτυξη και απαιτείται 

να είναι μοιρασμένο αναλογικά. Η εκπαίδευση ως καταναλωτικό αγαθό περιλαμβάνει 

το τμήμα του εκπαιδευτικού προϊόντος το οποίο συντελεί στην απόλαυση της ζωής. 

Όπως επισημαίνει η Άννα Φραγκουδάκη, «η θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου 

ταιριάζει με την ιδεολογία του φιλελευθερισμού, που κυριάρχησε στις ΗΠΑ, καθώς 

συμβαδίζει με την αντίληψη για την ισότητα που συνυπάρχει μαζί με εντονότατο 

ανταγωνισμό και την πίστη στις δυνατότητες κοινωνικής επιτυχίας χάρη στα ατομικά 

χαρίσματα» (1985:35). Μια άλλη σημαντική δύναμη για την υλοποίηση 

εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων σε όλο τον δυτικό κόσμο από τη δεκαετία του 1960 

ήταν οι διάφορες μορφές των κινημάτων για τα πολιτικά δικαιώματα, εστιάζοντας 

στις κοινωνικές ανισότητες. Το εκπαιδευτικό σύστημα θεωρήθηκε ως ένα από τα 

σημαντικότερα κοινωνικά οχήματα για τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων (Fullan, 

2001). Οι κυβερνήσεις ασχολήθηκαν ιδιαίτερα με την εκπόνηση εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων και μεταρρυθμίσεων που διαμορφώθηκαν μέσα από συγκεκριμένες 

κοινωνικές διεργασίες και κάτω από συγκεκριμένες θεωρητικές προσεγγίσεις οι 

οποίες αφορούν τα πολιτικά ιδεολογικά ρεύματα της εποχής. Ειδικότερα για την 

Ελλάδα η είσοδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 1981 (τότε Ευρωπαϊκή Οικονομική 

Κοινότητα, Ε.Ο.Κ.), δημιούργησε σε συνδυασμό με την κυβερνητική αλλαγή 

πολλαπλές κοινωνικές προσδοκίες σε ένα τοπίο υπό διαμόρφωση. 

Η οπτική της εκπαιδευτικής πολιτικής, και της πολιτικής γενικότερα, ως χώρος 

κοινωνικών αγώνων (Apple, 1993:246) μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι για μια 

ουσιαστική μελέτη της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, δεν αρκεί απλώς η ακριβής 
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περιγραφή και η ταξινόμηση των ιστορικών γεγονότων ως αποτέλεσμα της ανάλυσης 

των πρωτογενών πηγών (Καζαμίας & Κασσωτάκης, 1986:4). Κι αυτό διότι η θετικιστική 

προσέγγιση ως επιστημονική μέθοδος συνίσταται στη καταγραφή των γεγονότων, 

όπως συνέβησαν στην πραγματικότητα, ωστόσο κομβικό σημείο, στο οποίο 

αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία, αποτελεί τόσο η δράση, όσο και η ερμηνεία των 

αποτελεσμάτων από τα ίδια τα υποκείμενα. Δηλαδή, η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, 

της δεκαετίας του 1980, θα εξεταστεί εδώ όχι ως συμβάν-γεγονός με την έννοια που 

αυτά αναφέρονται στον ιστορικισμό του Ranke, αγνοώντας την δυναμική των 

κοινωνιών (Iggers, 2006) και ανεξάρτητα από το ευρύτερο κοινωνικό, οικονομικό και 

πολιτικό πλαίσιο της εποχής. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η προσέγγιση που 

ακολουθείται προσχωρεί μεθοδολογικά περισσότερο στη σχολή των Annales, αφού 

επιχειρείται η μελέτη της εκπαιδευτικής πολιτικής σε σχέση τόσο με την πολιτική 

εξουσία, όσο και με τις οικονομικές και κοινωνικές δομές, τις νοοτροπίες και τις ιδέες 

συνολικά σε βάθος χρόνου και όχι στιγμιαία. Όπως, εύστοχα, αναφέρει ο Νίκος 

Παπαδάκης, «ο ερευνητής που μελετά-αναζητά την εκπαιδευτική πολιτική, τόσο ως 

νόμο όσο και ως περιεχόμενο, κινείται αναπόφευκτα ανάμεσα σε νόμους και θεσμικά 

πλαίσια, ομάδες και πρόσωπα, δομές και δράσεις, ιστορία και πραγματικότητα» 

(2003:30). Η εργασία θεμελιώνεται επιστημονικά στο πεδίο της Ιστορίας της 

Εκπαίδευσης, παράλληλα με τα πεδία της Κοινωνιολογίας και της Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής. Μεταξύ των επιστημών της Ιστορίας και Κοινωνιολογίας, όπως 

σημειώνεται στη μελέτη της Ιωάννας Λαμπίρη-Δημάκη (1989), έχει αναπτυχθεί ένας 

επιστημολογικός διάλογος μέσα από τον οποίο έχει αναδειχθεί η σχέση τους σε 

πολλά θέματα. Είναι κοινή η πρώτη ύλη των ερευνών τους και μοιράζονται πολλές 

μεθόδους και τεχνικές. Έχουν όμως διαφορετικές επιστημολογικές αρχές, 

διαφορετικές οπτικές μελέτης των κοινωνικών φαινομένων και επιτελούν ξεχωριστές 

λειτουργίες  στην προσπάθειά τους να συλλάβουν το σύνθετο και γενικό χαρακτήρα 

της κοινωνικής πραγματικότητας (Λαμπίρη-Δημάκη, 1989; Μαυροσκούφης, 2004). 

Κάτι που τελικά διευρύνει τις δυνατότητες κατανόησης των κοινωνικών ζητημάτων 

μέσα από περισσότερες οπτικές. 

Η Ιστορία της Εκπαίδευσης, είναι ένας πρόσφατα εφαρμοσμένος επιστημονικός 

κλάδος που κινείται μεταξύ της Ιστορίας και της Παιδαγωγικής και διακρίνεται από 

παρεμφερείς και παραπληρωματικούς επιστημονικούς κλάδους (Briggs, 1972; Léon, 

1996; Mialaret, 1996; Χαρίτος, 1990). Ασχολείται ουσιαστικά με την έρευνα και τη 

μελέτη της ιστορικής διάστασης των εκπαιδευτικών φαινομένων, «τη θεσμοθέτηση, 

λειτουργία και εξέλιξη των εκπαιδευτικών θεσμών, την κοινωνική διάσταση και τον 

κοινωνικό ρόλο τους, συχνά τείνει να συμπεριλαμβάνει και την εξέλιξη των 

παιδαγωγικών θεωριών και ιδεών» (Τζήκας, 2007-08:5). Όπως αναφέρει η Κατερίνα 

Δαλακούρα (2006:105-106), η οπτική και οι μεθοδολογικές προσεγγίσεις της ιστορίας 

της εκπαίδευσης δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν ξέχωρα ή έξω από τις 

μεταβολές/κρίσεις σε συγγενή επιστημονικά πεδία, όπως της ιστορίας και της 
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ιστοριογραφίας ως ιδιογραφικής επιστήμης, στα οποία κατά την περίοδο 1960-1990 

επήλθαν σημαντικές αλλαγές στον τρόπο προσέγγισης/έρευνας των ιστορικών 

θεμάτων. Είναι η εποχή που διαψεύστηκαν οι προσδοκίες της νεωτερικότητας με τον 

πιο εμφατικό τρόπο και χαρακτηρίστηκε ως το τέλος της νεωτερικότητας, που για 

κάποιους σήμαινε το τέλος των ιδεολογιών και των μεγάλων αφηγήσεων (Lyotard, 

1988) ακόμα και το τέλος της ιστορίας (Fukuyama, 1992). Τη δεκαετία του ’70 κάνει 

την εμφάνισή της η έννοια του μεταμοντέρνου η οποία εκφράζει τη σύγκρουση με τα 

βασικά προτάγματα του Διαφωτισμού, τις ιδέες και τις αξίες που διατυπώθηκαν στην 

ιστορία της δυτικής σκέψης κατά την περίοδο των δύο τελευταίων αιώνων (Γρόλλιος 

& Κάσκαρης, 1997:102). Το κομβικό σημείο της μετανεωτερικής (μεταμοντέρνας κατά 

τον Jean-François Lyotard) κατάστασης είναι η απόρριψη των μεγάλων θεωριών, των 

«μεγάλων αφηγήσεων» όπως τις αποκαλεί ο J.F. Lyotard. Σε αυτήν τη μεταμοντέρνα 

κατάσταση στην οποία αναδεικνύεται μια αδέσμευτη και χειραφετημένη 

ατομικότητα, απορρίπτεται η έννοια του οργανικού Όλου, χωρίς το οποίο η κοινωνία 

παύει να είναι κοινωνία, όπως προτείνεται από τον λειτουργισμό. Συμβαδίζει με την 

έννοια της διάσπασης και του κατακερματισμού σε επιμέρους ενότητες, οι οποίες 

μεταξύ τους σχετίζονται πολύ χαλαρά. Το κάθε άτομο μπορεί να είναι κάτι ελάχιστο 

στην κοινωνία, αλλά δεν είναι απομονωμένο, έχει εμπλακεί σε ένα υφάδι σχέσεων πιο 

περίπλοκο και πιο ευκίνητο από ποτέ (Lyotard, 1988:56). Ο Lawrence Stone, στο 

δοκίμιό του «Η αναβίωση της αφήγησης: σκέψεις πάνω σε μια νέα παλιά Ιστορία» 

(1979), καταγράφει τις αλλαγές που επήλθαν στον τρόπο που αντιμετωπίζεται και 

γράφεται η ιστορία. Αναφέρει, λοιπόν, πως η νέα επιστημολογική αρχή που διέπει την 

ιστορική αφήγηση είναι πως «μια ομάδα ακόμη και η βούληση ενός ανθρώπου9 

μπορούν να συνιστούν αιτιακούς παράγοντες αλλαγών, τόσο σημαντικούς, όσο και οι 

απρόσωπες γενικές δομές» (Stone, 1979:9). Το πεδίο της Ιστορίας και, συνακόλουθα, 

της Ιστορίας της Εκπαίδευσης διευρύνεται. Εντάσσονται νέες θεματικές, που 

ερευνούν στάσεις και συμπεριφορές των ατόμων σε συγκεκριμένα κοινωνικά πλαίσια. 

Η διεύρυνση της θεματικής συνοδεύεται και με τη διεύρυνση των ιστορικών πηγών. Η 

ιστοριογραφία δε στηρίζεται μόνο στα επίσημα έγγραφα, τη νομοθεσία, τις 

χρονογραφίες και τα άλλα συναφή κείμενα, αλλά αξιοποιούνται και απειράριθμες 

ομάδες ιδιωτικών εγγράφων, όπως αυτοβιογραφίες, αλληλογραφία, ιδιωτικά 

έγγραφα, χάρτες κλπ (Σβορώνος, 1988). Ένα ακόμα σημείο, που θα πρέπει να 

τονιστεί, είναι ο τρόπος προσέγγισης και μελέτης των θεμάτων, ο οποίος αν και 

παραμένει πιστός στην κλασσική ιστορική μέθοδο, διευρύνεται προς την ερμηνευτική 

προσέγγιση, «την ανακάλυψη των αφανών αιτιών και συνδέσεων των εκπαιδευτικών 

φαινομένων με τους λοιπούς κοινωνικο-οικονομικούς μηχανισμούς, φιλοσοφικο-

ιδεολογικούς παράγοντες και παιδαγωγικές αρχές/θεωρίες» (Δαλακούρα, 2006:114). 
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Σε καμιά περίπτωση, βεβαίως, αυτό δεν σημαίνει ότι οι μελέτες θεμάτων μικρο-

ιστορίας, όπως αυτές εμφανίζονται πλέον στην ιστορική έρευνα και την 

ιστοριογραφία, μπορούν να παρουσιάζονται αποκομμένες από τα ευρύτερα 

μακροκοινωνικά πλαίσια, διότι έτσι αδυνατούν να παρουσιάσουν μια συνεκτική 

άποψη για την πραγματικότητα, οδηγούν στον ευτελισμό της ιστορίας και καθιστούν 

την ιστορική γνώση αδύνατη (Iggers, 2006:139).  

Η κοινωνιολογική θεωρία και έρευνα ενέταξε από πολύ νωρίς την εκπαίδευση 

στα ενδιαφέροντά της, καθώς είναι προφανές ότι οι επιπτώσεις της στην κοινωνία 

είναι πολύ καθοριστικές και διαρκείς. Η Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης αποτελεί 

ιδιαίτερο επιμέρους κλάδο της Κοινωνιολογίας που ασχολείται με το φαινόμενο της 

εκπαίδευσης, βρίσκεται σε στενή συνάφεια με το έργο της Κοινωνιολογίας και 

αναφέρεται στην εφαρμογή των κοινωνιολογικών προοπτικών σε έναν από τους 

κύριους θεσμούς της κοινωνίας, την εκπαίδευση (Banks, 1987:1). Μετά τον Β’ 

παγκόσμιο πόλεμο το ενδιαφέρον στράφηκε στη σχέση της εκπαίδευσης με την 

κοινωνική δομή, την πολιτική και την οικονομία (Demaine, 1981:14) καθώς, όπως 

αναφέρει η Jean Floud (1961:60)10, πολλοί ερευνητές γοητεύτηκαν «από το θέαμα των 

εκπαιδευτικών θεσμών που αγωνίζονται να ανταποκριθούν στους νέους σκοπούς μιας 

προηγμένης βιομηχανικής κοινωνίας». Η Κοινωνιολογική σκέψη έχει επιχειρήσει την 

περιγραφή της κοινωνικής πραγματικότητας και έχει προσφέρει σημαντικό αριθμό 

«παραδειγμάτων» τα οποία εκλαμβάνονται με την ευρύτερη διάσταση από μια 

επιστημονική θεωρία (Kuhn, 1981) και λειτουργούν ως γενικές θεωρητικές παραδοχές 

των κοινωνικών διεργασιών. Βασικό πεδίο, στη μεταπολεμική κοινωνιολογική θεωρία 

η οποία κυριαρχήθηκε από μακρο-θεωρίες και συγκεκριμένα από το δομο-

λειτουργισμό του Τάλκοτ Πάρσονς, το δομισμό και το δομο-μαρξισμό, αποτέλεσε η 

θεσμική-δομική πλευρά της κοινωνίας, «υποβαθμίζοντας συγχρόνως τις δημιουργικές 

δυνατότητες του υποκειμένου» (Ανθογαλίδου, 2003). Στις μακρο-θεωρίες οι 

θεωρητικοί φαίνεται να «πιστεύουν ότι μπορούμε να κατανοήσουμε την εκπαίδευση 

μόνο αν την εντάξουμε στην ευρύτερη κοινωνία. Θεωρούν ότι οι καθημερινές 

δραστηριότητες των δασκάλων, των μαθητών και των διοικητικών φορέων 

κυριαρχούνται από παράγοντες όπως: η κοινωνία (Durkheim), οι ανάγκες της 

κοινωνίας (φονξιοναλιστές), η οικονομία, το ταξικό σύστημα ή η ιδεολογία 

(μαρξιστές)» (Blackledge & Hunt, 1995:309). Η κριτική που ασκήθηκε προς τις 

διάφορες παραλλαγές του δομισμού από τρεις σημαντικές θεωρητικές σχολές, τη 

σχολή των «συμβολικών διαντιδράσεων», γνωστή και ως σχολή του Σικάγου, τη 

φαινομενολογική κοινωνιολογία και την εθνομεθοδολογία, ότι τα άτομα δεν είναι 

τίποτα άλλο παρά προϊόντα της κοινωνικοποίησης, έστρεψε την έρευνα από τα 

θεσμικά-δομικά χαρακτηριστικά στα δρώντα σε κοινωνικές καταστάσεις υποκείμενα, 

τα οποία η «νέα κοινωνιολογία» δεν τα θεωρεί παθητικούς αποδέκτες που απλώς 
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εφαρμόζουν τα προκαθορισμένα στοιχεία μιας κοινωνικής δομής, αλλά ως 

υποκείμενα που δρουν ενεργητικά, επαναδιαπραγματεύονται και συν-οικοδομούν 

την κοινωνική πραγματικότητα (Μιχαλακόπουλος, 1996:50-60), δηλαδή είναι «η 

πρώτη ύλη της κοινωνίας» (Blackledge & Hunt, 1995:311). Προσπάθειες για την 

υπέρβαση των δυϊσμών, μακρο/μικρο επίπεδο, δομή/δράση, έχουν γίνει είτε από τις 

δομικές, δομο-λειτουργιστικές προσεγγίσεις, είτε από τις «αντιλειτουργιστικές» 

θέσεις, ωστόσο αυτοί οι δυϊσμοί υφίστανται αν και ο χαρακτήρας τους παραμένει 

«προβληματικός» (Μουζέλης, 1998:354-364). Πέρα από το ενδιαφέρον της 

Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης για τη θεσμική-δομική πλευρά της εκπαίδευσης και 

την εκπαιδευτική πράξη, μια άλλη επίδραση που συνετέλεσε στη διαμόρφωση των 

κατευθύνσεων της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης υπήρξε και το ενδιαφέρον της για 

την εκπαιδευτική πολιτική (Banks, 1987:15). Από τη θεματολογία και την εστίαση 

διαφόρων ερευνών, τουλάχιστον στις Ηνωμένες Πολιτείες (Banks, 1987:22-23), 

«αναδεικνύονται στενοί δεσμοί μεταξύ της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης, αυτών 

που παίρνουν τις πολιτικές αποφάσεις και την έκταση στην οποία η έρευνα έχει 

ενισχυθεί από επίσημους και ημιεπίσημους φορείς» (Williamson, 1974:7).11 Η 

κοινωνιολογική μελέτη της εκπαίδευσης αντλεί από την Κοινωνιολογία 

επεξεργασμένα θεωρητικά μοντέλα και μεθοδολογικές παραδοχές πάνω στα οποία 

εδράζεται και, φυσικά χρησιμοποιεί τις έννοιες για να ερμηνεύσει τα ευρήματά της 

στο πλαίσιο των συγκεκριμένων ενδιαφερόντων που κινείται. Η παρούσα μελέτη, 

όπως θα αναπτυχθεί και παρακάτω, αντλεί εννοιολογικά εργαλεία από την 

Κοινωνιολογία και την Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης που θα μας επιτρέψουν να 

εξειδικεύσουμε τα ερωτήματά και θα αποτελέσουν τα ερμηνευτικά σχήματα των 

ερευνητικών δεδομένων. 

Η χρήση του όρου «εκπαιδευτική πολιτική» από το τίτλο ακόμα της εργασίας μας, 

δείχνει τη συμβολή της Εκπαιδευτικής Πολιτικής ως επιστημονικού αντικειμένου. 

Αυτό δημιουργεί την υποχρέωση να κάνουμε μια αναφορά στη συνδρομή της 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής στην παρούσα έρευνα χωρίς, ωστόσο, να εμβαθύνουμε στις 

επιστημολογικές αναλύσεις που την καθιστούν διακριτό επιστημονικό γνωστικό 

αντικείμενο καθώς κάτι τέτοιο δεν εμπίπτει στα ενδιαφέροντά της έρευνας. Η 

Εκπαιδευτική Πολιτική, όσον αφορά τη χρήση της πρώτης ύλης (νόμοι, προεδρικά 

διατάγματα, εγκύκλιοι, και κάθε άλλου είδους πηγή) είναι στενά συνδεδεμένη με την 

Ιστορία, αλλά και την Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης. Η σχέση αυτή, όπως αναφέρει 

ο Γιώργος Σταμέλος (2009:117), οδηγεί τον ερευνητή στο συμπέρασμα ότι «για την 

ανάλυση μιας εκπαιδευτικής πολιτικής απαιτείται η γνώση και η ανάλυση των 

κειμένων που την συγκροτούν, ωστόσο για την κατανόηση και την ερμηνεία 

απαιτείται η χρήση των επιστημονικών θεωριών που προέρχονται κυρίως από τις 
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Κοινωνικές Επιστήμες». Στα πλαίσια της Εκπαιδευτικής Πολιτικής, διανοίγονται νέα 

πεδία έρευνας σε βασικές έννοιες που μέχρι τώρα εξετάζονταν στις κοινωνιολογικές 

έρευνες. Οι έννοιες αυτές αποκτούν διαφορετική σημασία ανάλογα με το θεωρητικό 

μοντέλο μελέτης της κοινωνίας που επιλέγει ο ερευνητής. Για τον προσδιορισμό της 

χρήσης του όρου εκπαιδευτική πολιτική στην παρούσα έρευνα και των διαδικασιών 

θέσπισής της θα επιχειρηθεί εκτενής αναφορά στην επόμενη ενότητα.  

Τη διεπιστημονική αυτή διάσταση του εγχειρήματος την περιγράφει πολύ 

ανάγλυφα ο Νίκος Σβορώνος (1987:26), ο οποίος αναφέρει ότι για όποιον ασχολείται 

με την ιστορία –και την ιστορία της εκπαίδευσης, θα συμπληρώναμε εμείς– «του είναι 

απαραίτητη η γνώση, όσο δυνατόν πιο πλατιά και πιο βαθιά —ή τουλάχιστον η γνώση 

των πρώτων αρχών— των εννοιών όλων των επιστημών του ανθρώπου».  

Με αυτές τις σκέψεις θα επιχειρηθεί μια βιβλιογραφική διερεύνηση του 

θεωρητικού πλαισίου μέσα στο οποίο θα κινηθεί η έρευνα για να αναδείξει τις 

κοινωνικές διαδικασίες με τις οποίες επισυμβαίνουν οι εκπαιδευτικές αλλαγές και να 

διευκολύνει την αξιολόγηση των ερευνητικών δεδομένων.  
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A.2. Θεωρητικό πλαίσιο και εννοιολογικές αποσαφηνίσεις 

 

Ένα σημαντικό ζήτημα στη χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής θεωρείται η 

διαδικασία μέσα από την οποία προτείνονται, συζητούνται και θεσπίζονται όλα 

εκείνα τα μέτρα, στο συγκεκριμένο κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό πλαίσιο και στη 

συγκεκριμένη χρονική συγκυρία, που αφορούν τόσο στη γενική φιλοσοφία της 

εκπαίδευσης, όσο και στους επιμέρους ρυθμιστικούς κανόνες λειτουργίας των 

εκπαιδευτικών οργανισμών. Θεωρείται σημαντικό, σε μια δημοκρατική πολιτεία, η 

συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων ομάδων στη διαμόρφωση και αποτύπωση της 

εκπαιδευτικής πολιτικής. Η διαδικασία αυτή, βεβαίως, δεν είναι ούτε εύκολη, ούτε 

αυτονόητη. Πολλοί ερευνητές (ενδεικτικά μόνο, Ανδρέου & Παπακωνσταντίνου, 1994; 

Γράβαρης, 2005; Ζαμπέτα, 1992; Καζαμίας & Κασσωτάκης, 1986; Μπουζάκης, 1994; 

Νούτσος, 1986; Παπαδάκης, 2003; Πυργιωτάκης, 2001; Υφαντή, 1994) μελέτησαν τη 

διαδικασία διαμόρφωσης της επίσημης εκπαιδευτικής πολιτικής. Η μελέτη της 

εκπαιδευτικής πολιτικής δεν εξαντλείται αποκλειστικά στο θεσμικό πλαίσιο, αλλά, 

όπως προαναφέρθηκε, εκτείνεται στις κοινωνικές δομές, τις κοινωνικές ομάδες, στα 

πρόσωπα και τις δράσεις τους. Η επέκταση αυτή απαιτεί την κοινωνιολογική 

προσέγγιση της κοινωνικής δομής και της δράσης καθώς και τη λειτουργική σχέση 

που έχουν αυτές με την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση ως διαδικασία που 

(ανα)διαμορφώνει την πολιτική. Ως εκ τούτου, ο πρωταρχικός χώρος για τη θεωρητική 

μας αναζήτηση είναι η κοινωνιολογική θεωρία η οποία, ως υποκλάδος της 

κοινωνιολογίας, έχει «ως πρωταρχικό της μέλημα την κατασκευή εννοιολογικών 

εργαλείων» (Μουζέλης, 2000:262). 

Βασικός άξονας της θεωρητικής μας αναζήτησης αποτελεί το θεμελιώδες ζήτημα 

της λειτουργίας και του μετασχηματισμού των θεσμών, ειδικότερα δε, της σχέσης της 

ανθρώπινης δράσης και της κοινωνικής δομής, ένα ζήτημα που τίθεται αμείλικτα 

μέσα από την ιστορία της κοινωνιολογικής θεωρίας (Archer, 1982:455). Ποιος 

διαμορφώνει τις θεσμικές μεταβολές, όπως μια εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, ποιος 

τις υπαγορεύει, ποιος τις επηρεάζει και πώς; Τα κοινωνικά υποκείμενα ή οι 

κοινωνικές δομές; Υπάρχουν θεωρίες, όπως ο δομικός λειτουργισμός, ο δομισμός και 

ο δομο-μαρξισμός που τονίζουν την αναγκαιότητα και τη δύναμη των κοινωνικών 

συστημάτων να ρυθμίζουν τις κοινωνικές εξελίξεις και τις δράσεις των υποκειμένων. 

Συνεπώς, η έννοια του κοινωνικού συστήματος, οντολογικά και μεθοδολογικά 

υπερέχει της έννοιας των κοινωνικών υποκειμένων (Dawe, 1970:214). Άλλες, όπως οι 

ερμηνευτικές θεωρίες, οι θεωρίες της συμβολικής αλληλεπίδρασης, η 

εθνομεθοδολογία και η φαινομενολογία, δίνουν προτεραιότητα στο άτομο και στις 

δράσεις του για να ερμηνεύσουν τα κοινωνικά συμβάντα (Giddens, 1984:162). Η 

βασική έννοια αυτών των θεωριών είναι ο αυτόνομος άνθρωπος, ο οποίος είναι σε 

θέση να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές του και να δημιουργήσει μια αληθινά 



 

 

26 Η Εκπαιδευτική Πολιτική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση τη δεκαετία του 80 

ανθρώπινη κοινωνική ευταξία αρκεί να απελευθερωθεί από τους εξωτερικούς 

περιορισμούς (Horton, 1964:286). Άρα, για τις θεωρίες αυτές η ατομική δράση, οι 

σχέσεις μεταξύ των κοινωνικών υποκειμένων βρίσκονται σε πρώτο πλάνο και η 

νοηματοδότησή τους συγκροτεί την κοινωνία. Ο δυϊσμός (dualism) δομής/δράσης και 

οι θεωρητικές αντιπαραθέσεις στην πορεία του χρόνου περιγράφονται ανάγλυφα στο 

παρακάτω απόσπασμα της Margaret Archer (1982:455), σε απόδοση της Δακοπούλου 

(2004:21): 

«η ανθρώπινη δράση εμφανιζόταν ωχρή και αχνή στον λειτουργισμό των 

μέσων του αιώνα, ενώ η δομή ξαναγινόταν παροδικά εύθραυστη με την 

άνθηση εκ νέου της φαινομενολογίας. Τελικά κάποια ρεύματα σκέψης 

κατέπνιξαν το ένα από τα δύο στοιχεία σχεδόν εντελώς. Από τη μια 

πλευρά, ο μαρξισμός και ο κανονιστικός λειτουργισμός διέγραψαν τη 

δράση. Μέσα στο πλαίσιο αυτών των προσεγγίσεων, το δρων υποκείμενο 

σταδιακά νεκρώθηκε, ενώ τα δομικά ή πολιτισμικά συστατικά απέκτησαν 

μια δική τους ζωή, αυτό-προωθητική και αυτό-συντηρούμενη. Από την 

άλλη πλευρά, η ερμηνευτική κοινωνιολογία εξοστράκισε το δομικό στοιχείο 

στη σφαίρα της αντικειμενοποίησης και του τεχνητού. Την ίδια στιγμή η 

ανθρώπινη δράση έγινε κυρίαρχη, ενώ η κοινωνική δομή υποβιβάστηκε σε 

μια αδρανή πλαστικότητα εξαιτίας της κατασκευασμένης φύσης της». 

Κατά τον Alan Dawe, αυτός ο δυϊσμός, στην ουσία, συνιστά «δυο» κοινωνιολογίες 

με διαμετρικά αντίθετες προσεγγίσεις και με δυο κεντρικά ζητήματα, της κοινωνικής 

ευταξίας και του κοινωνικού ελέγχου. Και συνεχίζοντας ο ίδιος αναφέρει ότι, η μία 

θεωρητική οπτική που επικεντρώνεται στο κοινωνικό σύστημα με το επιχείρημα ότι, 

εφόσον τα άτομα δεν μπορούν με δική τους βούληση να δημιουργήσουν και να 

διατηρήσουν την κοινωνική ευταξία, που είναι απαραίτητη για την ύπαρξη της 

κοινωνίας, η επιβολή καθίσταται αναγκαία. Χωρίς την κοινωνική ευταξία, η 

εναλλακτική είναι η σύγκρουση όλων εναντίον όλων (Dawe, 1970:208). Κατά 

συνέπεια, το κοινωνικό σύστημα καθορίζει τα κοινωνικά νοήματα, τις σχέσεις και τη 

δράση των μελών της για τα άτομα. Το κοινωνικό σύστημα, λοιπόν, επιβάλλει την 

κοινωνική ευταξία μέσα από το κεντρικό σύστημα αξιών, τους κανόνες, τα πρότυπα. Η 

δεύτερη θεωρητική οπτική, πάντα κατά τον Alan Dawe (1970:213), επικεντρώνεται 

στην κοινωνική δράση, η οποία αποτελεί μια αδιάκοπη προσπάθεια των ατόμων να 

ασκήσουν έλεγχο επί των υφιστάμενων καταστάσεων, όσον αφορά τις κοινωνικές 

σχέσεις και τους θεσμούς σύμφωνα με τα δικά τους νοήματα. Έτσι, ο ορισμός 

διαφόρων καταστάσεων της καθημερινής ζωής, όπως η εργασία, η οικογένεια, οι 

πολιτικές συνθήκες, γίνεται μέσω της έννοιας του κεντρικού νοήματος. Εδώ θα πρέπει 

να επισημάνουμε ότι η έννοια του κεντρικού νοήματος είναι διαμετρικά αντίθετη με 

εκείνη του κεντρικού αξιακού συστήματος, δεδομένου ότι η βασική αναφορά του δεν 

είναι το κοινωνικό σύστημα, αλλά ο φορέας κοινωνικής δράσης.  

Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι η καθεμία από αυτές τις 

θεωρητικές οπτικές, της κοινωνικής ευταξίας και του κοινωνικού ελέγχου, βρίσκονται 
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σε κάθε επίπεδο σε σύγκρουση, διαμορφώνουν αντιθετικά το εννοιακό τους σύστημα 

όσον αφορά την ανθρώπινη φύση, την κοινωνία και τη σχέση μεταξύ της κοινωνικής 

δομής και της ατομικής δράσης. Η οπτική του κοινωνικού συστήματος υποστηρίζει ότι 

για την κοινωνική και ατομική ευημερία, είναι απαραίτητοι οι εξωτερικοί περιορισμοί, 

αντιμετωπίζει την κοινωνική δράση ως παράγωγο του συστήματος και ορίζει το 

κεντρικό αξιακό σύστημα ως αναλυτική έννοια. Η βασική έννοια στην οπτική της 

δράσης είναι ο αυτόνομος άνθρωπος, ο οποίος είναι σε θέση να αξιοποιήσει πλήρως 

τις δυνατότητές του και να δημιουργήσει μια αληθινά ανθρώπινη κοινωνική ευταξία 

μόνο όταν απελευθερωθεί από τους περιορισμούς που τίθενται από τη «δομή». 

Θεωρεί την κοινωνία ως παράγωγο της κοινωνικής δράσης, το προϊόν της νοητικής 

κατασκευής, της δράσης και των σχέσεων, μέσω των οποίων επιχειρούν να 

προσδώσουν νόημα στις ιστορικές καταστάσεις, ενώ ο κοινωνικός φορέας δράσης 

στοιχειοθετεί ως αναλυτική έννοια το κεντρικό νόημα (Dawe, 1970:212-214). Οι δυο 

θεωρητικές οπτικές διαφέρουν πρωτίστως ως προς τη βασική αναλυτική μονάδα, η 

οποία για τις θεωρίες της δομής είναι το κοινωνικό σύστημα, ενώ βασική μονάδα 

ανάλυσης των θεωριών της δράσης είναι ο φορέας δράσης.  

Η ερευνητική μας επιλογή να μελετήσουμε την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση την δεκαετία του 1980 μέσα στην κοινωνία που 

διαμορφώθηκε, μας καθοδηγεί να κινηθούμε στην θεωρητική διερεύνηση της 

κοινωνικής δομής, για την κατανόηση της λειτουργίας και την ανασυγκρότηση του 

ευρύτερου κοινωνικού πλαισίου. Στα πλαίσια όμως των διαδικασιών για τη θέσπιση 

και την υλοποίησή της, θεωρούμε απαραίτητο να αναζητήσουμε τις θεωρητικές 

προσεγγίσεις της δράσης τόσο των ατόμων, όσο και των συλλογικών φορέων, των 

ενδιαφερόμενων ομάδων, αλλά και των πολιτικών σχηματισμών. Θα επιχειρήσουμε 

να κινηθούμε σε ένα πλαίσιο θεωρητικής αλληλεπίδρασης δομής-ατόμων. Μέσα από 

αυτήν τη θεωρητική αναζήτηση επιδιώκουμε να διερευνήσουμε το θεωρητικό 

«παράδειγμα»,12 δηλαδή το σύνολο των ευρύτερων υποθέσεων για τη λειτουργία της 

κοινωνίας και τις θεσμικές μεταβολές, που όχι απλώς να περιγράφει τις διαδικασίες 

διαμόρφωσης και τα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, αλλά συνάμα 

να τις ερμηνεύει. 

Η ανάπτυξη του θεωρητικού πλαισίου περιλαμβάνει τις διαδικασίες 

(ανα)διαμόρφωσης του εκπαιδευτικού θεσμού μέσα στο κοινωνικό πλαίσιο και, 

πάντα, σε σχέση με την αντίληψη της κοινωνικής δομής και τη λειτουργική σχέση με 

τους άλλους θεσμούς, καθώς ανάλογα με τη θεωρητική προσέγγιση, η εκπαίδευση 

                                                           
12

 Η έννοια του «παραδείγματος» βασίζεται στο βιβλίο του Thomas Kuhn «Η δομή των επιστημονικών 
επαναστάσεων» (1981), όπου αναπτύσσεται ο τρόπος που οι (κοινωνικοί) επιστήμονες αναπτύσσουν 
θεωρίες, διεξάγουν έρευνες, και αξιολογούν τα δεδομένα τους. Αυτά τα παραδείγματα περιλαμβάνουν 
παραδοχές σχετικά με το πώς συνδέονται και λειτουργούν τα διάφορα μέρη της κοινωνίας και του 
κόσμου, και κατευθύνουν τις απαντήσεις στις αντιληπτές καταστάσεις και τις λύσεις στα ζητήματα που 
εντοπίζονται.  
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αποκτά διαφορετικό ρόλο. Η διερεύνηση των διαδικασιών διαμόρφωσης και 

εφαρμογής της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης της δεκαετίας του ’80, αν και θα 

επεκταθεί στο ρόλο των ατόμων, εντούτοις, αυτό θα γίνει σε σχέση με τη δράση τους 

στο κοινωνικό επίπεδο. Θα πρέπει λοιπόν αυτές οι διαντιδράσεις σε μικρο-επίπεδο να 

ερευνηθούν και να διασυνδεθούν με φόντο το επίπεδο των θεσμών, της εκπαίδευσης 

εν προκειμένω, δηλαδή το μακρο-επίπεδο. Η θεωρητική αναζήτηση θα στραφεί στις 

θεωρίες που τοποθετούν το υποκείμενο στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο και 

συσχετίζουν τη δράση του με αυτό. Και αυτές είναι η Γενική Θεωρία της Δράσης του 

Talcott Parsons και η θεωρία της Δομοποίησης του Antony Giddens. 

Το θεωρητικό πλαίσιο περιλαμβάνει, επίσης, την αποσαφήνιση βασικών όρων, 

όπως το κράτος, η πολιτική και η εκπαιδευτική πολιτική καθώς και η εκπαιδευτική 

μεταρρύθμιση, ώστε να προσδώσουμε εννοιολογικό περιεχόμενο στους όρους που 

σχετίζονται με την εκπαιδευτική πολιτική και μέσα από αυτή να αναδειχθούν οι 

άξονες και τα ερευνητικά εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν στη μελέτη.  

 

Α.2.1. H Γενική Θεωρία της Δράσης 

 

Ο Talcott Parsons, η σκέψη του οποίου κυριάρχησε μεταπολεμικά κατά τις 

δεκαετίες 1940-65, την εποχή της ανάπτυξης του Κράτους Πρόνοιας παράλληλα με 

την άνθηση του καπιταλισμού, επεχείρησε να διατυπώσει μια γενική θεωρία δράσης 

στις κοινωνικές επιστήμες. Στο βιβλίο του, «Toward a General Theory of Action» 

(Parsons & Shils, 1962), αναπτύσσει τη θεωρία του για την κοινωνική δράση, η οποία 

χαρακτηρίσθηκε τότε ως η «βουλησιαρχική θεωρία της δράσης» και έχει τις 

καταβολές της σε τρεις διαφορετικές σχολές. Αξίζει να τις αναφέρουμε καθώς 

συνεισφέρουν στην κατανόηση και εξήγηση των κινήτρων της ανθρώπινης δράσης. 

Πρώτον, είναι ο Ωφελιμισμός και η οικονομική θεωρία, η οποία θεωρεί ότι τα άτομα 

«προσανατολίζονται προς μια κατάσταση και δρουν με βάση κάποιο σχέδιο για να 

προάγουν τα οικονομικά τους συμφέροντα». Ο Θετικισμός, σύμφωνα με το οποίο η 

ανθρώπινη συμπεριφορά υπόκειται σε καθορισμένους βιολογικούς νόμους, αν και, ο 

Parsons, αναφέρει ότι πρέπει να αφήσουμε «κάποιο στοιχείο βολουνταρισμού». Και, 

τέλος, ο Ιδεαλισμός, σύμφωνα με το οποίο συγκεκριμένα κοινωνικά φαινόμενα 

ερμηνεύονται ως αποτέλεσμα των πολιτισμικών αξιών, και ο Pasrons διατύπωσε την 

άποψη ότι η κοινωνική δράση πρέπει να λαμβάνει υπόψη «τις ιδέες, ιδανικά, νόρμες, 

αξίες και τελικούς σκοπούς όχι απλώς ως δεδομένα γεγονότα αλλά ρητώς ως ιδεατά 

στοιχεία» (Devereux Jr, 1998:103-116). Συνεχίζοντας, ο Edward Devereux Jr, αναφέρει 

ότι ο Parsons «θεωρούσε αναγκαία την κατασκευή μιας ενιαίας γενικής θεωρίας η 

οποία θα ενσωμάτωνε τα αμεταβλήτως έγκυρα στοιχεία που συμπυκνώνουν τον 

ερμηνευτικό πυρήνα καθεμίας από τις τρεις αυτές προσεγγίσεις, ενώ ταυτόχρονα θα 

υπερέβαινε τα όριά τους». Όπως αναφέρει ο Ian Craib, η προσπάθεια συνένωσης των 

«ολιστικών λειτουργιστικών» αντιλήψεων περί κοινωνικής δράσης του Emile 
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Durkheim και των «ατομοκεντρικών» του Max Weber, είναι το πιο σημαντικό στοιχείο 

της σύνθεσης του Talcott Parsons (1998b:71). Οι ιδέες του Max Weber, για την 

ανθρώπινη συμπεριφορά –ανθρώπινη πράξη– δηλαδή, που αποσκοπεί στην επίτευξη 

κάποιων σκοπών είτε πρόκειται για πρακτικούς καθημερινούς στόχους είτε για 

στόχους που απορρέουν από κάποιες γενικότερες αξίες, φαίνεται ότι έπαιξαν 

σημαντικό ρόλο στη διατύπωση της θεωρίας του. Με την οπτική του Weber, η 

κοινωνική δράση έχει νόημα μόνο αν γίνει αντιληπτή με τους όρους των νοημάτων 

που της προσδίδουν τα άτομα και είναι απαραίτητη για τη σύλληψη των κοινωνικών 

φαινομένων. Αλλά και οι θέσεις του E. Durkheim, ότι τα νοήματα της κοινωνικής 

δράσης αντιμετωπίζονται ως αντικειμενικές οντότητες που υπερβαίνουν το άτομο, ως 

συστατικά στοιχεία της «συλλογικής συνείδησης» προς την οποία το υποκείμενο είναι 

υποχρεωμένο να συμμορφώνεται, φαίνεται να επηρέασαν τις θέσεις του. Έτσι, ενώ 

και οι δύο ασχολούνται με την ανθρώπινη συμπεριφορά και τα νοήματά της (με τις 

ιδέες των ανθρώπων), ο M. Weber αρχίζει με το άτομο και ο E. Durkheim, ως κλασικός 

λειτουργιστής, με το κοινωνικό σύνολο (Craib, 1998b:71). Στο έργο του ο Τ. Parsons, 

αναπτύσσει το ελάχιστο πλαίσιο αναφοράς, όπου αναφέρει, πως όταν μιλάμε για 

δράση13 αναφερόμαστε σε μια διαδικασία που πρέπει να περιλαμβάνει, εκτός από 

τον φορέα δράσης (άτομο) και τη συγκεκριμένη κατάσταση (δράσης), τους στόχους 

και τους σκοπούς, οι οποίοι είναι «οι εικόνες του φορέα δράσης μελλοντικών 

καταστάσεων που θεωρούνται επιθυμητές ώστε ο δρων να αξίζει να παλέψει για να 

τις πραγματοποιήσει» και, τέλος το υπάρχον κοινωνικο-πολιτισμικό σύστημα εντός 

του οποίου οι ατομικοί φορείς δράσης διαβιούν και δραστηριοποιούνται (Devereux 

Jr, 1998:117-125). Μέσα σε αυτό το κοινωνικο-πολιτισμικό σύστημα προσφέρονται τα 

μέσα που ο φορέας δράσης έχει την υποχρέωση να επιλέξει για την επίτευξη των 

σκοπών του. Αυτό σημαίνει ότι ταυτόχρονα οι επιλογές του περιορίζονται από το ίδιο 

το κοινωνικό σύστημα. Η έννοια του συστήματος, το οποίο παρομοιάζεται με 

βιολογικό οργανισμό, παρέχει την κρίσιμη οργανωτική αρχή στη θεωρία του. Θα 

πρέπει να σημειώσουμε ότι η παρομοίωση του συστήματος με βιολογικό οργανισμό 

δεν συνιστά απλή αναλογία ή μεταφορά, αφού ο Τ. Parsons δεν αναφέρει απλώς ότι η 

κοινωνική ζωή είναι σαν ζωντανό σύστημα, αλλά υποστηρίζει ότι όντως είναι ζωντανό 

σύστημα ενός ιδιαίτερου τύπου. Έτσι, ο όρος «δομο-λειτουργισμός» που συνοδεύει 

το έργο του, συμπεριλαμβάνει αφενός την ιδέα της κοινωνικής ζωής ως συστήματος 

(δηλαδή, ως ενός πλέγματος ή δικτύου με διαφορετικά μέρη) το οποίο εξηγεί το 

«δομικό» μέρος του και αφετέρου η αναλογία με το βιολογικό σύστημα εξηγεί το 

«λειτουργικό» μέρος (Craib, 1998b:72). 
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 Ο Parsons χρησιμοποιεί αυτόν τον όρο τον οποίο τον θεωρεί προτιμότερο από τη συμπεριφορά του 
Weber. 
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Όπως είδαμε ο φορέας δράσης, κατά τον Parsons, αποτελείται από το δρων 

υποκείμενο, τα μέσα που έχει στη διάθεσή του, τους σκοπούς και το περιβάλλον, 

φυσικό και κοινωνικό, το οποίο με τη σειρά του θέτει υλικές και αντικειμενικές 

συνθήκες, καθώς επίσης τους ισχύοντες κοινωνικούς κανόνες και τις αξίες που 

επικρατούν σε μια κοινωνία. Ο Τ. Parsons αναφέρει συγκεκριμένα ότι, για 

αναλυτικούς λόγους, για τη μελέτη του φορέα δράσης μέσα στο κοινωνικό σύστημα, 

η πιο σημαντική μονάδα δεν είναι το άτομο και οι προσωπικές του επιλογές, αλλά ο 

κοινωνικός του «ρόλος» (Parsons & Shils, 1962:23) και «η προσδοκία του ρόλου» 

(1962:190). Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι το πλαίσιο αναφοράς δράσης μετατοπίζεται σε 

ένα πλαίσιο διαντίδρασης εντός του κοινωνικού συστήματος και της κουλτούρας 

(Devereux Jr, 1998:123), συνεπώς από τα άτομα στην κοινωνία. Ο «κοινωνικός ρόλος» 

αναπτύσσεται κατά τις διαντιδράσεις με άλλους φορείς δράσης, στη βάση 

συγκριμένων προσδοκιών συμπεριφοράς στις οποίες διαρκώς προστίθενται νέες. 

Αυτή η διαδικασία, η οποία καλείται θεσμοποίηση, «συνίσταται στην παγιοποίηση 

των διάφορων κοινωνικών σχέσεων στο χρόνο, κατά τρόπο ώστε η συμπεριφορά που 

επισυνάπτεται στον κάθε ρόλο να παραμένει σταθερή, ανεξάρτητα από το ποιος τον 

κατέχει» (Craib, 1998b:78). Όταν ο Parsons εξετάζει πιο πολύπλοκα συστήματα τότε 

φορείς δράσης δεν είναι τα άτομα αλλά τα διάφορα υποσυστήματα του κοινωνικού 

συστήματος, τα οποία αποτελούν ένα δίκτυο ρόλων. Πιο συγκεκριμένα, η κοινωνία 

κατά τον T. Parsons, χωρίζεται σε τρία μέρη ή υποσυστήματα, α) το πολιτισμικό 

σύστημα, το οποίο περιλαμβάνει τις κοινές αξίες, τις νόρμες και τις πεποιθήσεις, β) το 

κοινωνικό σύστημα/κοινωνική δομή, κοινωνικοί ρόλοι, προσδοκίες ρόλων και 

συμπεριφοράς και γ) το σύστημα προσωπικότητας δηλαδή τα άτομα, ανάμεσα στα 

οποία υπάρχει ιεραρχία ελέγχου (Blackledge & Hunt, 1995:103-104). Δηλαδή, το 

πολιτισμικό ελέγχει το κοινωνικό, το οποίο με τη σειρά του ελέγχει τα άτομα. 

Παρατηρείται λοιπόν, πως οι συλλογικοί και κοινωνικοί στόχοι και όχι οι ατομικοί 

κινητοποιούν και προσανατολίζουν τα άτομα προς το κοινωνικό σύστημα. Πιο 

επικριτικός ο Alan Swingewood αναφέρει, ότι η προσέγγιση αυτή έχει εξαλείψει το 

ανθρώπινο υποκείμενο από τη κοινωνιολογική θεωρία, αποδίδοντάς του 

δευτερεύοντα ρόλο αυτόν του απλού υποστηρικτή του συστήματος (1984:240). Όταν 

αναφερόμαστε σε δίκτυα θεσμοποιημένων ρόλων τα οποία έχουν στρατηγική 

σημασία στη διάρθρωση των κοινωνικού συστήματος αυτά αποτελούν έναν θεσμό. 

Ένας θεσμός θα πρέπει να θεωρείται ότι βρίσκεται υψηλότερα από τον κοινωνικό 

ρόλο στην ιεραρχία της κοινωνικής δομής και αποτελείται από μια πολλαπλότητα από 

αλληλοεξαρτώμενους θεσμοποιημένους ρόλους (Parsons, 1964:39).  

Για τον T. Parsons, το κοινωνικό σύστημα και τα διάφορα υποσυστήματα 

λειτουργούν ολιστικά κατά τρόπο ώστε να συμβάλλουν στην κοινωνική ευταξία και 

στην ισορροπία, έννοιες οι οποίες παίζουν κεντρικό ρόλο στη λειτουργία της 

κοινωνίας. Για να επιτευχθεί η κοινωνική ευταξία, το κοινωνικό σύστημα αλλά και 
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κάθε υποσύστημα βασίζεται σε τέσσερις βασικές λειτουργίες,14 οι οποίες οριοθετούν 

τις λειτουργικές ανάγκες του συστήματος στη βάση των τεσσάρων υποσυστημάτων 

και έτσι καθορίζονται το είδος και ο τρόπος ικανοποίησης των λειτουργιών καθώς και 

οι ανταλλαγές μεταξύ των τεσσάρων υποσυστημάτων.  

Ωστόσο αυτό που είναι προβληματικό για το δομολειτουργισμό είναι η απουσία 

γέφυρας μεταξύ μακρο-δράσης και μακρο-συστήματος, καθώς κάθε προσπάθεια 

εξέτασης ενός υποσυστήματος καταλήγει στη διαίρεση σε άλλα τέσσερα και ούτω 

καθεξής, με αποτέλεσμα τελικά να εξαφανίζεται η διασύνδεση μεταξύ δράσης και 

συστήματος σε μακρο-επίπεδο. Ένα ακόμη σημείο που αξίζει να επισημανθεί στη 

θεωρία του T. Parsons είναι η εντυπωσιακή απουσία των συλλογικών φορέων δράσης 

και η ασύμμετρη άποψή του για την κοινωνική ζωή που εξετάζεται μόνο από την 

σκοπιά του συστήματος (Μουζέλης, 1997:36-37). 

Σε σχέση με το στόχο μας να διερευνήσουμε τα αίτια των διαδικασιών της 

αλλαγής και της εφαρμογής της εκπαιδευτικής πολιτικής μέσα σε ένα συγκεκριμένο 

κοινωνικό και πολιτικό σύστημα, μια συγκεκριμένη εποχή, ο δομολειτουργισμός 

παραπέμπει στις συνεχείς εξελικτικές προσαρμογές ανάμεσα στα διάφορα 

υποσυστήματα ώστε να διατηρηθεί η ισορροπία (Craib, 1998b:91). Η ισορροπία είναι 

μια δυναμική κατάσταση, που δεν σημαίνει ότι το σύστημα παραμένει αμετάβλητο, 

αντιθέτως σημαίνει ότι αυτό προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες (αλλαγές) 

προσαρμογές για να επιστρέψει στο status quo. Αλλαγή σε ένα από τα μέρη 

θεωρείται ως αίτιο διαταραχής της ισορροπίας του συστήματος, η οποία με τη σειρά 

της οδηγεί σε αλλαγές και στα άλλα μέρη και ως ένα βαθμό συντελεί στην 

αναδιοργάνωση του συστήματος (Εμμανουήλ, 1979:305). Στη λογική αυτή, η 

εκπαίδευση βρίσκεται σε πολύ στενή σχέση με τους άλλους θεσμούς, ιδιαιτέρως με 

την οικονομία και την πολιτική τάξη πραγμάτων, δηλαδή το εκπαιδευτικό σύστημα 

προσαρμόζεται στις αλλαγές που γίνονται σε άλλους τομείς της κοινωνίας για να 

προετοιμάσει με τη σειρά του τους πολίτες για να δεχτούν αυτές τις αλλαγές. Τη θέση 

αυτή, βεβαίως, μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε, τελικά, ντετερμινιστική καθώς στην 

κατεύθυνση των αλλαγών η πλάστιγγα γέρνει στις κοινωνικές δομές. Παρ’ όλα αυτά 

                                                           
14 Το συστημικό σχήμα ΠΕΕΛ (προσαρμογή, επίτευξη στόχων, ενσωμάτωση, λανθάνουσα κατάσταση) 

ή AGIL: 
Προσαρμογή (Adaption): Αναφέρεται στη σχέση του συστήματος με το φυσικό αλλά και το κοινωνικό 
περιβάλλον. 
Επίτευξη στόχων (Goal attainment):– Αναφέρεται στην ανάγκη του συστήματος να θέτει στόχους στους 
οποίους θα στρέφεται η κοινωνική δραστηριότητα. Το σύστημα διατηρείται μόνο αν ορίσει τους 
στόχους του και εφοδιαστεί με τα μέσα για να τους πετύχει. 
Ενσωμάτωση (Integration): Αναφέρεται στη διευθέτηση των συγκρούσεων. Η ανάπτυξη νομικών 
κανόνων, κανονιστικών προτύπων, ρόλων και θεσμών αποβλέπει στο συντονισμό και την εσωτερική 
ισορροπία των διαφόρων μερών του συστήματος - διατήρηση της συνοχής της κοινωνίας προκειμένου 
να αποφεύγονται οι συγκρούσεις.  
Λανθάνουσα κατάσταση (Latent pattern maintenance): Αναπαραγωγή ενός συνόλου κοινών αξιών και 
διαχείριση των εντάσεων, που δίνουν κίνητρα σε ατομικές δράσεις. 
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πρέπει να αναγνωρισθεί ότι αποτέλεσε μια πρώτη αξιόλογη προσπάθεια για την 

καθολική ερμηνεία της κοινωνίας που στις μέρες μας επανέφερε το διάλογο στη 

σχέση δομής/δράσης. 

 

Α.2.2. Δομή-Δράση, Δομοποίηση και Κοινωνικές Μεταβολές 

 

Όπως αναφέρθηκε, στην εισαγωγή του θεωρητικού πλαισίου, οι λειτουργιστικές 

και μαρξιστικές προσεγγίσεις χαρακτηρίζονται από μια εμμονή για την 

αντικειμενικότητα της κοινωνικής δομής και υποβαθμίζουν το ρόλο της ανθρώπινης 

δράσης. Ακόμα και στη θεωρία της δράσης του T. Parsons το βολουνταριστικό 

στοιχείο της θεωρίας του τελικά αφομοιώνεται από τις ανάγκες του κοινωνικού 

συστήματος (Swingewood, 1984:276). Αντιθέτως, οι ατομοκεντρικές15 θεωρίες της 

δράσης, απορρίπτουν το συστημικό χαρακτήρα της κοινωνίας στη μακρά διάρκεια, 

διατυπώνουν την άποψη ότι η κοινωνία δεν υπάρχει έξω και πάνω από τα άτομα, 

καθώς ξεκινούν από την ατομική και την κοινωνική διαντίδραση και θεωρούν την 

κοινωνία προϊόν των επιμέρους ατομικών πράξεων (Giddens, 1984:12). 

Ο Α. Giddens, αναπτύσσοντας τη θεωρία του, επιχειρεί τη γεφύρωση της 

αντίθεσης μεταξύ των δύο πόλων, της κοινωνικής δομής και του φορέα δράσης. 

Σύμφωνα με τη θεωρία της δομοποίησης (structuration), «το βασικό πεδίο της 

μελέτης των κοινωνικών επιστημών, δεν είναι ούτε η εμπειρία του ατομικού 

υποκειμένου, ούτε η ύπαρξη οποιασδήποτε μορφής κοινωνικής ολότητας, αλλά οι 

κοινωνικές πρακτικές που εκτείνονται στο χώρο και στο χρόνο». Οι κοινωνικές 

πρακτικές είναι εκείνες που συνιστούν την σκόπιμη, εμπρόθετη και με συνεχή ροή στο 

χώρο και το χρόνο, ανθρώπινη δράση (agency) (Giddens, 1984:2-3). Η κατανόηση των 

πρακτικών στον Α. Giddens με αυτόν τον τρόπο δεν απέχει από τη λογική που 

περιγράφει ο Pierre Bourdieu, ότι οι πρακτικές παράγονται πάντα σε συγκεκριμένες 

συνθήκες και δεν είναι προϊόντα συνήθειας μόνο, αλλά προϊόντα αλληλεπίδρασης 

των συνηθειών και στάσεων, «habitus», με το συγκεκριμένο περιβάλλον, με τις 

συνθήκες ή τα «πεδία» (champs) εντός των οποίων τα άτομα δρουν, την «αγορά» 

εντός της οποίας κινούνται ή τα «κοινωνικά παίγνια» στα οποία συμμετέχουν 

(Bourdieu, 2006). Ο P. Bourdieu, όπως και ο Α. Giddens, αναδεικνύει τη σχέση της 

κοινωνικής δομής και της δράσης αν και δεν συμφωνούν στην αποτίμηση της 

σημασίας της συνειδητής πρόθεσης της αναπαραγωγής της κοινωνικής δομής. Η 

έννοια των πρακτικών βρίσκεται, για τον P. Bourdieu, μεταξύ «habitus» και «πεδίου», 

είναι οι κοινωνικά αποδεκτοί και αναμενόμενοι τρόποι με τους οποίους λειτουργούν 

τα πράγματα. Είναι, θα λέγαμε, ένας συγκεκριμένος τρόπος περιγραφής αυτού που 

απλά ονομάζουμε «κοινωνικές συνήθειες».  
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 Οι ερμηνευτικές μικροκοινωνιολογίες, συμβολική διαντίδραση, φαινομενολογία, εθνομεθοδολογία 
κλπ. 
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Για τον A. Giddens οι φορείς δράσης έχουν τη δυνατότητα να προβληματιστούν 

σχετικά με τις δράσεις τους και να ενεργούν σύμφωνα με τις προθέσεις τους μέσα σε 

μια δεδομένη κοινωνία. Η διαδικασία της δομοποίησης είναι αυτή που αναφέρεται 

στους όρους που διέπουν την παραγωγή, τη συνέχεια ή το μετασχηματισμό των 

δομών και τη συγκρότηση των θεσμών. Κεντρική θέση στη θεωρία της δομοποίησης, 

όπως φαίνεται από τους δύο πρώτους κανόνες16 του (Giddens, 1993:160), κατέχει η 

δράση. Η επιλογή αυτή δείχνει και τη σημασία που αποδίδει ο Α. Giddens στη 

μετασχηματιστική δύναμη της δράσης. Όπως υποστηρίζει, η δράση δεν υπάρχει αφ’ 

εαυτής, υλοποιείται δια των «φορέων δράσης», οι οποίοι λειτουργούν σε τρία 

επίπεδα: τα ασυνείδητα κίνητρα συμπεριφοράς,17 την πρακτική συνείδηση18 και τη 

στοχαστική, λογική συνείδηση,19 θεωρώντας πιο σημαντικά τα δυο τελευταία επίπεδα, 

καθώς αυτά δείχνουν ότι ο φορέας δράσης έχει κάθε στιγμή επίγνωση του κοινωνικού 

πλαισίου μέσα στο οποίο βρίσκεται και δρα.  

Η κοινωνική δομή (structure) και η δράση των ατόμων (agency), για τον Α. 

Giddens (1984:25), δεν είναι δυο διαφορετικά φαινόμενα, δεν αποτελούν, δηλαδή, 

ένα δυϊσμό, αλλά μια δυαδικότητα, όπου η δομή δεν υπάρχει ως κάτι «εξωτερικό» 

προς τα άτομα, αλλά ως σύνολο «κανόνων» και «πόρων», «ως ίχνη μνήμης που 

πραγματώνεται στις κοινωνικές πρακτικές». Μ’ αυτήν την έννοια, η δομή είναι 

περισσότερο «εσωτερική» παρά «εξωτερική» προς τα άτομα καθώς αφενός, 

διαμορφώνει τη δράση αφετέρου διαμορφώνεται η ίδια, δηλαδή αποκτά υπόσταση, 

μέσω των ενεργειών των ατόμων. Συνεπώς, δεν επιβάλλει μόνον περιορισμούς, αλλά 

προσφέρει και δυνατότητες, είναι τόσο το μέσον (medium) της συμπεριφοράς όσο και 

η έκβασή της (outcome). Αξίζει να αναφερθεί η εύστοχη αναλογία που χρησιμοποιεί 

με τη γλώσσα: «η γλώσσα περιορίζει αυτό που λέμε, αλλά ταυτόχρονα μας 

διευκολύνει, μας επιτρέπει να πούμε κάτι» (Craib, 1998b:219-220). Υποστηρίζει ότι η 

ανθρώπινη δράση και οι κοινωνικές δομές είναι έννοιες αλληλοεξαρτώμενες και 

συνδέονται αναδρομικά η μια με την άλλη με σχέση δυαδικότητας (duality of 

structure), η οποία αποτελεί την κεντρική ιδέα της θεωρίας του, «παρέχει το 
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 Α.1. Η κοινωνιολογία δεν ασχολείται με ένα εκ των προτέρων δεδομένο σύμπαν αντικειμένων, αλλά 
με αυτό που συνίσταται ή παράγεται από τις ενεργές δραστηριότητες των υποκειμένων. Τα ανθρώπινα 
όντα μετασχηματίζουν την κοινωνία και αλλάζουν και τα ίδια.  
Α.2. Έτσι, η παραγωγή και αναπαραγωγή της κοινωνίας πρέπει να θεωρείται επιδέξιο ενέργημα των 
μελών της και όχι απλώς μια μηχανιστική αλληλουχία διαδικασιών (Giddens, 1993:168). 
17

 Για τον Giddens, το επίπεδο των κινήτρων είναι ασυνείδητο και συνδέεται με την καθημερινότητα. 
18

 Έχουμε συνείδηση των πραγμάτων που κάνουμε, δηλαδή, γνωρίζουμε πώς να το κάνουμε με έναν 
πρακτικό τρόπο τον οποίο θεωρούμε δεδομένο χωρίς να τον εξετάζουμε και «εξορθολογίζουμε» κατά 
έναν τρόπο ρουτίνας αυτά που κάνουμε. 
19

 Λογική συνείδηση είναι η ικανότητά μας να στοχαζόμαστε πάνω στις πράξεις μας και να τις 
περιγράφουμε, να τις ελέγχουμε και να τις εξηγούμε λογικά. Δεν υπάρχει σαφής διαχωριστική γραμμή 
ανάμεσα στη λογική και την πρακτική συνείδηση, αλλά μια συνεχής κίνηση από τη μία στην άλλη. 
(Craib, 1998a:230-231) 
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συνδετικό κρίκο μεταξύ υποκειμενισμού και υλισμού/ρεαλισμού» (Μουζέλης, 

1997:41).  

Ο Jeremy Rose (2000:147)παρουσιάζει τη σχέση της δυαδικότητας της δομής 

όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.  

 
 Οι βασικές έννοιες που συνθέτουν τη δυαδικότητα της δομής καταγράφονται 

από τον Α. Giddens ως εξής (1984:25): 

Δομή (-ες)  Σύστημα (-τα)  Δομοποίηση 

Κανόνες και πόροι, ή σύνολα 

μεταμορφωτικών σχέσεων 

οργανωμένη ως ιδιότητες 

κοινωνικών συστημάτων 

 

Αναπαραγόμενες σχέσεις μεταξύ 

δρώντων ατόμων, ή ομάδων, 

οργανωμένες ως κοινωνικές 

πρακτικές 

 

Συνθήκες που καθορίζουν τη 

διατήρηση ή μετάλλαξη των δομών, 

επομένως την αναπαραγωγή των 

κοινωνικών συστημάτων 

Όπως υποστηρίζει ο Α. Giddens (1979), οι δομές δεν είναι μοντέλα λειτουργίας 

της πραγματικότητας που παράγονται από κάποιον παρατηρητή, αλλά υφίστανται εν 

δυνάμει όπως ακριβώς και η δομή της γλώσσας δεν είναι ένα συγκεκριμένο μοντέλο. 

Αναφέρεται στη γλωσσική αναλογία, λέγοντας πως η δομή της γλώσσας υπάρχει μόνο 

μέσα από τις πράξεις ομιλίας και, με βάση τους «κανόνες μετασχηματισμού», μας 

επιτρέπει να παράγουμε έναν φαινομενικά άπειρο αριθμό πράξεων ομιλίας από έναν 

πεπερασμένο αριθμό ήχων. Έτσι, αν οι δομές έχουν έναν τόπο ύπαρξης, αυτός δεν 

είναι άλλος από το μυαλό των φορέων της κοινωνικής δράσης. Ο A. Giddens, όμως, 

αναφέρεται στη γλωσσολογική αναλογία και κατά έναν άλλο τρόπο. Στη δομική 

γλωσσολογία, και στις δομικές θεωρίες στις περισσότερες επιστήμες, γίνεται μια 

διάκριση ανάμεσα στο σύνταγμα (syntagm) και το παράδειγμα (paradigm), ή ανάμεσα 

στο συνταγματικό (syntagmatic) και το παραδειγματικό (paradigmatic) επίπεδο. Η 

γλώσσα αναλύεται ως μια δομή σημείων και κανόνων που αφορούν το συνδυασμό 

σημείων. Το παραδειγματικό επίπεδο αναφέρεται σε κανόνες που καθορίζουν ποια 

σημεία μπορούν να υποκαταστήσουν άλλα, μεταβάλλοντας το νόημα της λέξης. Το 

συνταγματικό επίπεδο, από την άλλη πλευρά, συνίσταται σε κανόνες που διέπουν τον 

συνδυασμό των σημείων σε αλληλοδιαδοχή μέσα στις λέξεις, οι οποίες μοιάζουν 

περισσότερο με τους γραμματικούς κανόνες που διέπουν τη σύνταξη προτάσεων. Τα 

συστήματα, όπως φαίνεται παραπάνω, αποτελούν πρότυπα αναπαραγόμενων 

σχέσεων τα οποία δομούνται και αναδομούνται συνεχώς μέσα στις κοινωνικές 

πρακτικές, με αυτόν τον τρόπο εμφανίζουν «δομικές ιδιότητες», δεν είναι όμως τα 

ίδια δομές (Giddens, 1984:17). Μεταφέροντας τη γλωσσική αναλογία στη 

δομοποίηση, μπορούμε να πούμε πως αν οι δομές αντιπροσωπεύουν το 

παραδειγματικό επίπεδο, τα κοινωνικά συστήματα, τα πρότυπα διαντίδρασης και οι 

δράση δομή 

Σχήμα 2: Δυαδικότητα της δομής 
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κοινωνικές σχέσεις αντιπροσωπεύουν το συνταγματικό επίπεδο (Craib, 1998a:234-

236). Στη λογική αυτή, προκειμένου για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, οι 

κοινωνικές πρακτικές είτε σε ατομικό, είτε σε συλλογικό επίπεδο, αξιοποιώντας τη 

δράση τους στο συνταγματικό επίπεδο, επιχειρούν την μεταρρύθμιση ενός θεσμού 

στο παραδειγματικό επίπεδο. 

Όσον αφορά την έννοια του θεσμού, αυτός ορίζεται από τον A. Giddens, όχι ως 

μηχανισμός ή ως οργάνωση, όπως θεωρείται συχνά από την κοινή λογική και ένα 

μεγάλο μέρος της κοινωνιολογικής σκέψης, αλλά ως κοινωνικές πρακτικές που είναι 

πιο βαθιά εδραιωμένες στον χρόνο και τον χώρο - με την έννοια, για παράδειγμα, που 

ο γάμος είναι ένας θεσμός. Οι ανθρώπινες πράξεις, οι κοινωνικές πρακτικές δηλαδή, 

έχουν ιδιότητες πάνω στις οποίες βασίζονται οι θεσμοί. Θα επιχειρήσουμε μια 

σύντομη αναφορά σε αυτές τις ιδιότητες των κοινωνικών πρακτικών και στον τρόπο 

που αυτές, χρησιμοποιώντας τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους τα άτομα, οδηγούν 

στο σχηματισμό και μετασχηματισμό των δομών. Πρώτα-πρώτα, οι κοινωνικές 

πρακτικές συνεπάγονται την ύπαρξη επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων. Αυτό όμως 

προϋποθέτει κάποιες δομές σημασιολόγησης, δηλαδή κάποιους κανόνες οι οποίοι 

διέπουν την ίδια την επικοινωνία και έχουν τη μορφή «ερμηνευτικών σχημάτων». Η 

δομή και η δράση συναρθρώνονται μέσα από «ιδιότητες». Αυτό σημαίνει ότι για να 

επικοινωνήσουμε και να κατανοήσουμε ο ένας τον άλλον, ανατρέχουμε σε 

ερμηνευτικά σχήματα, τα οποία με τη σειρά τους εδράζονται σε δομές 

σημασιολόγησης. Κάθε φορά που ερμηνεύουμε μια επικοινωνία, όχι μόνο αντλούμε 

από αυτά τα σχήματα και τις δομές, αλλά επίσης τα αναπαράγουμε και, ενδεχομένως, 

τα μετασχηματίζουμε. Οι «θεσμοί» που αναπτύσσονται με βάση αυτούς τους κανόνες 

αποτελούν οι ίδιοι «διατεταγμένα σύνολα συμβόλων», συνιστούν δηλαδή 

συγκεκριμένες «ρηματικές πρακτικές». Πρόκειται στην ουσία για εκείνα τα συστήματα 

συμβόλων δια των οποίων προσλαμβάνουμε τον κόσμο. Μια άλλη ιδιότητα της 

δράσης, είναι η μετασχηματιστική της ικανότητα: η δράση μεταβάλλει τον εξωτερικό 

κόσμο και τις κοινωνικές σχέσεις και, επομένως, περιέχει αναπόφευκτα το στοιχείο 

της εξουσίας. Θεωρεί επίσης την εξουσία εγγενές χαρακτηριστικό της ανθρώπινης 

δράσης, διαφωνώντας τόσο με τις λειτουργιστικές αντιλήψεις, που την θεωρούν ένα 

προϊόν του συστήματος, όσο και με τις μαρξιστικές αντιλήψεις που την θεωρούν 

συνδεδεμένη με ιδιοκτησιακά δικαιώματα (Craib, 1998a:228). Η έννοια της εξουσίας 

ως σύμφυτη με την ίδια την ανθρώπινη δράση (υπόσταση) συνεπάγεται ότι κανείς δεν 

μπορεί να είναι εντελώς στερημένος από εξουσία κάτι το οποίο οδηγεί σε «δομές 

κυριαρχίας». Από τη μια πλευρά, η κυριαρχία αυτή αναφέρεται στην κυριαρχία επί 

των υποκειμένων, στον έλεγχο άλλων ανθρώπων, δημιουργώντας έτσι τους 

πολιτικούς θεσμούς. Από την άλλη, αναφέρεται και στην κυριαρχία επί των πόρων, 

στον έλεγχο δηλαδή των υλικών μέσων, δημιουργώντας έτσι τους οικονομικούς 

θεσμούς. Στο σημείο μάλιστα αυτό, η έννοια των πόρων καθίσταται για τον Α. 
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Giddens εξίσου σημαντική με την έννοια των κανόνων. Τέλος, η δράση είναι από τη 

φύση της κανονιστική, καθώς παραπέμπει πάντοτε σε κάποιες άρρητες ή ρητές αξίες. 

Τούτο με τη σειρά του υπονοεί την ύπαρξη «δομών νομιμοποίησης» και την ύπαρξη 

νομικών θεσμών. Τα διαφορετικά κοινωνικά συστήματα προσδιορίζονται έτσι από 

τους αντίστοιχους συσχετισμούς μεταξύ των διάφορων θεσμών (Craib, 1998b:224-

226). 

 

Δομή  
 

Σημασιολόγηση  Κυριαρχία  Νομιμοποίηση 

    
 

  

(Μέσα)  
Ερμηνευτικά 

σχήματα 
 Πόροι  Κανόνες 

       

Δράση  Επικοινωνία  Εξουσία  (Επι)κύρωση 

 

  

Οι τρεις κεντρικές δομές (Σχήμα 3), πάνω στις οποίες βασίζονται οι θεσμοί, 

απορρέουν από τις ιδιότητες της δράσης, ωστόσο, ο χώρος και ο χρόνος παρέχουν το 

συνδετικό κρίκο για τη συσχέτιση των δύο βασικών εννοιών: της κοινωνικής δομής και 

της κοινωνικής δράσης. Ο J. Rose (2000:148) αναπαριστά τη διαδικασία της 

δομοποίησης με τον τρόπο που φαίνεται στο Σχήμα 4, όπου μέσα από τη συνεχή 

επανάληψη (routinisation) στο πέρασμα του χρόνου συγκροτείται και 

ανασυγκροτείται ο δυαδικός χαρακτήρας της κοινωνικής δομής: 

 
Σχήμα 4: Διαδικασία της δομοποίησης σύμφωνα με τον Rose 

Η δομή και η δράση, δηλαδή, συναρθρώνονται μέσα από ιδιότητες, οι οποίες 

αποτελούν τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους οι άνθρωποι, που ως φορείς δράσης, 

χρησιμοποιούν και επομένως αναπαράγουν σύνολα κανόνων και πόρων (Μουζέλης, 

1997:48). Ωστόσο, η θεωρία της δομοποίησης, όπως αναπτύχθηκε μέχρι τώρα, δεν 

επαρκεί να εξηγήσει το γιατί κάποιες φορές η διαδικασία δομοποίησης οδηγεί στην 

δράση δομή 

χώρος και χρόνος 

Σχήμα 3: Δομοποίηση. Η διάσταση της δυαδικότητας της δομής (Giddens, 1984:29) 
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σταθερή αναπαραγωγή ενός συστήματος ενώ κάποιες άλλες οδηγεί στη γένεση νέων 

κοινωνικών μορφών (Archer, 1982). Αλλά και ο Νίκος Μουζέλης ασκώντας κριτική 

στον Anthony Giddens σημειώνει πως, για να εξηγήσουμε την αναπαραγωγή ή το 

μετασχηματισμό ενός θεσμού -χρησιμοποιεί το παράδειγμα του γάμου- δεν αρκεί 

μόνον η προσέγγιση του σχήματος μέσον/έκβαση, σύμφωνα με τη θεωρία της 

δυαδικότητας της δομής, αλλά πρέπει να ληφθούν υπόψη οι θεωρητικοί και 

στρατηγικοί προσανατολισμοί των δομών του θεσμού, που δείχνουν σαφώς προς την 

κατεύθυνση του κλασικού δυϊσμού υποκείμενο/αντικείμενο. Οι προσανατολισμοί, 

αναφέρει, γίνονται περισσότερο εμφανείς όταν μετακινούμαστε από το επίπεδο των 

ατομικών φορέων στο επίπεδο των συλλογικών φορέων δράσης, οι οποίοι με 

διάφορους τρόπους ασχολούνται με τη διατήρηση ή το μετασχηματισμό των κανόνων 

του θεσμού. Μεταφέροντας το παράδειγμα στη δική μας μελέτη για την εκπαιδευτική 

μεταρρύθμιση, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν τόσο ατομικοί όσο και συλλογικοί 

φορείς δράσης που ενδιαφέρονται είτε για την αναπαραγωγή είτε για το 

μετασχηματισμό των κανόνων οι οποίοι διέπουν την εκπαίδευση τόσο σε επίπεδο 

στρατηγικού προσανατολισμού όσο και στις καθημερινές δραστηριότητες ρουτίνας. 

Σε ατομικό επίπεδο, μπορούν να καταγραφούν οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς, οι 

πολιτικοί, οι επιστήμονες, οι διανοούμενοι και όσοι άλλοι δρουν ως άτομα. Ενώ σε 

συλλογικό επίπεδο υπάρχουν τα κόμματα, το νομοθετικό σώμα, η εκτελεστική 

εξουσία και οι εκπρόσωποί της, οι επιστημονικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις 

αλλά και όλοι οι άλλοι συλλογικοί φορείς δράσης, όπως ο Τύπος, οι οικονομικοί 

παράγοντες, οι υπερεθνικοί οργανισμοί κλπ. Όταν, λοιπόν, η έρευνά μας στρέφεται 

στα άτομα, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι στην καθημερινή τους ζωή είναι 

προσανατολισμένα προς τους κανόνες και τους πόρους με πρακτικούς τρόπους, 

καθώς δεν έχουν το χρόνο για θεωρητικές κατασκευές περί κανόνων και πόρων, αλλά 

ούτε και τη δύναμη να επηρεάσουν την όλη κατάσταση ενός θεσμικού χώρου με 

στρατηγικές παρεμβάσεις. Αυτό σημαίνει ότι, εφόσον τα άτομα θέτουν στο περιθώριο 

τους θεωρητικούς και στρατηγικούς προσανατολισμούς, η έρευνά μας, για το 

μετασχηματισμό του εκπαιδευτικού θεσμού, θα πρέπει να συμπεριλάβει και τους 

συλλογικούς φορείς δράσης, δηλαδή παράλληλα με τους μικρο-φορείς και τους 

κανόνες, να εξετάσουμε και τους μακρο-φορείς δράσης, οι αποφάσεις των οποίων 

εκτείνονται στο χώρο και στο χρόνο, και να έρθουν στο προσκήνιο οι θεωρητικοί-

στρατηγικοί προσανατολισμοί τους (Μουζέλης, 1997:53-55). Συμπερασματικά 

μπορούμε να πούμε ότι, η δυαδικότητα της δομής συνεπάγεται έναν πρακτικό και 

δεδομένο προσανατολισμό προς τους κανόνες και πόρους, δηλαδή όταν δεν υπάρχει 

απόσταση μεταξύ του υποκειμένου (φορέα δράσης) και του αντικειμένου (κανόνων 

και πόρων) εφόσον οι κανόνες αποτελούν τα μέσα που επικοινωνούν οι άνθρωποι. 

Από την άλλη, η έννοια του δυϊσμού είναι καταλληλότερη, όταν οι στρατηγικοί και 
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θεωρητικοί προσανατολισμοί κυριαρχούν και υπάρχει απόσταση μεταξύ υποκειμένου 

και αντικειμένου (Μουζέλης, 2000:206-207). 

Για να ολοκληρώσουμε τις θεωρητικές προσαρμογές στη θεωρία της 

δομοποίησης, θα πρέπει να γίνει αναφορά στις έννοιες της κοινωνικής και της 

συστημικής ενσωμάτωσης, που διατύπωσε αρχικά ο David Lockwood (1964), όπου η 

διάκριση κοινωνική/συστημική ενσωμάτωση παραπέμπει στη διάκριση μεταξύ των 

τρόπων με τους οποίους οι φορείς δράσης (μικρο και μακρο) σχετίζονται και 

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους (κοινωνική ενσωμάτωση) και με αυτούς όπου τα θεσμικά 

μέρη του κοινωνικού συστήματος (μικρο και μακρο σε επίπεδο προσέγγισης τώρα) 

είναι ή όχι συμβατά μεταξύ τους (συστημική ενσωμάτωση). Η χρήση που κάνει ο Α. 

Giddens για τις έννοιες αυτές, με βάση τη φυσική συμ-παρουσία ή όχι των φορέων 

δράσης, παραπέμπουν ευθέως στην υποκατάσταση των μικρο/μακρο προσεγγίσεων 

με την διάκριση της κοινωνικής/συστημικής ενσωμάτωσης. Δηλαδή, όταν μιλάμε για 

κοινωνική ενσωμάτωση εμπλέκει τις σχέσεις με φυσική συμ-παρουσία των ατομικών 

φορέων δράσης, ενώ όταν μιλάμε για συστημική ενσωμάτωση αναφέρεται στις 

σχέσεις μεταξύ συλλογικών φορέων δράσης. Ωστόσο στην κοινωνιολογία πλέον, όπως 

ισχυρίζεται ο N. Μουζέλης, εμφανίζεται μια συναίνεση στο ότι οι μικρο/μακρο 

προσεγγίσεις αλληλοσυμπληρώνονται και δεν αλληλοαποκλείονται (1997:56-57). Για 

τον N. Μουζέλη η διάκριση που κάνει ο David Lockwood, περί κοινωνικής και 

συστημικής ενσωμάτωσης, είναι πολύ σημαντική για τρεις λόγους: α) επισημαίνει το 

σημείο που διχάζεται η κοινωνιολογία: μεταξύ εκείνων που επικεντρώνουν την 

ανάλυσή τους στους φορείς δράσης (ατομικούς ή και συλλογικούς) και αυτών που 

εξετάζουν την κοινωνία πρωταρχικά από τη σκοπιά των θεσμών, β) παρέχει τρόπους 

για τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των δύο προσεγγίσεων και γ) η διάκριση είναι 

ιδιαίτερα χρήσιμη για τις εμπειρικές μελέτες που εστιάζουν στην κοινωνική αλλαγή 

(Μουζέλης, 1997:75-76).  

Μπαίνοντας στον πυρήνα των ερευνητικών ερωτημάτων μας, σχετικά με τις 

διαδικασίες της κοινωνικής μεταβολής, θα πρέπει να αναλυθεί σε τι συνίσταται η 

κοινωνική και συστημική ενσωμάτωση καθώς έτσι θα μπορέσουμε να ερμηνεύσουμε 

το ρόλο και τη δράση όχι μόνον των ατομικών και συλλογικών φορέων δράσης αλλά 

και των μερών του συστήματος. Εξειδικεύοντας ο N. Μουζέλης τη θέση του D. 

Lockwood που παραπέμπει στις θεωρίες της σύγκρουσης, επισημαίνει, ότι η διαφορά 

μεταξύ της κοινωνικής και της συστημικής προσέγγισης έγκειται στην οπτική που έχει 

κανείς για τους κοινωνικούς κανόνες και τις πρακτικές που ρυθμίζουν. «Για την 

κοινωνική ενσωμάτωση, οι κανόνες θεωρούνται πρωταρχικοί σε σχέση με τους φορείς 

δράσης ή τους συλλογικούς φορείς λήψης των αποφάσεων και με τα κοινωνικά 

παιγνίδια που παίζουν. Για τη συστημική ενσωμάτωση, οι κανόνες θεωρούνται σε 

σχέση με την όλη λειτουργία του κοινωνικού συστήματος και τους βασικούς όρους 

ύπαρξης του» (1997:79). Το παράδειγμα του Michel Crozier, που αναφέρεται στο 

γαλλικό γραφειοκρατικό σύστημα από τη σκοπιά της συστημικής ενσωμάτωσης, 
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δείχνει ότι η βασική στρατηγική των φορέων δράσης, συλλογικών και ατομικών, 

συνίσταται στη χειραγώγηση των κανόνων που θεσμοποιούνται. Συνεπώς, στο 

επίκεντρο της ανάλυσης δεν είναι οι θεσμοί αλλά οι μικρο και μακρο φορείς δράσης 

που χρησιμοποιούν ή μεταβάλλουν τις θεσμικές ρυθμίσεις. 

Για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση για τη συμβολή των μικρο και μακρο φορέων 

δράσης στο μετασχηματισμό ή την αναπαραγωγή των κοινωνικών συστημάτων, χωρίς 

να υποβαθμίζεται ή να παραμελείται ο ένας από τους δύο, θα πρέπει να γίνει 

αναφορά στις κοινωνικές ιεραρχίες τόσο από την προοπτική της συστημικής όσο και 

της κοινωνικής ενσωμάτωσης. Από την προοπτική της συστημικής ενσωμάτωσης, 

όπου η κοινωνία εξετάζεται από θεσμική άποψη, η κοινωνική δομή θεωρείται ως ένας 

πολυδιάστατος χώρος όπου οι κοινωνικές(/θεσμικές) θέσεις που κατέχουν οι φορείς 

δράσης επηρεάζουν τις κοινωνικές σχέσεις (Blau, 1977:28). Έτσι, για να γίνει πιο 

συγκεκριμένη αναφορά στις κοινωνικές ιεραρχίες μέσα στην αυξανόμενη έκταση της 

«γραφειοκρατικής» οργανωτικής δομής, οι κάτοχοι των θέσεων στην κορυφή της 

ιεραρχίας λαμβάνουν αποφάσεις που εκτείνονται στο χώρο και στο χρόνο, οι οποίες 

επηρεάζουν τη λειτουργία μεγάλου αριθμού υφισταμένων και διαμορφώνουν το 

περιβάλλον εντός του οποίου καλούνται να λειτουργήσουν και να λάβουν αποφάσεις 

οι κάτοχοι χαμηλότερων θέσεων (Μουζέλης, 1997:151-152). Ωστόσο, όταν η συζήτηση 

γίνεται σε συστημικό επίπεδο, θα πρέπει να γίνει αναφορά και στον ιεραρχικό 

χαρακτήρα της κοινωνικής οργάνωσης αλλά και των κοινωνικών συστημάτων, τα 

οποία ο Μουζέλης τα παρομοιάζει με κρεμμύδι, όπου τα υποκείμενα συστήματα 

περιορίζονται από το πλαίσιο των δομικών ιδιοτήτων των υπερκείμενων συστημάτων, 

σύμφωνα με το σχήμα του δυϊσμού και της δυαδικότητας (1997:69-70). 

Μεταβαίνοντας, όμως, από τη σκοπιά της συστημικής σε αυτήν της κοινωνικής 

ενσωμάτωσης, πρέπει να εστιάσουμε την ανάλυση στη σχέση «φορέας δράσης –

θεσμική θέση», παρά στη σχέση «θεσμική θέση – φορέας δράσης». Ο ίδιος 

επισημαίνει ότι, οι μεμονωμένοι φορείς δράσης και ιδιαίτερα όταν κατέχουν 

κοινωνικές θέσεις που βρίσκονται στη βάση της ιεραρχίας δεν επιδρούν σημαντικά 

στους μακρο-θεσμικούς χώρους, όποια αυτονομία κι αν απολαμβάνουν απέναντι σε 

ρόλους/θέσεις. Αντιθέτως, υποστηρίζει, δε συμβαίνει το ίδιο με τους μακρο-φορείς 

δράσης, στον ορισμό των οποίων περιλαμβάνει: 

«α) συλλογικούς φορείς δράσης, που παράγουν αποφάσεις διαμέσου διαδικασιών 

διαντίδρασης βασισμένων σε δημοκρατικές ή μη δημοκρατικές μορφές 

αντιπροσώπευσης (επί παραδείγματι, επιχειρηματικές οργανώσεις, εργατικά 

σωματεία, πολιτικά κόμματα, κυβερνητικούς φορείς και ούτω καθεξής).  

β) μεγα-φορείς δράσης, που είναι μεμονωμένα άτομα των οποίων η οικονομικά, 

πολιτικά ή πολιτισμικά βασισμένη κοινωνική ισχύς τους κάνει ευρύτατα αισθητές 

τις συνέπειες των αποφάσεων τους» (1997:156). 

Συνεπώς οι μακρο-φορείς δράσης ως οντότητες είναι σε θέση να λαμβάνουν 

στρατηγικές αποφάσεις, οι οποίες εκτείνονται ευρύτατα στο χρόνο και το χώρο, που 
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οδηγούν σε μερικούς ή ολικούς μετασχηματισμούς των θεσμών και των δομών. Θα 

μπορούσαμε να πούμε ότι η αναφορά σε μεγα-φορείς δράσης δε γίνεται με τη 

θετικιστική ιστοριογραφική εκδοχή αιτίου-αποτελέσματος, με την έννοια 

προσωπικότητα-συμβάν, αλλά αναφέρεται σε εκείνες τις προσωπικότητες που έχουν 

τη δυνατότητα όχι μόνο να ξεχωρίσουν από την ομάδα αλλά και να επηρεάσουν τόσο 

τα άτομα όσο και τους συλλογικούς φορείς (Παπαδάκης, 2003:27). Αλλά και τα άτομα, 

τα οποία είναι ενταγμένα σε συλλογικότητες, μπορούν με τη δράση τους, όταν αυτή 

γίνεται συστηματικά και αυξανόμενα, να επιδράσουν και να επηρεάζουν τους 

συλλογικούς φορείς ώστε να μεταβάλλουν τον κοινωνικό τους προσανατολισμό. Έτσι 

η δράση των συλλογικών φορέων, ως μακρο-φορείς πλέον, ενδέχεται να οδηγήσει σε 

θεσμικούς μετασχηματισμούς. 

Στην προσπάθειά μας να διερευνήσουμε τις διαδικασίες μετασχηματισμού του 

εκπαιδευτικού θεσμού αναπτύχθηκαν μέχρι εδώ οι θεωρητικές προσεγγίσεις για τη 

λειτουργία της κοινωνίας και ο ρόλος της δομής και των (μικρο και μακρο) φορέων 

δράσης. Με δεδομένο ότι η εξουσία εκφράζεται τουλάχιστον εν μέρει μέσα από το 

πολιτικό σύστημα μιας κοινωνίας, οποιαδήποτε προσπάθεια διερεύνησης κάποιου 

μοντέλου εκπαιδευτικής αλλαγής θα πρέπει να στηρίζεται στη μελέτη του ρόλου και 

της λειτουργίας του κράτους (Carnoy, 1988). Έτσι για να εξειδικεύσουμε την έρευνά 

μας θα πρέπει να προχωρήσουμε στην ανάδειξη του ιδιαίτερου ρόλου του κράτους 

μεταξύ των πεδίων εξουσίας, της σχέσης του πολιτικού με το κοινωνικό, και σε 

κάποιες εννοιολογικές διασαφηνίσεις των βασικών όρων που αναφέρονται στη 

μελέτη. 

 

Α.2.3. Το κράτος και η λειτουργία του 

 

Μετά τις αυτοκρατορίες, την πόλη-κράτος και το φεουδαρχικό σύστημα 

εμφανίζεται, με την άνοδο του καπιταλισμού, το κράτος-έθνος δημιουργώντας ένα 

παγκόσμιο σύστημα κρατών (Παπασπηλιόπουλος, 1984:17). Από νομικής πλευράς ο 

όρος «κράτος» αναφέρεται σε μια οργανωμένη κοινωνία ανθρώπων, εγκατεστημένων 

σε συγκεκριμένη χώρα, η οποία ασκεί στα μέλη της αυτοδύναμη εξουσία και έχει τη 

μορφή του νομικού προσώπου (Δημητρόπουλος, 2004:113). Το (εθνικό) κράτος, από 

την εμφάνισή του και μέχρι σήμερα, επεκτείνει σταθερά το ρόλο του σε όλους τους 

τομείς της κοινωνικής ζωής (Giddens, 1989:96), από την οικονομία ως την κοινωνική 

πρόνοια και φυσικά την εκπαίδευση, η οποία δεν θα μπορούσε να αποτελέσει 

εξαίρεση. Ο κοινωνιολογικός ορισμός του κράτους προέρχεται από τη κλασική 

διατύπωση του Weber πως το κράτος είναι εκείνος ο θεσμός που κατέχει «το 

μονοπώλιο στη χρήση της νόμιμης φυσικής βίας» μέσα σε μια ορισμένη εδαφική 

περιοχή (1996:45). Ο ρόλος του σύγχρονου κράτους είναι σήμερα καίριας σημασίας 

θεσμός για το κοινωνικό σύστημα και τα υποσυστήματά του καθώς αποτελεί σε 

«θεσμικό, νομικό αλλά και λειτουργικό πλαίσιο, βασικό διαχειριστή των συνιστωσών 
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που δομούν και συνδιαμορφώνουν την κοινωνία» (Παπαδάκης, 2003:55). Όπως 

αναφέρει χαρακτηριστικά ο Ralph Miliband, «μια θεωρία του κράτους είναι 

ταυτόχρονα και μια θεωρία της κοινωνίας και της κατανομής της εξουσίας στα 

πλαίσια αυτής της κοινωνίας» (1984:46).  

Οι κλασικές θεωρίες του κράτους ως «κοινό αγαθό» αναπτύσσονται από τους 

μεγάλους φιλόσοφους του αστικού φιλελευθερισμού όπως ο Thomas Hobbes,20 ο 

John Locke21 και ο πατέρας του οικονομικού φιλελευθερισμού, Adam Smith,22 οι 

οποίοι μέσα από τις μεταβαλλόμενες συνθήκες οικονομικής και πολιτικής εξουσίας 

στην Ευρώπη του δέκατου έβδομου αιώνα προσανατολίζονται υπέρ του 

φιλελεύθερου αστικού κράτους. Ένα κράτος που θα ρυθμίζει τις σχέσεις εξουσίας υπό 

την κυριαρχία της αστικής τάξης, η οποία εκφράζει το «γενικό συμφέρον» και είναι η 

μόνη που έχει την δυνατότητα να κυβερνήσει. Παρόλο όμως που το «φιλελεύθερο» 

κράτος δε θέλει να είναι παρεμβατικό, και διατείνεται ότι αρκείται στο να διασφαλίζει 

το πλαίσιο για την ελεύθερη ανάπτυξη των οικονομικών δραστηριοτήτων και 

ανταλλαγών, καθώς και στην κατοχύρωση των ατομικών και πολιτικών του 

ελευθεριών, αποκτά όλο και περισσότερο μια τάση απορρόφησης της κοινωνίας των 

πολιτών, μια προσπάθεια χειραγώγησης των «μυστικών του κράτους» και της 

ανάδειξης του «δίκαιου του κράτους» σε υπέρτατη αξία (Παπασπηλιόπουλος, 

1984:20). Έτσι και αλλιώς, αυτή η έννοια του Κράτους εκ των πραγμάτων παρουσιάζει 

πολλά προβλήματα γιατί προϋποθέτει ότι τα άτομα θα παραχωρήσουν κάθε εξουσία 

στην κυρίαρχη τάξη, με την ελπίδα ότι αυτή θα είναι δίκαιη απέναντι στα επιμέρους 

συμφέροντα (Carnoy, 1990:25). Ο Hegel, επηρεασμένος από τη Γαλλική επανάσταση, 

                                                           
20

 Ο Hobbes δημοσιεύει το 1651 τον «Λεβιάθαν» στο οποίο αναπτύσσει τη θεωρία του για το 
«κοινωνικό συμβόλαιο», ετοιμάζει την αντίθεσή του στην απολυταρχία και θέτει τις βάσεις της αστικής 
αντίληψης του Κράτους, για τη διατήρηση της κοινωνικής ειρήνης (Χομπς, 1989). 
21

 Ο John Locke θεωρείται ο θεμελιωτής του αστικού κράτους πάνω στις αντιλήψεις που εισήγαγε ο 
Hobbes. Δημοσιεύει το 1690, το «Εγχειρίδιο της Αστικής Διακυβέρνησης» στο οποίο αναπτύσσει τις 
απόψεις του, ότι η εργατική τάξη δεν είναι ικανή για ορθολογισμό και πρέπει να σπρωχτεί στη δουλειά, 
ενώ αντιθέτως η ανερχόμενη αστική τάξη χαρακτηρίζεται από ορθολογισμό και εργατικότητα, γιατί 
αποταμιεύει και επενδύει. Ακριβώς σε αυτήν τη διαδικασία, της συσσώρευσης κεφαλαίου διακρίνονται 
τα πιο ικανά άτομα, που όντας ιδιοκτήτες, είναι προορισμένοι να διακρίνονται κοινωνικά, και να 
διοικούν το Κράτος. Με αυτόν τον τρόπο θεωρεί ότι το κράτος της τάξης των ιδιοκτητών είναι αυτό που 
εκφράζει το γενικό συμφέρον (Παπασπηλιόπουλος, 1984:21-22). 
22

 Ο Adam Smith υιοθετεί πλήρως τις απόψεις του Locke, υποστηρίζει ότι ένα ταξικό κράτος, που 
αντιπροσωπεύει την αστική τάξη, η οποία είναι η κατ' εξοχήν παραγωγική τάξη, είναι αυτό που 
εκφράζει το γενικό συμφέρον και είναι παράγοντας κοινωνικής συνοχής. Το Κράτος, για τον Smith, δεν 
πρέπει να παρεμβαίνει παρά μόνο για να εξασφαλίσει την ελευθερία, την εξωτερική άμυνα, την 
απονομή της δικαιοσύνης και τα έργα υποδομής. Κάτω από τη σκέπη του Κράτους τα άτομα μπορούν 
και πρέπει να επιδιώκουν το ατομικό τους συμφέρον, το υλικό κέρδος, στα πλαίσια του ανταγωνισμού 
της αγοράς: το ατομικό συμφέρον ταυτίζεται, έτσι, με το γενικό, και εγκαθίσταται μια φυσική 
κατάσταση οικονομικής και πολιτικής ελευθερίας. Είναι το πρότυπο του κράτους που καθοδηγείται 
από την ιδέα της προόδου σε στάδια, χωρίς βία και αναστατώσεις. Κάτω από την ασφαλή σκέπη του 
Κράτους, τα άτομα επιδιώκουν το ατομικό τους συμφέρον το οποίο στα πλαίσια του ανταγωνισμού της 
αγοράς ταυτίζεται με το γενικό και εγκαθίσταται μια φυσική κατάσταση οικονομικής και πολιτικής 
ελευθερίας (Carnoy, 1990:41-43). 
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υποστηρίζει ότι το κράτος είναι αναγκαίο για να ρυθμίζει τις διαφορές συμφερόντων 

και τις συγκρούσεις στην κοινωνία των πολιτών. Θεωρεί δεδομένο ότι το συμφέρον 

των διαφόρων κοινωνικών τάξεων δεν συμπίπτει με το γενικό συμφέρον και δεν 

υπάρχει επίλεκτη και «περιούσια» τάξη που εκφράζει μόνη της το γενικό συμφέρον 

και τον ορθολογισμό. Αναθέτει στην «κοινωνία των πολιτών» να ελέγχει το κράτος το 

οποίο πρέπει να λειτουργεί, όχι με αυθαιρεσία, αλλά με τον ορθό Λόγο και τις αρχές 

Δικαίου για να εξισορροπήσει τα αντιθετικά συμφέροντα διαφυλάσσοντας τις 

ελευθερίες των πολιτών και γι’ αυτό ζητάει τη διεύρυνση του Κράτους και τη 

διεύρυνση της πολιτικής εξουσίας.  

Οι μεταγενέστεροι στοχαστές δεν ικανοποιήθηκαν από την άποψη ότι το κράτος 

παρέχει απλώς το νομικό πλαίσιο, το οποίο εγγυάται την προστασία των οικονομικών 

συμβάσεων (Giddens, 1989:97), είναι υπεράνω των επιμέρους συμφερόντων και 

τάξεων και διασφαλίζει ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ ατόμων και ομάδων παραμένει 

τιθασευμένος, ενώ τα συλλογικά συμφέροντα του κοινωνικού «όλου» 

διαφυλάσσονται στις πράξεις του ίδιου του κράτους (Carnoy, 1990:69). Η κριτική στις 

κλασικές αλλά και τις θεωρίες του οικονομικού φιλελευθερισμού, οι οποίες απέδιδαν 

στο κράτος ελάχιστο ρόλο, ως εκφραστή του «γενικού συμφέροντος», αποτέλεσε 

κοινό τόπο τόσο στις μαρξιστικές όσο και στις μη-μαρξιστικές νεότερες 

κοινωνιολογικές προσεγγίσεις για το κράτος.  

Η αμερικανική φονξιοναλιστκή κοινωνιολογική σχολή με κύριο εκπρόσωπο τον 

Talcott Parsons, θεωρεί ότι το κράτος παίζει πιο θετικό και πιο σημαντικό ρόλο, απ’ 

ό,τι δήλωναν οι πρώτοι οικονομολόγοι και η διεύρυνση των δραστηριοτήτων του 

κράτους είναι ένα αναγκαίο και αδιαφιλονίκητο συστατικό στοιχείο της ανάπτυξης 

ενός κοινωνικού συστήματος, που καθήκον του θα είναι η πραγματοποίηση 

προοδευτικών κοινωνικών μεταρρυθμίσεων (Giddens, 1989:97). Ωστόσο, βασιζόμενη 

κατά γράμμα στις λειτουργιστικές απόψεις για τη λειτουργία της κοινωνίας, 

διατυπώνει την άποψη ότι το κράτος, που βρίσκεται έξω και πέρα από τις κοινωνικές 

τάξεις, είναι ένας ουδέτερος θεσμός που αντιμετωπίζει όλους τους πολίτες ισότιμα, 

είναι Κράτος Δικαίου (Σ. Σωτηρόπουλος & Φελώνης, 1988). 

Ο Karl Marx απορρίπτει την άποψη ότι το κράτος είναι ο θεματοφύλακας 

ολόκληρης της κοινωνίας, ιδίως της καπιταλιστικής κοινωνίας, η οποία είναι ταξική 

και κυριαρχείται από την αστική τάξη. Συνεπώς, το κράτος είναι ουσιώδες μέσο, είναι 

η πολιτική έκφραση της ταξικής κυριαρχίας στην καπιταλιστική κοινωνία. Δεν 

βρίσκεται υπεράνω της ταξικής πάλης, είναι βαθύτατα αναμεμιγμένο σ’ αυτή και γι’ 

αυτό το λόγο δεν εξυπηρετεί το «γενικό συμφέρον» αλλά τα συμφέροντα της 

οικονομικά κυρίαρχης τάξης, η οποία χρησιμοποιώντας το κράτος ως όργανό της 

γίνεται και πολιτικά κυρίαρχη (Carnoy, 1990:69). Αξίζει να κάνουμε μια αναφορά στη 

σκέψη του Louis Althusser ότι το κράτος, ως νομικό-πολιτικό και ιδεολογικό 

εποικοδόμημα, με την άσκηση της κρατικής εξουσίας από τους κρατικούς 

μηχανισμούς, τον (Κατασταλτικό) Μηχανισμό του Κράτους αφενός και τους 
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Ιδεολογικούς Μηχανισμούς του Κράτους αφετέρου (Althusser, 1971:148), αποτελεί 

εργαλείο εξουσιαστικής επιβολής και διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην 

αναπαραγωγή τόσο του παραγωγικού συστήματος όσο και της εργατικής δύναμης. 

Και ο κρατικός θεσμός που κατεξοχήν χρησιμοποιείται και για τους δύο τύπους 

αναπαραγωγής είναι το σχολείο (Carnoy, 1990:132).  

Καθώς το κράτος αυξάνει συνεχώς την παρέμβασή του με σκοπό την ιδέα της 

προόδου κατά στάδια23, χωρίς βία και αναστατώσεις, από το τέλος του 19ου και τις 

αρχές του 20ου αιώνα, μετατρέπει σταδιακά το αστικο-φιλελεύθερο κράτος σε 

«κράτος πρόνοιας24» (Κελπανίδης, 1991:1-21). Ο όρος «κράτος πρόνοιας» αναφέρεται 

στην μορφή του αστικού κράτους που αναδύθηκε25 και χαρακτηρίζεται από τη 

διεύρυνση της κοινωνικής του λειτουργίας26. Σταδιακά το κράτος αναλαμβάνει να 

καλύπτει τις ανάγκες απασχόλησης, υγείας, παιδείας, κατοικίας, κοινωνικής 

φροντίδας, προστασίας του περιβάλλοντος και ελεύθερου χρόνου για τον ενεργό και 

μη ενεργό πληθυσμό. Αυτό έχει ως συνέπεια τη διόγκωση των μηχανισμών του 

κράτους και της γραφειοκρατίας. Για τους θιασώτες του «κράτους πρόνοιας», αυτό 

αποτελεί ένα ιδεατό μοντέλο κράτους, το οποίο βασίζεται στις αρχές της κοινωνικής 

δικαιοσύνης, επέκτασης των κοινωνικών δικαιωμάτων αλλά και της συλλογικής 

δράσης, και έχει απώτερο στόχο την ευημερία των πολιτών του και την εξάλειψη, ή 

τουλάχιστον τη σημαντική μείωση, της κοινωνικής ανισότητας (Στασινοπούλου, 

1992:26). Ωστόσο, δεν μπορούμε να μιλάμε για ένα μοναδικό μοντέλο του Κράτους 

Πρόνοιας καθώς η μελέτη του θέματος από τον Gøsta Esping-Andersen (1990) έδειξε 

πως κάθε σύστημα κοινωνικής πολιτικής εκφράζει το συγκεκριμένο επίπεδο 
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 Η διαδικασία αυτή συντελέστηκε μέσα από μια σειρά όχι μόνο εξελικτικών σταδίων, αλλά και 
κρίσεων (Γιαννακόπουλος, 2006; Κελπανίδης, 1991; Σιδηρόπουλος, 2003) ειδικά μετά το 1991. 
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 Ο ιστορικός πυρήνας του σύγχρονου Κράτους Πρόνοιας ανάγεται στο σύστημα κοινωνικής 
ασφάλισης που θέσπισε ο καγκελάριος της Πρωσίας Otto von Bismarck στα τέλη του 19

ου
 αιώνα 

(Esping-Andersen, 1990:24). 
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 Όπως αναφέρει ο Μιχάλης Κελπανίδης (1991:1-3), διαφορετικά θεωρητικά πλαίσια, τα οποία 
αναδεικνύουν διαφορετικά γνωρίσματα και στοιχεία του Κράτους Πρόνοιας, οδηγούν σε εναλλακτικές 
περιγραφές του, τόσο ως προς την εμφάνιση όσο και στην εξέλιξή του. Αναφέρει λοιπόν ο ίδιος, ότι 
από τη μαρξιστική οπτική το Κράτος Πρόνοιας αποτελεί την απάντηση του καπιταλιστικού συστήματος 
στον κίνδυνο της ανατροπής που προήλθε από το ανερχόμενο εργατικό κίνημα στο τέλος του 
περασμένου αιώνα, ενώ από την οπτική των εξελικτικών σταδίων της σύγχρονης Πολιτικής 
Κοινωνιολογίας το Κράτος Πρόνοιας αναλύεται ως το αποτέλεσμα μιας μακράς, πολυδιάστατης 
κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής εξέλιξης, που άρχισε στο τέλος του Μεσαίωνα και συντελέστηκε 
σε μια σειρά σταδίων ή κρίσεων. Το πρώτο στάδιο χαρακτηρίζεται από τη δημιουργία κρατών, το 
δεύτερο από τη διαμόρφωση της εθνικής ταυτότητας όπου αναπτύσσονται τα σχολικά συστήματα και 
εφαρμόζεται η υποχρεωτική φοίτηση, στο τρίτο στάδιο διευρύνεται η πολιτική συμμετοχή και τα 
πολιτικά δικαιώματα και στο τέταρτο και τελευταίο στάδιο αναπτύσσεται το Κράτος Πρόνοιας, 
εμφανίζονται τα κοινωνικά δικαιώματα και οικοδομούνται κοινωνικά συστήματα ασφάλισης και 
παροχής υπηρεσιών. 
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 Σύμφωνα με τον νεο-στρουκτουραλισιτκό μαρξισμό το κράτος-πρόνοιας ήταν το προϊόν της ίδιας της 

καπιταλιστικής ανάπτυξης καθώς ο φανερός στόχος της άμβλυνσης των κοινωνικών αντιθέσεων 

υπέκρυπτε τον κρυφό στόχο της συνέχισης της καπιταλιστικής συσσώρευσης (O'Connor, 1973).  
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ανάπτυξης, τις ιδιαιτερότητες, τις αντιφάσεις της συγκεκριμένης κοινωνίας μέσα στην 

οποία διαμορφώνεται και κινείται γύρω από διακριτές λογικές στην οργάνωση, τη 

στρωματοποίηση και την κοινωνική ενσωμάτωση. Θεωρεί ότι είναι ορθότερο να 

αναφερόμαστε σε «καθεστώτα κράτους πρόνοιας» μέσα στα πλαίσια ενός 

«Προνοιακού Καπιταλισμού», και περιγράφει τρεις τύπους «καθεστώτων», το 

συντηρητικό, φιλελεύθερο και το σοσιαλδημοκρατικό.  

Εκτός από τις παραπάνω απόψεις που αναφέρθηκαν, εκφράστηκαν και άλλες 

απόψεις που εστίασαν σε διάφορες λειτουργίες του κράτους με το γενικό τίτλο 

πλουραλιστικές προσεγγίσεις και θα αναφερθούμε σε αυτές τις θεωρητικές πτυχές 

που αποτελούν ερμηνευτικό εργαλείο των εμπειρικών δεδομένων στη μελέτη μας. Οι 

θέσεις που αναπτύχθηκαν από τις πλουραλιστικές θεωρίες είναι πολλές φορές 

αντιφατικές και αντιθετικές μεταξύ τους. Ο Joseph Schumpeter (2003)27 αναφέρει πως 

δεν υπάρχει ενιαία καθορισμένο κοινό αγαθό με το οποίο όλοι θα συμφωνούσαν ή θα 

πείθονταν με λογικά επιχειρήματα να συμφωνήσουν. Το κοινό αγαθό σημαίνει 

διαφορετικά πράγματα για κάθε άτομο (2003:251). Οι προσεγγίσεις αυτές δέχονται 

ότι η εξουσία, σύμφωνα με το δημοκρατικό πρότυπο πολιτικού συστήματος στις 

δυτικές κοινωνίες, είναι ανταγωνιστική και ανεκτική στις διαφορετικές απόψεις. 

Επιπλέον επιμερίζεται και διαχέεται είτε άμεσα είτε διαμέσου οργανωμένων ομάδων 

ώστε ο καθένας να έχει κάποια εξουσία και κανένας να μην έχει ή να μην μπορεί να 

έχει πολύ μεγάλη εξουσία (Carnoy, 1990:52-53). Σύμφωνα με τον Robert Alan Dahl 

(1956:137-138), πρόκειται για ένα πολιτικό σύστημα στο οποίο όλες οι ενεργές και 

νόμιμες ομάδες του πληθυσμού έχουν τη δυνατότητα να ακουστούν σε κάποια 

κρίσιμη φάση της διαδικασίας λήψης των αποφάσεων. Σε αυτό το ανταγωνιστικό 

περιβάλλον αναδεικνύεται πολύ σημαντικός ο ρόλος των ομάδων συμφερόντων σε 

μια κοινωνία, οι οποίες αποτελούν τους διαύλους πρόσβασης στο πολιτικό σύστημα 

ενώ ταυτόχρονα λειτουργούν ως αντίβαρα στη μονόπλευρη συγκέντρωση εξουσίας. 

Ακόμα και σε αυτήν την περίπτωση η εξουσία δεν κατανέμεται εξίσου στις ομάδες 

συμφερόντων (L. Bell & Stevenson, 2006:27) δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους 

ερευνητές να κάνουν κρίσεις σχετικά με το πού βρίσκεται η εξουσία μελετώντας τις 

διαδικασίες χάραξης της πολιτικής, και πιο συγκεκριμένα τα αποτελέσματα αυτών 

των διαδικασιών (Polsby, 1963). Σε κάθε περίπτωση θεωρείται σημαντική η ύπαρξη 

των δημοκρατικών δομών οι οποίες παρέχουν πρόσβαση σε όλες τις κοινωνικές 

ομάδες στα όργανα λήψης αποφάσεων και τις πολιτικές διαδικασίες. Έτσι, οι κρατικές 

αποφάσεις αντλούν τη νομιμότητά τους από τη λειτουργία των δημοκρατικών 

διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα. Οι βάσεις της πλουραλιστικής θεωρίας είναι οι 

εξής: ισότιμη πρόσβαση στο πολιτικό σύστημα, κατακερματισμός της αγοράς, 

ανταγωνιστική διαδικασία μεταξύ των ομάδων στη διαμόρφωση και στον καθορισμό 

επιμέρους πολιτικών, ουδετερότητα της κυβέρνησης (Τσακίρης, 2006:70). Με άλλα 
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λόγια επανέρχεται η άποψη περί ουδέτερου κράτους δεδομένου ότι τα πολιτικά 

αιτήματα είναι πολυποίκιλα και αντιφατικά, οπότε απαιτείται η ύπαρξη ενός 

μηχανισμού που θα βρίσκει συνισταμένες και θα μετατρέπει αυτά τα αντιφατικά 

αιτήματα σε δημοκρατικές πλειοψηφίες οι οποίες θα παράγουν μια σειρά 

αποφάσεων άλλες αρεστές και άλλες δυσάρεστες στο σύνολο των διαφόρων 

ατομικών ή ομαδικών αιτημάτων. Αυτή τη λειτουργία εκπληρώνουν τα πολιτικά 

κόμματα (Carnoy, 1990:54-55). Αλλά όχι μόνον αυτά. Ο Robert Alan Dahl (1961:101), 

παρ’ όλο που δέχεται ότι κάποια πρόσωπα ασκούν άμεση επιρροή στη λήψη των 

αποφάσεων, συμπληρώνει ότι δεν είναι σοφό να παραγνωρίσουμε τη δυνατότητα 

που έχουν οι ψηφοφόροι να ασκήσουν έμμεση επιρροή στη διαδικασία λήψης αυτών 

των αποφάσεων. Στη μελέτη λήψης αποφάσεων, νέες έννοιες αναδείχθηκαν στους 

κόλπους των πλουραλιστικών προσεγγίσεων, όπως αυτές των «δικτύων πολιτικής» 

(policy networks) και των «κοινοτήτων πολιτικής» (policy communities) (Simpson, 

1999). Οι «κοινότητες πολιτικής» συναρθρώνονται σε μια σειρά εξειδικευμένων 

υποσυστημάτων, όπως είναι οι πολιτικοί φορείς (κόμματα), ομάδες κυβερνητικών 

φορέων, ομάδες πίεσης και ομάδες συμφερόντων28 όπως, οικονομικοί παράγοντες, οι 

διαμορφωτές της κοινής γνώμης (τα ΜΜΕ). Στις «κοινότητες πολιτικής» 

συμπεριλαμβάνονται ακόμα και μεμονωμένα άτομα τα οποία, για τον ένα ή τον άλλο 

λόγο, έχουν κάποιο συμφέρον και ενδιαφέρονται να ασκήσουν επιρροή στα πεδία 

λήψης αποφάσεων για ένα ιδιαίτερο πεδίο πολιτικής (Τσακίρης, 2006:71-72). Η 

επιρροή αυτή ασκείται άμεσα ή έμμεσα στα πολιτικά κόμματα, τα οποία αποτελούν 

επιμέρους δομές του κράτους που συμπυκνώνουν τη λαϊκή αντιπροσώπευση. Η 

οργάνωση των πολιτικών κομμάτων σε όλη την επικράτεια και η ανάγκη υποστήριξης 

επιτρέπουν στις ομάδες συμφερόντων να έχουν πρόσβαση στα κόμματα, πολύ 

περισσότερο δε, στο κυβερνών κόμμα. Έτσι, η ίδια η οργάνωση και λειτουργία των 

πολιτικών κομμάτων (συνεδριάσεις οργάνων, επικοινωνία με φορείς κλπ) αποτελούν 

τα μέσα διασύνδεσης των αιτημάτων των πολιτών και των συλλογικών τους 

οργανώσεων με την κυβέρνηση.  

Η προσέγγιση που εστιάζει στις ιδιότητες των θεσμικά οργανωμένων 

συλλογικοτήτων ως ένα σύστημα συμφερόντων και τις σχέσεις τους με τις διαδικασίες 

λήψης αποφάσεων του κράτους έγινε γνωστή ως κορπορατισμός. Σύμφωνα με τον 

Philippe Schmitter (1974:93-94), «ο κορπορατισμός μπορεί να οριστεί ως σύστημα 

εκπροσώπησης συμφερόντων στο οποίο οι συμμετέχουσες οντότητες είναι 

οργανωμένες σε περιορισμένο αριθμό ενιαίων, υποχρεωτικών, ιεραρχικά 

διαρθρωμένων και λειτουργικά διαφοροποιημένων κατηγοριών, αναγνωρισμένων ή 

εξουσιοδοτημένων (αν όχι και διαμορφωμένων) από το κράτος. Στις οντότητες αυτές 

                                                           
28

 Για τις εννοιολογικές αποσαφηνίσεις των ομάδων πίεσης και των υποκατηγοριών τους βλ. την 
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έχει παραχωρηθεί συνειδητά από το κράτος ένα μονοπώλιο εκπροσώπησης, ενώ 

εκείνες σε αντάλλαγμα έχουν αναλάβει την υποχρέωση τήρησης ορισμένων κανόνων 

αναφορικά με την επιλογή των ηγετών και την άρθρωση των αιτημάτων». Ο Philippe 

Schmitter στη συνέχεια κάνει διάκριση μεταξύ «κρατικού» και «κοινωνικού» 

κορπορατισμού. Ο πρώτος συνδυάζεται με τον ισχυρότατο ρόλο του κράτους στη 

διαμόρφωση των οργανώσεων συμφερόντων και στην όλη πολιτική διαδικασία και 

απαντάται σε αυταρχικά καθεστώτα. Ο «κοινωνικός κορπορατισμός», ο οποίος έχει 

φιλελεύθερα χαρακτηριστικά, συναντάται σε δημοκρατικά καθεστώτα και 

συνδυάζεται με τη σχετικά περισσότερο αυτόνομη διαμόρφωση και παρουσία των 

ομάδων στο πλαίσιο των τριμερών σχημάτων διαμόρφωσης και εφαρμογής κρατικών 

πολιτικών (A. Ball & Peters, 2001:196). Το τριμερές σχήμα διαπραγματεύσεων 

εμπεριέχει τους αντιπροσώπους του κράτους, της επιχειρηματικής κοινότητας και της 

οργανωμένης εργασίας, η οποία δεν περιορίζεται μόνο στις ελίτ των κοινωνικών 

ομάδων και τάξεων αλλά συμπεριλαμβάνει και οργανώσεις άλλων κοινωνικών 

ομάδων. Ο στόχος είναι η επίτευξη της ταξικής αρμονίας και της οργανικής ενότητας 

που είναι απαραίτητα συστατικά για την κοινωνική και πολιτική ευταξία που θα 

βασίζεται σε ιεραρχικές και λειτουργικές κοινωνικο-οικονομικές οργανώσεις της 

κοινωνίας των πολιτών, και θα συνδέονται μεταξύ τους και με τα σώματα λήψης 

αποφάσεων (Panitch, 1980:160). Όλες οι σχέσεις των κοινωνικών ομάδων με τα 

κέντρα λήψης αποφάσεων δεν είναι πάντα διαφανείς και δημόσιες καθώς «ένα από 

τα χαρακτηριστικά στοιχεία της σύγχρονης κορπορατιστικής κοινωνίας είναι η έντονη 

διαπλοκή των διαφόρων επιμέρους συμφερόντων με το πολιτικό σύστημα και τους 

μηχανισμούς διακυβέρνησης» (Ζαμπέτα, 1994:61). Στην ουσία επωφελούνται όλοι 

από αυτό το διαπραγματευτικό σχήμα, οι ομάδες μοιράζονται ένα τμήμα της 

πολιτικής εξουσίας, οι κύριοι εκπρόσωποί τους εξασφαλίζουν το status τους ως 

εκπρόσωποι των ομάδων τους, ενώ το κράτος επωφελείται από την ενσωμάτωση των 

κύριων ομάδων συμφερόντων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων καθώς ολόκληρες 

περιοχές των κρατικών δραστηριοτήτων από-πολιτικοποιούνται και οι αποφάσεις 

εμφανίζονται να είναι αποτέλεσμα συμμετοχικών και συναινετικών διαδικασιών. Έτσι 

το κράτος σε αντίθεση με τις μαρξιστικές προσεγγίσεις λειτουργεί ως συναινετικός 

μηχανισμός. 

Οι πλουραλιστικές και οι κορπορατιστικές προσεγγίσεις μοιράζονται μια σειρά 

από βασικές παραδοχές, όπως: (1) η αυξανόμενη σημασία στις επίσημες 

οργανωμένες ομάδες εκπροσώπησης (2) η διατήρηση και η επέκταση των λειτουργικά 

διαφοροποιημένων και ενδεχομένως συγκρουόμενων συμφερόντων (3) τον ισχυρό 

ρόλο του μόνιμου διοικητικού προσωπικού, ως εδραιωμένη ολιγαρχία (4) η μείωση 

της σημασίας των εθνικών και κομματικών εκπροσώπων, και (5) η γενική τάση για 

επέκταση του πεδίου εφαρμογής της δημόσιας πολιτικής και την αλληλοδιείσδυση 

των ιδιωτικών και δημόσιων πεδίων λήψης αποφάσεων. Παρ' όλα αυτά, παρά την 

ευρεία έκταση της αμοιβαίας συμφωνίας, ο πλουραλισμός και ο κορπορατισμός 
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διαφέρουν σημαντικά ως ιδεοτυπική29 απάντηση στα γεγονότα της σύγχρονης 

πολιτικής ζωής (Schmitter, 1974:96). 

Το ζήτημα της εξουσίας, και δη της πολιτικής εξουσίας, αποτελεί σημαντικό 

παράγοντα κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, καθώς η κατανομή της πολιτικής 

εξουσίας επηρεάζει ή και καθορίζει ακόμα τόσο το πώς θα ληφθεί μια απόφαση ή θα 

επιλυθεί μια σύγκρουση, όσο και το κατά πόσο αυτή η απόφαση θα γίνει αποδεκτή 

από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Η εξουσία λοιπόν είναι η δυνατότητα επιβολής της 

άποψης ενός φορέα δράσης πάνω στους άλλους με τη χρήση ή απειλή χρήσης 

κάποιας κύρωσης. Η πολιτική εξουσία μπορεί να ειδωθεί και ως σχέση εξουσιαστή-

εξουσιαζόμενου. Ο Max Weber (2001) αναφέρει ότι κάθε σχέση εξουσίας στηρίζεται 

σε ένα συγκεκριμένο minimum βούλησης προς υπακοή, δηλαδή συμφέροντος 

(εξωτερικού ή εσωτερικού) προς υπακοή. Η αποδοχή της απόφασης από τον 

εξουσιαζόμενο αναφέρεται στη νομιμοποίηση της εξουσίας κάτι που επηρεάζει και 

την εφαρμογή της. Προτείνει μια τριμερή τυπολογική κατηγοριοποίηση της εξουσίας 

σύμφωνα με την απαίτηση νομιμότητας. Την νόμιμη εξουσία με γραφειοκρατικό 

διοικητικό επιτελείο, η οποία προκύπτει από τα θεσμικά χαρακτηριστικά των 

πολιτικών θέσεων και ρόλων και όχι από τα ατομικά χαρακτηριστικά των φορέων των 

ρόλων. Την παραδοσιακή εξουσία, η οποία προκύπτει από την παράδοση συνεχούς 

άσκησης πολιτικής εξουσίας. Και την χαρισματική εξουσία, η οποία προκύπτει από τον 

τρόπο με τον οποίο οι οπαδοί προλαμβάνουν ορισμένα «εξαιρετικά» χαρακτηριστικά 

των ηγετών τους, όπως η ιερότητα ή η ηρωική δύναμη ή η πρότυπη στάση ενός 

προσώπου (Weber, 2001:22-82). Ωστόσο, αυτοί οι τύποι νομιμοποίησης της εξουσίας 

δεν απαντώνται στην πραγματική πολιτική ζωή σε απολύτως καθαρές μορφές αλλά 

συνήθως συνδυαστικά μεταξύ τους. 

Όταν ανακύπτει ένα ζήτημα ρύθμισης των κοινωνικών λειτουργιών, υπάρχει ένα 

σύνολο θεσμών και διαδικασιών με τις οποίες διευθετούνται οι πολιτικές διαφωνίες 

και συγκρούσεις και, τελικά, λαμβάνονται οι αποφάσεις. Κατ’ αρχάς υπάρχουν οι 

εκλογές, με τις οποίες οι πολίτες αποφασίζουν σε ποιο από τα ανταγωνιζόμενα 

κόμματα θα δώσουν την εντολή να σχηματίσει κυβέρνηση με την οποία θα 

επιχειρήσει να μετατρέψει το πρόγραμμά του σε κρατική πολιτική. Οι 

κοινοβουλευτικές διαδικασίες και συζητήσεις στα νομοθετικά σώματα αποτελούν τα 

νομιμοποιημένα σώματα λήψης αποφάσεων, εντός των οποίων αναζητούνται 

συναινετικές λύσεις αλλά δίνονται και οι ευκαιρίες για μπλοκάρισμα ανεπιθύμητων 

νομοσχεδίων. Οι εσωτερικές συζητήσεις και αντιπαραθέσεις μέσα σ’ ένα πολιτικό 

κόμμα που γίνονται κατά τις συνεδριάσεις των οργάνων του, καθώς επίσης και μια 
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 «Ιδεότυπος» σύμφωνα με τον Weber είναι μια αναλυτική έννοια, ένα μεθοδολογικό εργαλείο που το 
χρησιμοποιεί ως μέτρο με το οποίο συγκρίνει μια κοινωνική πραγματικότητα για να αναδείξει 
ομοιότητες και διαφορές. Τσαούσης Δ. (1989). Χρηστικό Λεξικό Κοινωνιολογίας. Αθήνα: Gutenberg, 
σελ. 114. 
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κυβερνητική κρίση που προκαλείται λόγω ενδοκυβερνητικών τριβών, μπορούν να 

δώσουν την ευκαιρία για τροποποίηση ή αλλαγή πολιτικής. Ένα συνταγματικό 

δικαστήριο μπορεί επίσης να κηρύξει αντισυνταγματικές κυβερνητικές πράξεις ή 

νόμους. Τέλος, ο δημόσιος διάλογος αποτελεί το πεδίο ανάδειξης των ζητημάτων και 

επηρεασμού των θεσμικών οργάνων λήψης αποφάσεων. Οι ομάδες συμφερόντων, με 

τη δράση τους, μπορούν να επιφέρουν αλλαγές στην κυβερνητική πολιτική ή να 

προσπαθήσουν να εξισορροπήσουν και να εξουδετερώσουν τις αντίστοιχες 

προσπάθειες άλλων ομάδων συμφερόντων (A. Ball & Peters, 2001:71). Τέλος, σε 

περιπτώσεις όπου ο ανταγωνισμός των ομάδων δεν ευνοεί τα συμφέροντα του 

κράτους, ουσιαστικά της κυρίαρχης τάξης που κατέχει την εξουσία, δεν θα πρέπει να 

παραγνωριστεί η ύστατη καταφυγή στο «εθνικό συμφέρον» προκειμένου να 

αποσπάσει την κοινωνική συναίνεση και να λάβει αποφάσεις σύμφωνα με τα 

συμφέροντά του σε καίρια ζητήματα (Miliband, 1984:274). Στο όνομα του «εθνικού 

συμφέροντος» θεωρείται ότι όλες οι ομάδες θα πρέπει να παραμερίσουν τα 

επιμέρους συμφέροντα και να υποταχθούν στο ανώτερο συλλογικό συμφέρον 

ανεξάρτητα από την κοινωνική τάξη ή την πολιτική ιδεολογία. 

 

Α.2.4. Πολιτική και Εκπαιδευτική Πολιτική 

 

Γίνεται ξεχωριστή αναφορά στην έννοια «πολιτική» και στην πιο εξειδικευμένη 

της έννοια, την «εκπαιδευτική πολιτική», καθώς αυτή διαπερνά όλη τη μελέτη μας. Ο 

Max Weber στην αρχή της διάλεξης «Politik als Beruf» («Πολιτική ως επάγγελμα») 

θέτει τον προβληματισμό του για την έννοια της πολιτικής:  

«Τι εννοούμε με τον όρο πολιτική; Η έννοια είναι εξαιρετικά πλατιά και 

περιλαμβάνει οποιοδήποτε είδος ηγετικής δράσης. Μιλάει κανείς για τη 

νομισματική πολιτική των τραπεζών, για την προεξοφλητική πολιτική της Κρατικής 

Τράπεζας, για την απεργιακή πολιτική των εργατικών οργανώσεων. Μπορεί ακόμη 

να μιλήσει κανείς για την εκπαιδευτική πολιτική μιας πόλης ή ενός χωριού, για την 

πολιτική του προέδρου ενός σωματείου και τέλος για την πολιτική μιας συνετής 

συζύγου, η οποία επιδιώκει να καθοδηγεί το σύζυγό της. Εδώ φυσικά οι 

παρατηρήσεις μας δεν αναφέρονται σε μια τόσο πλατιά έννοια της πολιτικής. Όταν 

λέμε πολιτική εννοούμε μόνον την ηγεσία ή την επίδραση της ηγεσίας μιας 

πολιτικής οργάνωσης, δηλ. σήμερα ενός κράτους»
30

  

Ο ίδιος ορίζει την πολιτική ως μια «προσπάθεια να συμμετάσχουμε ή να 

επηρεάσουμε τη διανομή της εξουσίας είτε ανάμεσα στα κράτη, είτε ανάμεσα στις 

ομάδες που υπάρχουν μέσα σ’ ένα κράτος» (Weber, 1996:45-46). Στο ίδιο πνεύμα των 

διαδικασιών κινείται και ο Kogan, ο οποίος αναφέρει ότι πολιτική είναι οι διαδικασίες 

διαλόγου μέσω των οποίων τα μέλη της κοινωνίας προσπαθούν να διεκδικήσουν και 

τελικά να συμβιβάσουν τις επιθυμίες τους (1978:15).  
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 Weber, «Politik als Beruf», σελ. 3, όπως αναφέρεται στο Weber (1996:45) 
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Όπως διαπιστώνει ο Steven Ball (1994:15), διεθνώς συχνά οι αναλυτές (θεμάτων 

εκπαιδευτικής πολιτικής) αποτυγχάνουν ή αποφεύγουν να προσδιορίσουν 

εννοιολογικά τι εννοούν με τον όρο πολιτική, (με αποτέλεσμα) η σημασία του όρου να 

λαμβάνεται ως δεδομένη... και να βρίσκουμε τον όρο πολιτική να χρησιμοποιείται για 

να περιγράψει εντελώς διαφορετικά πράγματα σε διαφορετικά σημεία ακόμα και της 

ίδιας μελέτης. Οι A. Ball and Peters (2001:11-12) επιβεβαιώνουν αυτόν το ισχυρισμό 

και παραθέτουν μια πλειάδα εννοιολογικών ορισμών της «πολιτικής» από 

διαφορετικούς ερευνητές.31 Στη χώρα μας δε γίνεται διάκριση των αγγλικών όρων 

politics και policy και αμφότεροι αποδίδονται με τον όρο πολιτική. Η απόδοση του 

όρου policy, ως πολιτική γραμμή ή τακτική, αναφέρεται σε μια πορεία δράσης ή σε 

μια επιδιωκόμενη πορεία δράσης, που θεωρείται ότι έχει υιοθετηθεί ενσυνείδητα, 

ύστερα από μελέτη των εναλλακτικών λύσεων και ακολουθείται ή επιδιώκεται να 

ακολουθηθεί (Σαΐτης, 2008:3). Σε κάθε περίπτωση ο Stephen Ball (1994), αναδεικνύει 

την προσέγγιση της πολιτικής, ως προϊόν -στρατηγικοί στόχοι, λειτουργικές και 

οργανωτικές δομές- και ως διαδικασία -για να καταστούν λειτουργικές οι ρυθμίσεις-. 

Εξειδικεύοντας στον όρο «εκπαιδευτική πολιτική», η Archer (1985:39) αναφέρει 

πως θα μπορούσε να συμπεριλάβει όλο το φάσμα των «κοινωνικών 

αλληλεπιδράσεων» που επηρεάζουν την εκπαίδευση, από τις επιπτώσεις της 

συζήτησης σε παγκόσμιο επίπεδο ως τις επιπτώσεις των αλληλεπιδράσεων σε τοπικό 

επίπεδο ακόμα και αυτές που συμβαίνουν στην κάθε οικογένεια που στέλνει το παιδί 

της στο σχολείο. Για τον Γ. Σταμέλο (2009:119), η έννοια της πολιτικής διαρθρώνεται 

σε δύο καθοριστικούς άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι αυτός του αξιακού 

προσανατολισμού και συμπεριλαμβάνει τις ιδέες και αξίες, δηλαδή αυτό που 

αποκαλείται «ιδεολογία» ή «φιλοσοφία» της πολιτικής. Ο δεύτερος είναι η παράδοση 

και ο θεσμικός της ρόλος, στην οποία καθοριστικός παράγοντας είναι η ίδια η 

κοινωνία στην οποία αναφέρεται μια πολιτική. Επιχειρώντας να αποσαφηνίσει τον 

όρο «πολιτική», ο Ν. Παπαδάκης (2003:78) αναδεικνύει τρεις κυρίαρχες τάσεις 

εννοιολογικής οριοθέτησης: α) εξουσιαστική επικοινωνία, β) σώμα-σύνολο 

αλληλεπιδρώντων δράσεων και γ) δέσμη λύσεων σε κάποιο ή κάποια συγκεκριμένα 

προβλήματα. Η κρατική πολιτική, η οποία αφορά τη γενικότερη κατεύθυνση, 

συνίσταται στις επιμέρους πολιτικές που αφορούν κάθε τομέα π.χ. οικονομική 

πολιτική, αγροτική πολιτική, εκπαιδευτική πολιτική κλπ. Σε μια προσπάθεια να 

γενικεύσουμε τα πλαίσια που αναδεικνύει ο κάθε ερευνητής θα μπορούσαμε να 

πούμε ότι η διαδικασία αποτύπωσης της εκπαιδευτικής πολιτικής συμπεριλαμβάνει 

όλες εκείνες τις αλληλεπιδράσεις και πρακτικές, των υπερεθνικών οργανισμών, του 

κράτους, των κοινωνικών τάξεων, των ομάδων πίεσης, των οργανισμών, ακόμα και 
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 Αντίστοιχες μελέτες, που κινούνται στην κατεύθυνση της προσέγγισης των θεμάτων της πολιτικής, 
αναφέρονται ενδεικτικά και οι εργασίες των Donna Kerr (1976), Roger King (1979), Taylor, S., et al 
(1997), Les Bell και Howard Stevenson (2006). 
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της οικογένειας ή και μεμονωμένων ατόμων, οι οποίες επιδιώκουν να καταστήσουν 

τις απόψεις τους κυρίαρχες με σκοπό να μετατρέψουν το σύνολο αξιών και 

αντιλήψεων που πρεσβεύουν, σε συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς θεσμούς και 

πρακτικές του εκπαιδευτικού συστήματος και των εκπαιδευτικών, ώστε να οδηγήσουν 

στην κοινωνία που οραματίζονται. 

Όσον αφορά την «εκπαιδευτική πολιτική» στη χώρα μας, με τη ρητή αναφορά της 

παραγράφου 2 του άρθρου 16 του ισχύοντος Συντάγματος ορίζεται ότι «η παιδεία 

αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, 

επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και 

θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλαση τους σε ελευθέρους και υπευθύνους 

πολίτες." (Βουλή των Ελλήνων, 2010:30). Έτσι η κυβέρνηση, που ασκεί κρατική 

εξουσία εκφράζοντας τη βούληση του ελληνικού λαού και είναι υπεύθυνη για τη 

διαμόρφωση των πολιτικών της, δια του αρμόδιου Υπουργείου Παιδείας καταθέτει 

στη Βουλή των Ελλήνων, προς ψήφιση, τα μέτρα που θα λάβει στον τομέα της 

εκπαίδευσης, και προβαίνει σε όλες τις ρυθμίσεις εκείνες που κινούνται μέσα στα 

πλαίσια των ανωτέρω συνταγματικών δεσμεύσεων καθώς και των προεκλογικών τους 

προτάσεων, οι οποίες αποτελούν την επίσημη εκπαιδευτική πολιτική. Η επίσημη 

«εκπαιδευτική πολιτική» αναφέρεται στο σύνολο των επιλογών, των ενεργειών και 

των θεσμικών μέσων, που εκφράζουν το εκπαιδευτικό σύστημα με στόχο την επίτευξη 

συγκεκριμένων εκπαιδευτικών στόχων, οι οποίοι συνάδουν με τη γενικότερη 

κυβερνητική πολιτική. Όπως επισημαίνει ο Σαΐτης (2008:4), καλά διατυπωμένη 

εκπαιδευτική πολιτική παρέχει τη σταθερή βάση, στην οποία στηρίζεται η ομαλή και 

αποτελεσματική λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος.  

Οι αλλαγές στην εκπαιδευτική πολιτική, όσο ριζικές και αν είναι, δεν γίνονται 

αυτόματα, ούτε αναδύονται ξαφνικά μέσα από ένα εργαστήριο, αντιθέτως 

επισυμβαίνουν σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό πλαίσιο μέσα 

στο οποίο αλληλεπιδρούν δρώντα άτομα, συλλογικοί φορείς, ομάδες συμφερόντων, 

κοινωνικά δίκτυα, τα οποία διέπονται από σχέσεις εξουσίας (Δακοπούλου, 2004:71). 

Παρατηρείται λοιπόν ένα ολόκληρο πλέγμα σχέσεων της εκπαίδευσης με ολόκληρη 

την κοινωνία. Η σχέση αυτή είναι αμφίδρομη, η κοινωνία με την πολιτική της έκφραση 

καθορίζει την εκπαίδευση και η εκπαίδευση, με τη σειρά της, επηρεάζει σε ένα βαθμό 

την κοινωνία (Μπαλάσκας, 1984:78). Αν και τα δεδομένα της κοινωνίας αλλάζουν και 

επηρεάζονται από όλους τους παράγοντες που προαναφέρθηκαν, το κράτος 

αναδεικνύεται σε βασικό παράγοντα που διαμορφώνει κάθε πτυχή της εκπαιδευτικής 

πολιτικής, καθώς απ' αυτό πηγάζουν όλες οι μορφές εξουσίας και από τα 

χαρακτηριστικά του εξαρτάται η κρατική εξουσία που οργανώνει, διευθύνει και 

διαχειρίζεται το εκπαιδευτικό σύστημα (Ανδρέου & Παπακωνσταντίνου, 1994:31). Το 

κράτος στο βαθμό που αποτελεί τη βασική μορφή της κεντρικής πολιτικής εξουσίας 

και οι σχέσεις κράτους, κοινωνίας και εκπαίδευσης θα αποτελέσουν το ερμηνευτικό 

πλαίσιο, με βάση το οποίο θα προσεγγίσουμε το υλικό και θα επιχειρήσουμε μια 
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ευρύτερη θεώρηση των ρητών και άρρητων σχέσεων του εκπαιδευτικού συστήματος 

με τα υπόλοιπα επιμέρους συστήματα της κοινωνίας, πολιτικό, οικονομικό, αγοράς, 

κοινωνικών ομάδων κλπ. 

 

 

Α.2.5.1. Μοντέλα εκπαιδευτικής πολιτικής 

 

Μια προσπάθεια ταξινόμησης των θεωριών εκπαιδευτικής πολιτικής σε σχέση με 

τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύουν το ρόλο της εκπαίδευσης στη σύγχρονη κοινωνία, 

σε ευρύτερα ρεύματα ή σχολές έγινε από τη Ζαμπέτα (1992). Η Ζαμπέτα, εστιάζοντας 

συνολικά στη σχέση κράτους-κοινωνίας-εκπαίδευσης, καταλήγει στην εξής τυπολογία 

εκπαιδευτικών πολιτικών: α. Φιλελεύθερες Προσεγγίσεις, β. Μαρξιστικές 

Προσεγγίσεις, γ. Προσεγγίσεις του Κράτους Πρόνοιας και δ. Πλουραλιστικές 

Προσεγγίσεις. Όπως σημειώνει δε, η κατηγοριοποίησή της έγινε σε σχέση με τις 

θεωρίες λειτουργίας της κοινωνίας και τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύει η κάθε 

θεωρία το ρόλο της εκπαίδευσης μέσα στο πλαίσιο του σύγχρονου κράτους. Όπως 

είναι προφανές οι προαναφερθείσες προσεγγίσεις αντλούν τη θεωρητική τους 

επιχειρηματολογία από τις αντίστοιχες πολιτικές θεωρίες. Θα αναφερθούμε 

αδρομερώς σε αυτές μόνο στο βαθμό που αφορά αμιγώς το ρόλο της εκπαίδευσης 

καθώς έχουν αναπτυχθεί στη θεωρητική ανάπτυξη για το ρόλο του σύγχρονου 

κράτους στην κοινωνία.  

Οι φιλελεύθερες προσεγγίσεις, θεωρούν ότι η εκπαίδευση αποτελεί κατ’ αρχήν 

ατομικό δικαίωμα και συμβάλλει στην ατομική ευημερία και στην καλύτερη ένταξη 

του ατόμου στην αγορά εργασίας. Μέσω του κύριου εκπροσώπου Milton Friedman,32 

δέχονται και αιτιολογούν την κυβερνητική παρέμβαση της κυβέρνησης ως νομίμου 

εκπροσώπου του κράτους (και κατ’ επέκταση της κοινωνίας) για δυο, κυρίως, λόγους. 

Ο πρώτος λόγος είναι η ύπαρξη ουσιαστικών «αποτελεσμάτων εκ της γειτνιάσεως» 

(«neighborhood effects») δηλαδή η επίδραση των πράξεων ενός ατόμου στα άλλα 

άτομα, να συμβάλλουν αποτελεσματικότερα στη συστημική ισορροπία της κοινωνίας 

και στη συνοχή του κοινωνικού ιστού. Για την επιχειρηματολογία των 

«αποτελεσμάτων εκ της γειτνιάσεως, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «η εκπαίδευση 

του δικού μου παιδιού συμβάλλει στη δική σου ευημερία (welfare), προωθώντας μια 

σταθερή και δημοκρατική κοινωνία». Ο δεύτερος είναι το «πατερναλιστικό 

ενδιαφέρον για τα παιδιά και άλλα ανεύθυνα άτομα». Και τα «αποτελέσματα εκ της 

γειτνιάσεως» και το «πατερναλιστικό ενδιαφέρον» έχουν πολύ σημαντικές συνέπειες 
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 Ο Milton Friedman, Καθηγητής Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Σικάγου, συνέβαλε στη 

δημιουργία μιας στενής κοινότητας διανοουμένων, γνωστής και ως «Σχολή του Σικάγου» (Chicago 

School), η οποία χαρακτηριζόταν από ακραίο οικονομικό φιλελευθερισμό (νεοφιλελευθερισμό). 
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τόσο για την διαμόρφωση του πολίτη, όσο και την εξειδικευμένη επαγγελματική 

εκπαίδευση. Για την προώθηση της σταθερής και δημοκρατικής κοινωνίας τίθενται 

δύο προϋποθέσεις: ένας minimum βαθμός αλφαβητισμού και γνώσης από πλευράς 

των πολιτών και η ευρεία αποδοχή ορισμένων κοινών αξιών. Η εκπαίδευση μπορεί να 

συμβάλει και στα δύο (Friedman, 1962:85-86). Συνεπώς νομιμοποιείται κάποια 

κυβερνητική παρέμβαση καθώς η κυβέρνηση ενδιαφέρεται για την καλή λειτουργία 

της κοινωνίας. Η κυβερνητική παρέμβαση οφείλει να αυξάνεται σε περιόδους 

εκπαιδευτικής κρίσης. Η κρίση, σύμφωνα με τον Ανδρέα Καζαμία (1992:20-21), 

δείχνει την ανισορροπία που αναδεικνύεται όταν το εκπαιδευτικό σύστημα δεν 

εναρμονίζεται λειτουργικά με τις εξελίξεις και μεταβολές στους άλλους κοινωνικούς 

τομείς και ειδικά την οικονομία, το υποσύστημα με τους ταχύτερους ρυθμούς 

εξέλιξης  γεγονός που υποδηλώνει την ανάδειξη εκπαιδευτικής κρίσης. Σε αυτή την 

περίπτωση επιβάλλεται συνήθως μια εκτεταμένη διορθωτική παρέμβαση με τη 

μορφή της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης (Παπαδάκης, 2003:67). Σε γενικές γραμμές, 

ακολουθώντας τις απόψεις του νεοφιλελευθερισμού ο Friedrich August von Hayek 

(1960:381) προτείνει η κυβερνητική παρέμβαση να είναι περιορισμένη και να 

αποβλέπει στην εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας και να εντείνεται μόνο στις 

περιπτώσεις που δεν μπορεί να επιλύσει τα ζητήματα η αγορά. Οι παρεμβάσεις αυτές 

με τη μορφή εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων ακολουθούν γενικότερα το συναινετικό 

μοντέλο και υιοθετούν μια γραμμική ακολουθία για την ανάλυση και την ερμηνεία 

τους, το οποίο ο Παπαδάκης παρουσιάζει σχηματικά ως εξής:  

 

Νέες ανάγκες προκύπτουν στην κοινωνία 

ανατίθεται στο εκπαιδευτικό σύστημα 
η ικανοποίηση αυτών των αναγκών, 

μέσω της εκπόνησης νέας ΕΠ 

αλλαγές στη δομή του εκπαιδευτικού 

συστήματος λαμβάνουν χώρα 

προκειμένου να διευκολύνουν τις νέες 

λειτουργίες 

τα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα 

αναλαμβάνουν 

αυτόν το νέο ρόλο 

Λανθάνουσες ή και ορατές αλλαγές επισυμβαίνουν στην κοινωνία ως 

συνέπειες των νέων λειτουργιών της εκπαίδευσης 

Σχήμα 5. Φιλελεύθερες προσεγγίσεις στην εκπαίδευση (Παπαδάκης, 2003:67). 
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Η εκπαίδευση στις προσεγγίσεις αυτές αποτελεί ατομική υπόθεση. Και ο κάθε 

γονιός είναι κατά κύριο λόγο ο καταναλωτής των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που 

προσφέρονται από το κράτος (Ζαμπέτα, 1994:34-35). Είναι υπεύθυνος για την 

μόρφωση του παιδιού του. Έτσι προτάθηκε η διανομή κουπονιών (vouchers) τα οποία 

μπορεί ο γονέας να τα χρησιμοποιήσει όπως αυτός επιθυμεί, καθώς η κατανομή των 

εκπαιδευτικών δαπανών από το κράτος «αντί να εκφράζει τις επιθυμίες των 

καταναλωτών, καθορίζεται από πολιτικούς και γραφειοκράτες, οι οποίοι επηρεάζονται 

από αναρίθμητες ομάδες πίεσης,33 με μια συνεχή διαμάχη μεταξύ επιμέρους 

συμφερόντων» (Dennison, 1984:16-17).34 Κινούμενες σε αυτό το πνεύμα οι 

φιλελεύθερες προσεγγίσεις επικρίνουν και τη λειτουργία των συνδικάτων καθώς η 

ύπαρξη του διμερούς (κρατικού και συνδικαλιστικού) μονοπωλίου δεν επιτρέπει την 

ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εκπαιδευτικών υπηρεσιών κατά τα 

πρότυπα λειτουργίας της αγοράς (Ζαμπέτα, 1994:35). 

Οι μαρξιστικές προσεγγίσεις αντλούν την επιχειρηματολογία τους από τη βασική 

θέση, ότι η εκπαίδευση δεν μπορεί να μελετηθεί ανεξάρτητα από την κοινωνία, 

αντιθέτως είναι συνδεδεμένη με τους οικονομικούς και κοινωνικούς θεσμούς, στη 

διαιώνιση και αναπαραγωγή των οποίων συμβάλλει μάλιστα αποφασιστικά. Ο 

εκπαιδευτικός θεσμός στη μαρξιστική οπτική προέκυψε μέσα από την εξέλιξη του 

κοινωνικού καταμερισμού της εργασίας. Έτσι, το εκπαιδευτικό σύστημα θεωρείται 

«αναπόσπαστο στοιχείο της αναπαραγωγής της κυρίαρχης ταξικής δομής της 

κοινωνίας» (Bowles & Gintis, 1976:125-126). Η κρατική παρεμβατικότητα στην 

εκπαίδευση, σύμφωνα με τις μαρξιστικές προσεγγίσεις, δεν ερμηνεύεται ως 

αποτέλεσμα της ζήτησης για νέες δεξιότητες κατά τις φιλελεύθερες προσεγγίσεις 

αλλά «για να ενσωματωθούν οι μάζες σε μια νέα και μετασχηματισμένη ηγεμονία, 

δημιουργώντας σ’ αυτές μια συνείδηση η οποία δεν παρεμποδίζει τις καπιταλιστικές 

σχέσεις» (Sharp, 1980:129). Όπως αναφέρει η Ζαμπέτα (1994:45-48), στην μαρξιστική 

                                                           
33

 Οι ομάδες πίεσης, σύμφωνα με τους Alan Ball και Guy Peters, ορίζονται οι οργανώσεις που 
επιχειρούν να επηρεάσουν την πολιτική εξουσία για τη διαμόρφωση των κρατικών πολιτικών. Οι 
ομάδες πίεσης συμπεριλαμβάνουν ως υποκατηγορίες τις ομάδες συμφερόντων και τις ομάδες γνώμης, 
οι οποίες αλλού αναφέρονται ως ομάδες ενδιαφερόντων. Η βασική διαφορά ανάμεσα σε αυτές είναι 
ότι «τα μέλη των ομάδων συμφερόντων έχουν ουσιαστικά κίνητρα παραμονής στην οργάνωση ως μέλη 
ακόμη και στις περιπτώσεις που οι ηγεσίες δεν δρουν με τρόπους που ανταποκρίνονται άμεσα στις 
αντιλήψεις των μελών. Από την άλλη, τα μέλη των ομάδων γνώμης τείνουν να συνδέουν με τρόπο 
σαφέστερο τα άμεσα αποτελέσματα με την παραμονή τους στην ομάδα. Όχι μόνον διότι δεν αναμένουν 
άλλα -μακροπρόθεσμα ή δομικά- οφέλη από την παραμονή τους, αλλά και διότι τυχόν παραμέληση των 
αξιών τους από την ομάδα αποτελεί θεμελιώδη λόγο αποχώρησης» (2001:194). Οι ομάδες πίεσης 
(συμφερόντων) ως αναλυτικό εργαλείο απαντώνται σε κάθε θεωρητικό μοντέλο λειτουργίας του 
κράτους με διαφορετικό, ωστόσο, ρόλο και βαρύτητα. Οι μέθοδοι και οι τεχνικές παρέμβασης των 
ομάδων πίεσης εξαρτώνται από διάφορες παραμέτρους: 1. Τη θεσμική δομή του -πολιτικού 
συστήματος και τα οργανωτικά χαρακτηριστικά του κράτους. 2. Τα χαρακτηριστικά του κομματικού 
συστήματος. 3. Την πολιτική κουλτούρα. 4. Τις πολιτικές θεματικές και τα πολιτικά ζητήματα περί των 
οποίων πρόκειται κάθε φορά. 5. Τα χαρακτηριστικά και το προφίλ της ίδιας της ομάδας πίεσης. 
34

 Όπως παρατίθεται από την Ζαμπέτα (1994:35) 
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συζήτηση, η ερμηνεία του κρατικού παρεμβατισμού στην εκπαίδευση έχει 

επιχειρηθεί, κυρίως:  

 με βάση την «αρχή της αντιστοιχίας» μεταξύ της κοινωνικής οργάνωσης και 

των κοινωνικών σχέσεων του σχολείου με αυτήν της εργασίας και της 

παραγωγής, των Bowles and Gintis (1976:151) 

 από τις θεωρίες της κοινωνικής αναπαραγωγής μέσα από το έργο του 

Αλτουσέρ (1978) «Ιδεολογία και Ιδεολογικοί Μηχανισμοί του Κράτους» στο 

οποίο επισημαίνεται ότι διάφοροι κρατικοί θεσμοί, όπως η εκκλησία, ο 

συνδικαλισμός, ο στρατός κλπ, με «κυρίαρχο» ιδεολογικό μηχανισμό του 

κράτους «στις ώριμες καπιταλιστικές κοινωνίες» το σχολείο, διδάσκουν 

διάφορα «σαβουάρ φαιρ» με διαφορετικές μορφές ώστε να εξασφαλίζουν την 

υποταγή στην κυρίαρχη ιδεολογία και την κοινωνική, οικονομική και 

πολιτισμική αναπαραγωγή. Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «ο ύστατος όρος 

παραγωγής, είναι η αναπαραγωγή των όρων παραγωγής». 

Και οι δυο εκδοχές της μαρξιστικής οπτικής συνδέουν τη δομή της εκπαίδευσης 

με την ευρύτερη κοινωνική και οικονομική δομή (Παπαδάκης, 2003:70) ερμηνεύοντας 

έτσι την κρατική παρέμβαση στην εκπαιδευτική πολιτική. Η εκπαίδευση 

αναδεικνύεται ως το στοιχείο που μπορεί να συμβάλλει τα μέγιστα στον κοινωνικό 

μετασχηματισμό, συνεπώς η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση τοποθετείται στο επίκεντρο 

του ενδιαφέροντος στις μαρξιστικές προσεγγίσεις (Ζαμπέτα, 1994:56).  

Όπως ήδη αναφέρθηκε, η ανάπτυξη των πολιτικών πρόνοιας στόχευαν σταθερά 

στην κοινωνική ευημερία των πολιτών του και στην μείωση ή/και στην εξάλειψη της 

κοινωνικής ανισότητας. Η εκπαιδευτική πολιτική λοιπόν δεν μπορεί να θεωρείται ως 

ιδεολογικά και κοινωνικά ουδέτερη κρατική πολιτική, ούτε βεβαίως απομονωμένη 

από άλλες πολιτικές, αλλά ως πολιτική που έχει συγκεκριμένους στόχους και επιφέρει 

συγκεκριμένα αποτελέσματα. Συνάδοντας με αυτήν τη θέση, η εκπαίδευση στις 

προσεγγίσεις του κράτους πρόνοιας αποτελεί ένα τμήμα στο πεδίο της κοινωνικής 

πολιτικής (Ladwig, 1994:342-343) όπου ένα πλέγμα θεσμών λειτουργούν 

συμπληρωματικά και σε αμοιβαία σύνδεση μεταξύ τους. Μέσα σε αυτό το πλέγμα 

κοινωνικών πολιτικών, η εκπαιδευτική πολιτική από την πλευρά της αποσκοπεί στην 

ισότητα εκπαιδευτικών ευκαιριών και στην κατοχύρωση ορισμένων ελάχιστων 

συνθηκών (minimum standards) πρόσβασης στα εκπαιδευτικά αγαθά σε όλους τους 

πολίτες (Ζαμπέτα, 1993:226) με απώτερο στόχο τη μείωση των κοινωνικών 

ανισοτήτων. Η επισκόπηση των παρεμβατικών μορφών και μεθόδων του Κράτους 

Πρόνοιας στο χώρο της εκπαίδευσης οδήγησε τον Ιωάννη Πυργιωτάκη (1995:86) στην 

κατάταξή τους σε δυο μεγάλες κατηγορίες: (α) εκείνες που αναφέρονται στο 

εσωτερικό πεδίο του ίδιου του εκπαιδευτικού συστήματος (ενδοσυστημικές 

παρεμβάσεις) και (β) εκείνες που αναφέρονται σε παράγοντες έξω από το 

εκπαιδευτικό σύστημα, εμπλέκονται όμως έμμεσα μαζί του και επηρεάζουν τον τρόπο 

της λειτουργίας του (εξωσυστημικές παρεμβάσεις). 
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Βασικός ιδεολογικός στόχος των εκπαιδευτικών πολιτικών του Κράτους Πρόνοιας 

αποτέλεσε ο εκδημοκρατισμός του εκπαιδευτικού συστήματος όσον αφορά την 

οργάνωση, τις μεθόδους και τα αναλυτικά προγράμματα, η κατάργηση των φραγμών 

για το πέρασμα από τις κατώτερες προς τις ανώτερες εκπαιδευτικές βαθμίδες και 

ιδιαίτερα η κατάργηση των εξετάσεων στις ηλικίες των 11-12 ετών (Ζαμπέτα, 

1994:64). Παράλληλα, μέσα από την παροχή αντισταθμιστικής εκπαίδευσης και την 

ανάπτυξη ενιαίων εκπαιδευτικών κριτηρίων σε εθνικό επίπεδο, επιχειρείται η 

δημιουργία και η ανάπτυξη εκείνων των μηχανισμών που αναχαιτίζουν και 

εξαλείφουν τις κοινωνικές ανισότητες και οδηγούν στη κοινωνική ανάπτυξη και την 

ευημερία.  

Η διαδικασία ανάπτυξης των εκπαιδευτικών θεσμών, στις προσεγγίσεις του 

Κράτους Πρόνοιας, αναδεικνύει δύο διαφοροποιημένες τάσεις. Η πρώτη επιχειρεί μια 

προσέγγιση στην οποία αξιολογείται η εξασφάλιση της ισορροπίας μεταξύ «ατομικών 

δικαιωμάτων» και «συλλογικών στόχων» στην εκπαίδευση έχοντας ως βασική 

προϋπόθεση πάντα την επιδίωξη ορισμένων βασικών στόχων, όπως της ισότητας των 

ευκαιριών. Η δεύτερη, έχοντας μια αξιακή φόρτιση, αξιολογεί την εκπαιδευτική 

μεταρρύθμιση σε σχέση με το αν λειτουργεί αναδιανεμητικά και βελτιώνει τη θέση 

των κοινωνικών κατηγοριών και ομάδων που μειονεκτούν, έχοντας ως στόχο όχι τη 

διασφάλιση της υπάρχουσας κατάστασης, αλλά την ανατροπή προς όφελος των πιο 

αδύνατων (Ζαμπέτα, 1994:69). Διαφαίνεται δηλαδή ένας διάλογος μεταξύ των 

φιλελεύθερων και των μαρξιστικών απόψεων ο οποίος εδράζεται στην προσπάθεια 

αναζήτησης ισορροπίας μεταξύ ατομικών δικαιωμάτων και δημοσίου συμφέροντος. 

Μια ακόμη, εντελώς διαφορετική οπτική της σχέσης του Κράτους Πρόνοιας με 

την εκπαίδευση και την εκπαιδευτική πολιτική καταγράφει ο Παπαδάκης (2003:73) με 

βάση τις απόψεις του Jürgen Habermas, ο οποίος υποστηρίζει ότι παρ’ όλο που όλα τα 

ζητήματα ανάγονται στην επικυριαρχία του οικονομικού, το Κράτος Πρόνοιας με τις 

πολιτικές του δεν επιτρέπει στις, οικονομικές και άλλες κρίσεις (περιορισμένης 

έκτασης), να εκραγούν με άμεση οικονομική μορφή αλλά χαρακτηρίζονται από 

εντάσεις εντός της πολιτιστικής και κοινωνικής τάξης. Έτσι τα συμπτώματα αυτών των 

κρίσεων εκτοπίζονται από την εντατικοποίηση των μηχανισμών που ευνοούν την 

πολιτισμική, εκπαιδευτική και κοινωνική ενσωμάτωση. Το αποτέλεσμα αυτών των 

μηχανισμών είναι μια «ιδεολογική εκκένωση» (ideological discharge) πολύ 

μεγαλύτερη από ό,τι συμβαίνει σε περιόδους καπιταλιστικής ανάπτυξης που 

χαρακτηρίζεται από υψηλή απασχόληση (Habermas, 1979:74). Προκειμένου, πάντως, 

να επιτυγχάνεται αυτή η «ιδεολογική εκκένωση» και να αποφεύγονται ή να 

ελαχιστοποιούνται οι άσκοπες συγκρούσεις, οι κυβερνήσεις στο Κράτος Πρόνοιας 

διαπραγματεύονται με κορπορατιστικά συμφέροντα, όπως συνδικάτα, 

επαγγελματικές ενώσεις και ομοσπονδίες εργοδοτών και μέσα από τις 
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διαπραγματεύσεις καταλήγουν σε κοινωνικά συμβόλαια και συμφωνίες (Shipman, 

1984).  

Τέλος, οι πλουραλιστικές προσεγγίσεις, παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις, 

βασίζονται στην αντίστοιχη άποψη για τη λειτουργία του κράτους ότι η εξουσία είναι 

διαμοιρασμένη στην κοινωνία μεταξύ πολλών επιμερισμένων συμφερόντων και ότι οι 

διάφορες πολιτικές, άρα και η εκπαιδευτική πολιτική, διαμορφώνονται μέσω μιας 

διαπραγμάτευσης-συναλλαγής ή σύγκρουσης μεταξύ των επιμέρους ομάδων 

συμφερόντων και του κράτους δια της εκάστοτε κυβέρνησης όπου τελικά 

επιτυγχάνεται μια ισορροπία καθώς καμιά ομάδα δεν μπορεί να επικρατήσει 

(Ζαμπέτα, 1994:70). Θα μπορούσαμε να πούμε ότι παρουσιάζεται μια σχέση που 

δείχνει ότι η δράση και η δομή είναι αλληλεξαρτώμενοι συνδημιουργοί στην 

παραγωγή πολιτικού αποτελέσματος παρά δύο αντίθετοι πόλοι στο κοινωνικό 

συνεχές.  

Στα πλαίσια αυτών των προσεγγίσεων αναπτύχθηκαν πολλές τάσεις και, κυρίως, 

έχουν πραγματοποιηθεί πολλές εμπειρικές έρευνες για την ανάλυση των 

εκπαιδευτικών πολιτικών. Θα αναφερθούμε στις πιο εξέχουσες από αυτές, ξεκινώντας 

από τις θέσεις της Margaret Archer (1979) η οποία επιχειρεί να διαμορφώσει μια 

«γενική συστημική θεωρία» για τη διαδικασία μέσα από την οποία αναπτύσσονται τα 

εκπαιδευτικά συστήματα. Βάση αυτής της διαδικασίας αποτελεί η «κοινωνική 

αλληλεπίδραση», στα πλαίσια της οποίας επιχειρείται η ερμηνεία και η συγκρότηση 

των εκπαιδευτικών συστημάτων (Ζαμπέτα, 1994:71-72). Σύμφωνα με την ανάλυση της 

Archer, τα εκπαιδευτικά συστήματα έχουν κοινωνική προέλευση και η μεταρρύθμιση 

της εκπαιδευτικής πολιτικής καθορίζεται από μια «διαπραγμάτευση» μεταξύ των 

ομάδων συμφερόντων οι οποίες κατέχουν διαφορετικό βαθμό εξουσίας και πόρων. 

Μεταξύ των διαφόρων ομάδων συμφερόντων διακρίνει τρεις τύπους 

διαπραγματεύσεων όπου ο καθένας από αυτούς σχετίζεται με έναν συγκεκριμένο 

τύπο κοινωνίας και εκπαιδευτικού συστήματος (αποκεντρωτικά ή συγκεντρωτικά 

εκπαιδευτικά συστήματα) στο οποίο αναφέρεται.  

Ο πρώτος τύπος διαπραγμάτευσης αναφέρεται στις «εσωτερικές πρωτοβουλίες» 

(internal initiation) και χαρακτηρίζει όλες τις πρωτοβουλίες όπου ο διάλογος για την 

αλλαγή του εκπαιδευτικού συστήματος έχει την αφετηρία του στο εσωτερικό του, 

δηλαδή στους εκπαιδευτικούς ως άτομα αλλά και την ευρύτερη εκπαιδευτική 

κοινότητα. Περιλαμβάνει όλες τις πρωτοβουλίες, από αυτές της μικρής κλίμακας 

προσωπικές πρωτοβουλίες για ένα συγκεκριμένο θέμα έως και της μεγάλης κλίμακας 

δράσεις των επαγγελματικών ενώσεων. Ωστόσο, γίνεται φανερό ότι για να προωθηθεί 

μια τέτοια πρωτοβουλία θα πρέπει να γίνει αντικείμενο διαπραγμάτευσης με όλες τις 

ενδιαφερόμενες εξωτερικές ομάδες. Ο δεύτερος τύπος διαπραγμάτευσης είναι αυτός 

«των εξωτερικών συναλλαγών» (external transaction) που συνήθως υποκινείται από 

ομάδες έξω από την εκπαίδευση οι οποίες αναζητούν νέες ή πρόσθετες υπηρεσίες 

εκπαίδευσης. Αναγκαστικά οι ομάδες αυτές αλληλεπιδρούν με τις ομάδες στο 
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εσωτερικό της εκπαίδευσης. Είναι προφανές ότι στη διαπραγμάτευση για τη 

μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος εμπλέκονται εθελοντικά όλες οι 

ομάδες που ενδιαφέρονται και διαθέτουν τους απαραίτητους πόρους και χρόνο. 

Συνεπώς οι παραπάνω τύποι αφορούν έναν μάλλον περιορισμένο αριθμό ομάδων 

που συμμετέχουν στη διαπραγμάτευση. Δεν συμβαίνει το ίδιο και για τον τρίτο τύπο 

διαπραγμάτευσης, ο οποίος αναφέρεται στους «πολιτικούς χειρισμούς» (political 

manipulation). Το κράτος και η πολιτική εξουσία, ως εκπρόσωπος του, όπως ήδη 

συζητήθηκε είναι ο πιο ισχυρός διαπραγματευτής στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής 

πολιτικής, έχοντας τη δυνατότητα να ψηφίζει νόμους και να εκδίδει εντολές και 

κανονιστικές εγκυκλίους, όντας ο χρηματοδότης του εκπαιδευτικού συστήματος. Οι 

πολιτικοί χειρισμοί αφορούν όλες τις ομάδες που συμμετέχουν στα πεδία λήψης 

αποφάσεων είτε με επίσημες είτε με ανεπίσημες εξουσίες για να επιτύχουν τις 

αποφάσεις που επιθυμούν και να αποτρέψουν αυτές που δεν επιθυμούν. Μέσα, 

λοιπόν, από τους πολιτικούς χειρισμούς και τους διαύλους επικοινωνίας που 

αναπτύσσονται δίνεται η δυνατότητα σε πολλές και διαφορετικές ομάδες, οι οποίες 

σε άλλη περίπτωση δεν θα είχαν πρόσβαση, να αποκτούν επιρροή και να 

παρεμβαίνουν στη πολιτική διαδικασία διαμόρφωσης και εφαρμογής της 

εκπαιδευτικής πολιτικής (Archer, 1985:42-47). 

Στα πλαίσια των πλουραλιστικών προσεγγίσεων, αναπτύσσεται μια ακόμη 

ενδιαφέρουσα άποψη για την διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής από τους 

Brian Salter και Ted Tapper, οι οποίοι αναφέρουν ότι η εκπαιδευτική αλλαγή 

επέρχεται ως απάντηση στις νέες κοινωνικές ανάγκες. Οι θέσεις τους είναι αρκετά 

κοντά με αυτές της Archer, καθώς η έννοια της αλληλεπίδρασης είναι επίσης 

σημαντική στο έργο τους. Υποστηρίζουν πως κανένας θεσμός δεν είναι αποκομμένος 

από τους άλλους, δίνοντας έμφαση στη «δυναμική της διαδικασίας εκπαιδευτικής 

αλλαγής» την οποία θεωρούν, επίσης, ότι είναι πολιτικά ελεγχόμενη. Στη λογική αυτή, 

η εκπαιδευτική αλλαγή αποτελεί μια ιδεολογική πάλη στην οποία το νέο μοντέλο του 

μορφωμένου ανθρώπου-πολίτη και η επιθυμητή δημοκρατική κοινωνία (κοινωνική 

ευταξία) ανταγωνίζεται με τα παλαιά μοντέλα. Παρ’ όλο που αντλούν επιχειρήματα 

από τις μαρξιστικές προσεγγίσεις, ασκούν κριτική στην ντετερμινιστική άποψη ότι η 

εκπαιδευτική αλλαγή ελέγχεται πλήρως και επιτελείται αποκλειστικά σύμφωνα με τις 

επιταγές του κεφαλαίου. Υποστηρίζουν ότι προφανώς οι ανάγκες της οικονομίας 

επηρεάζουν τις εκπαιδευτικές αλλαγές, ωστόσο για να μπορέσει αυτή η επιρροή να 

επιδράσει στη διαδικασία εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης πρέπει να εκφραστεί σε 

αποτελεσματικές πολιτικές θέσεις. Σε αυτήν τη διαδικασία της δημόσιας συζήτησης, 

και μέσα από τις διαφωνίες, τις εντάσεις και τις αντιφάσεις, η ατζέντα του κεφαλαίου 

θα αποκαλυφθεί (Salter & Tapper, 1981:30-49). Θεωρούν επίσης σημαντικό το ρόλο 

της «γραφειοκρατίας» της εκπαίδευσης, με τη βεμπεριανή έννοια, η δυναμική της 

οποίας δεν είναι πάντα σε συμφωνία με τη δυναμική της οικονομίας. Έτσι η 
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εκπαιδευτική πολιτική μπορεί να κατανοηθεί ως το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης 

μεταξύ της οικονομικής και γραφειοκρατικής δυναμικής (Salter & Tapper, 1985:23) 

θεωρώντας ότι το κράτος μπορεί να έχει ένα βαθμό αυτονομίας. Η έννοια της 

«αλληλεπίδρασης» οδηγεί τους B. Salter και T. Tapper στο συμπέρασμα ότι για να 

μελετηθεί η διαδικασία διαμόρφωσης της εκπαιδευτικής πολιτικής πρέπει να 

μελετηθούν όλοι οι παράγοντες οι οποίοι άμεσα ή έμμεσα ενδιαφέρονται για την 

εκπαιδευτική αλλαγή. Μέσα σε αυτούς είναι η οικονομία και η γραφειοκρατία της 

εκπαίδευσης, η οποία είναι ισχυρή στα συγκεντρωτικά εκπαιδευτικά συστήματα, τα 

πολιτικά κόμματα, οι διανοούμενοι όπως και όλες οι ομάδες ενδιαφερόντων για την 

εκπαίδευση.  

Επιχειρώντας μια πιο εξειδικευμένη παρουσίαση των παραγόντων που 

επηρεάζουν τη διαδικασία διαμόρφωσης της πολιτικής ο Michael Fullan (2001:35-43) 

αναφέρει: την πολιτική υποστήριξη από την κεντρική διοίκηση, την υποστήριξη από 

τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, τους εξωτερικούς παράγοντες, την πίεση της 

κοινότητας (πίεση ή απάθεια) και τη χρηματοδότηση της πολιτικής. 

Σε γενικές γραμμές θα λέγαμε ότι οι πλουραλιστικές προσεγγίσεις εμφανίζονται 

με πολλές παραλλαγές, μοιράζονται ωστόσο την άποψη ότι η κοινωνική και η 

πολιτική εξουσία είναι διακριτές και δεν επικαθορίζει η μία ολοκληρωτικά την άλλη 

(McPherson & Raab, 1988:xii). Έτσι λοιπόν η εκπαιδευτική πολιτική δεν είναι μια 

άμεση απάντηση στα συμφέροντα της κυρίαρχης τάξης, αλλά γίνεται καλύτερα 

αντιληπτή ως σύνθεση πολλών ετερογενών στοιχείων. Το ζήτημα που αναδεικνύεται 

είναι η βαρύτητα του κράτους και ο ρόλος των ομάδων ενδιαφερόντων στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων. Οι σχέσεις αυτών των ομάδων με τα πολιτικά 

κόμματα και η αλληλεπίδραση του κομματικού συστήματος με τις δραστηριότητες 

των ομάδων αποτελούν σημαντικούς παρεμβατικούς παράγοντες στις τελικές 

αποφάσεις (A. Ball & Peters, 2001:200-201).  

Με βάση τον ηγεμονικό ρόλο του κράτους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων 

για τη διαμόρφωση και την άσκηση εκπαιδευτικής πολιτικής αναπτύχθηκε από την 

Αμαλία Υφαντή (1994) μια δεύτερη τυπολογία εκπαιδευτικών πολιτικών, στην οποία 

διακρίνονται τρία κύρια παραδείγματα-μοντέλα εκπαιδευτικής πολιτικής, που επίσης 

αντλούν τα βασικά τους χαρακτηριστικά από το «παράδειγμα» λειτουργίας του 

κράτους: 

Το συγκεντρωτικό μοντέλο, το οποίο υποστηρίζει ότι η εξάρτηση του 

εκπαιδευτικού συστήματος από την κεντρική εξουσία και τους μηχανισμούς της είναι 

θετικό γεγονός και συμβάλλει στην ποιοτική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου, 

στην ισοκατανομή των οικονομικών πόρων, αλλά επίσης διευκολύνει την εκπόνηση 

και εφαρμογή ενιαίας εκπαιδευτικής πολιτικής. Το συγκεντρωτικό μοντέλο αντλεί τις 

βασικές του αρχές από το γραφειοκρατικό μοντέλο του Max Weber, το οποίο 

αποτελεί για τον ίδιο ένα ορθολογικό μοντέλο οργάνωσης και διοίκησης, το ιδεώδες 

σύστημα ελέγχου. Παρ’ όλο που ασκήθηκε κριτική στο συγκεντρωτικό μοντέλο, 
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επισημαίνεται από την Αμ. Υφαντή ότι αυτό το μοντέλο είναι επικρατέστερο στην 

Ελλάδα, όπου η εκάστοτε κυβέρνηση επηρεάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό τη 

διαμόρφωση και έχει τον έλεγχο της εκπαιδευτικής πολιτικής. Ενώ ο βαθμός 

παρέμβασης στην εκπαιδευτική πολιτική είναι περιορισμένος στις μάζες, δε 

συμβαίνει το ίδιο με τα στελέχη της γραφειοκρατίας της εκπαίδευσης.  Αυτά τα 

στελέχη ευρισκόμενα στα υψηλότερα κλιμάκια της γραφειοκρατικής ιεραρχικής 

δομής έχουν την απαραίτητη δύναμη να ασκούν σε πολύ μεγάλο βαθμό έλεγχο τόσο 

στη διαμόρφωση και την επεξεργασία όσο και στην προώθηση ή μη μιας πολιτικής 

(Μιχαλακόπουλος, 1987:155-56). Οι Αποστόλης Ανδρέου και Γιώργος 

Παπακωνσταντίνου υποστηρίζουν ότι η σημαντικότερη ένδειξη συγκέντρωσης είναι ο 

υψηλός βαθμός εξάρτησης των τοπικών και περιφερειακών αρχών, καθώς και της 

τοπικής αυτοδιοίκησης από την κεντρική εξουσία και το κράτος, κάτι που ισχύει 

σχεδόν απόλυτα στη χώρα μας. Αναφέρουν: 

«Το κριτήριο της συγκέντρωσης είναι ο διορισμός από το κράτος των αρχών 

αυτών, η στενότητα της παρεχόμενης αρμοδιότητας τους, η ολοκληρωτική 

εξάρτηση τους από το κράτος και την κεντρική εξουσία και τέλος, το γεγονός ότι 

οι δραστηριότητες που τους παρέχονται και αναπτύσσονται μέσα στο χώρο που 

βρίσκονται ασκούνται στο όνομα και στο λογαριασμό του κράτους αδυνατώντας 

να ξεφύγουν από την κυριαρχία του αφού τους επιβάλλεται άμεσα ή έμμεσα η 

εφαρμογή των δραστηριοτήτων της διοίκησης» (Ανδρέου & Παπακωνσταντίνου, 

1994:113). 

Το κορπορατιστικό μοντέλο, το οποίο αναγνωρίζει τη δυναμική των ομάδων με 

ενδιαφέρον σε θέματα εκπαίδευσης και τους επιτρέπει να δρουν ανεξάρτητα, αρκεί 

να υπόκεινται στον έλεγχο του κρατικού μηχανισμού και της εκάστοτε κυβέρνησης, 

σύμφωνα με το ευρύτερο αντίστοιχο μοντέλο λειτουργίας του κράτους. Στην 

περίπτωση της Ελλάδας, όπου υπάρχει μακρά παράδοση του συγκεντρωτικού 

συστήματος διοίκησης, το πολιτικό μοντέλο του κορπορατισμού συνδέεται απλώς με 

τη δράση ορισμένων ομάδων (π.χ. συνδικαλιστικές ενώσεις εκπαιδευτικών, 

πανεπιστήμια, γραφειοκρατικός μηχανισμός κλπ) οι οποίες αν και προβάλλουν τις 

θέσεις τους, δέχονται όμως επίσημα ή ανεπίσημα τον έλεγχο και τους περιορισμούς 

που τους τίθενται από την κεντρική κυβέρνηση (Schmitter, 1974:95).  

Τέλος, το πλουραλιστικό μοντέλο αφορά κυρίως την πιο σύγχρονη διάρθρωση 

των δημοκρατικών κοινωνιών σύμφωνα με το αντίστοιχο μοντέλο λειτουργίας του 

κράτους που αναπτύχθηκε παραπάνω. Το μοντέλο αυτό προβάλλει το ρόλο των 

οργανωμένων ομάδων οι οποίες διακρίνονται σε νομιμοποιημένες και μη, ανάλογα 

με το βαθμό αναγνώρισης, ενημέρωσης και νομιμοποίησης από την κυβέρνηση και 

τους μηχανισμούς του κράτους. Οι «νομιμοποιημένες» ομάδες είναι εκείνες που 

μπορούν να ενημερώνονται από την κυβέρνηση ή τα κρατικά δημόσια όργανα για 

θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής και συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων πριν αυτά 
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θεσμοθετηθούν. Από την άλλη μεριά, οι «μη νομιμοποιημένες» ομάδες προσπαθούν 

με κάθε τρόπο να υπονομεύσουν την υπάρχουσα εκπαιδευτική πολιτική μέχρι να 

επιτύχουν την αλλαγή της (Kogan, 1975:75). Αυτό σημαίνει και αντίστοιχη δράση από 

μέρους κάθε ομάδας, για να επιτύχει τους στόχους της σχετικά με την θέσπιση και 

εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής. Οι δράσεις αυτές για την δεκαετία του ’80 θα 

καταγραφούν παρακάτω. 

Συνήθως η εκπαιδευτική πολιτική υπόκειται σε συχνές, άλλες φορές μικρότερες 

αλλαγές σε κάποιο χαρακτηριστικό της και άλλες ευρύτερες σε όλη τη δομή της. 

Υπάρχουν πολλοί όροι με τους οποίους γίνεται κάθε φορά η συζήτηση γύρω από τις 

αλλαγές στην εκπαίδευση, όπως εκδημοκρατισμός, πρόοδος, εκσυγχρονισμός, 

βελτίωση, εξέλιξη, ανάπτυξη, μεταρρύθμιση. Κάθε αλλαγή σημαίνει τη μετάβαση από 

μια κατάσταση σε μια άλλη. Γενικά, οι αλλαγές δεν αποτελούν, τις περισσότερες 

φορές, ενιαίο φαινόμενο προς μια κατεύθυνση, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

σε πολλά επίπεδα και πολλές κατευθύνσεις (Υφαντή, 2004). Οι αλλαγές που γίνονται 

υπό πίεση και με κίνητρο μόνο την μεταβολή, χωρίς δηλαδή ένα συνολικό και 

ολοκληρωμένο σχέδιο, οδήγησαν πολλά εκπαιδευτικά συστήματα στην υιοθέτηση 

επιφανειακών αλλαγών με αποτέλεσμα να μην μπορούν να υποστηριχθούν και να 

εφαρμοστούν στην πράξη και να καταλήγουν σε αλλεπάλληλες αλλαγές (Fullan, 

2001:4). Χαρακτηριστικό παράδειγμα, στη χώρα μας, αποτελούν οι συνεχείς αλλαγές 

στο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση τα τελευταία τριάντα πέντε 

χρόνια, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις χαρακτηρίστηκαν μεταρρυθμίσεις.  

 

Α.2.5. Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση 

 

Γενικά ο όρος «μεταρρύθμιση» ορίζεται ως η μεταβολή του ρυθμού, του τρόπου 

λειτουργίας και οργάνωσης35 ενός συστήματος για την επίτευξη καλύτερου 

αποτελέσματος (Μπαμπινιώτης, 2002:1086). Όπως αναφέρει ο Αλ. Δημαράς, η 

μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος,  

«δεν είναι ή νομοθετική αντικατάσταση μίας διδακτικής μεθόδου με μιαν άλλη, 

ούτε το χτίσιμο σχολικών κτηρίων, ούτε η αύξηση των αποδοχών των δασκάλων, 

ούτε ακόμη ή μεταβολή του ωρολογίου και του αναλυτικού προγράμματος. Αυτά, 

όσο σημαντικά κι αν είναι, μπορεί να αποτελούν στοιχεία μιας μεταρρύθμισης ή να 

είναι απλές αλλαγές στα εξωτερικά χαρακτηριστικά ενός συστήματος που στην 

ουσία του μένει αμετάβλητο. Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση είναι κάτι βαθύτερο ̇ 

είναι η αλλαγή προσανατολισμού ̇ είναι η κυριάρχηση ενός νέου πνεύματος. Έτσι 

μπορούμε να μιλούμε για μεταρρύθμιση ενός συστήματος μόνο όταν ας πούμε, 

αλλάζει ουσιαστικά ο σκοπός της διδασκαλίας, όταν δίνεται σε καινούριους φορείς 

το δικαίωμα να αποφασίζουν για τα εκπαιδευτικά πράγματα, όταν περνούμε από 

                                                           
35

 Οι Απ. Ανδρέου και Γ. Παπακωνσταντίνου αναφερόμενοι για το θέμα υπογραμμίζουν τη φράση του 
Louis Allen (1958:51) ότι η οργάνωση αποτελεί το «υπόβαθρο πάνω στο οποίο θα στηριχθεί το 
οικοδόμημα της διοίκησης». Για την οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης ειδικότερα βλ. και 
(Ανδρέου & Παπακωνσταντίνου, 1994; Κωτσίκης, 1993; Σαΐτης, 1992). 
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μια μονολιθική διάρθρωση σε ευέλικτα σχήματα, όταν μεταβάλλεται το σύστημα 

σε πλάτος και σε βάθος» (Α. Δημαράς, 1973:κ').  

Οι τροποποιήσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα για να αποκτήσουν το χαρακτήρα 

της μεταρρύθμισης πρέπει να καλύπτουν μεγάλο εύρος αλλαγών: 1) Στον αριθμό των 

μαθητών, των εκπαιδευτικών, των διοικητικών στελεχών, στα σχολικά κτίρια. 2) Στους 

στόχους και στους αντικειμενικούς σκοπούς της εκπαίδευσης. 3) Στη λήψη 

αποφάσεων, στο σύστημα διοίκησης της εκπαίδευσης και στη δομή της εξουσίας. 4) 

Σε διαδικασίες χρηματοδότησης και διαμόρφωσης του προϋπολογισμού. 5) Στους 

χρηματοδότες. 6) Στο σύστημα οργάνωσης και μετάβασης των μαθητών στις 

εκπαιδευτικές βαθμίδες και στα ιδρύματα. 7) Στο αναλυτικό πρόγραμμα. 8) Στην 

παιδαγωγική: για παράδειγμα, στην ανάπτυξη διαντίδρασης μεταξύ διδασκαλίας και 

μάθησης. 9) Στην επιλογή και την αξιολόγηση με τη διαμόρφωση κριτηρίων χωριστά 

για τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, τα διοικητικά στελέχη, κτλ (Υφαντή, 2004). Η 

Βασιλού-Παπαγεωργίου (1990) ως εκπαιδευτική μεταρρύθμιση ορίζει κάθε σύγχρονη, 

σύστοιχη και μελετημένη αλλαγή ή τροποποίηση ή ανανέωση του εκπαιδευτικού 

συστήματος που έχει δύο πόλους αναφοράς, δυο αλληλοσυμπληρούμενα επίπεδα, ο 

πρώτος πόλος αφορά το οργανωτικό πλαίσιο της εκπαίδευσης, που αφορά το 

διοικητικό και οργανωτικό κομμάτι, και αφετέρου ο δεύτερος πόλος της δομής της 

εκπαιδευτικής-παιδαγωγικής διαδικασίας, που αφορά το πλαίσιο παιδαγωγικής 

αλληλεπίδρασης εκπαιδευτικού-μαθητή.  

Στη διαδικασία της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης μια άλλη γνωστή ταξινομία 

είναι η εξωτερική και εσωτερική μεταρρύθμιση (Τερζής, 1988:13-14). Η εξωτερική 

μεταρρύθμιση καλύπτει την οργανωτική πλευρά της εκπαίδευσης, ότι αφορά τους 

τύπους των σχολείων, τη διάρθρωσή τους, τις διαδικασίες μετάβασης από τον έναν 

τύπο σχολείου στον άλλον, τη σχολική νομοθεσία κλπ. Από την άλλη η εσωτερική 

μεταρρύθμιση αναφέρεται στις εσωτερικές διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στο 

σχολείο, στο βαθύτερο πυρήνα της εκπαιδευτικής πραγματικότητας, δηλαδή στα 

αναλυτικά προγράμματα, στις μεθόδους διδασκαλίας, στα βιβλία, στην εκπαίδευση 

και μετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών κλπ.  

Ο Ανδρέας Καζαμίας (1993) προσεγγίζοντας το φαινόμενο των εκπαιδευτικών 

μεταρρυθμίσεων στη χώρα μας κάνει λόγο για δυο ειδών μεταρρυθμίσεις. Όταν η 

μεταρρύθμιση αναπροσαρμόζει κάποια σημεία του εκπαιδευτικού συστήματος προς 

την κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού και της αποτελεσματικότητας, την ορίζει ως 

«ρεφορμιστική» μεταρρύθμιση ενώ όταν αλλάζει ριζικά ολόκληρη η δομή του 

εκπαιδευτικού συστήματος, παιδαγωγικά, διοικητικά, ευρύτερος προσανατολισμός 

κλπ, την θεωρεί «ριζοσπαστική» ή «δομική» μεταρρύθμιση.36 

                                                           
36

 Οι όροι «ρεφορμιστική» και «δομική» μεταρρύθμιση είναι παραλλαγή αντίστοιχων όρων που 
χρησιμοποίησε ο André Gorz (1964) στο βιβλίο του Strategy for Labor: A Radical Proposal. 
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Μπορούμε να πούμε ότι η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, θεωρείται ως ένα 

δυναμικό φαινόμενο που κινείται σε πολλά πλαίσια ταυτόχρονα, στο κοινωνικό, στο 

οικονομικό, στο πολιτισμικό και στο πολιτικό πλαίσιο (Simmons, 1983). Ο Huberman 

(1973) παρουσιάζει την ακολουθία της διαδικασίας αλλαγών στην εκπαίδευση που 

λαμβάνουν χώρα στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον με το παρακάτω σχήμα, στο 

οποίο αλληλεπιδρούν τόσο τα διάφορα συστήματα της κοινωνίας μεταξύ τους όσο 

και μεταξύ των ατόμων: 

 
Σχήμα 6: Ακολουθία της διαδικασίας αλλαγών στην εκπαίδευση, (Huberman, 1973:25) 

Το πρώτο σημαντικό ζήτημα που αναδεικνύεται είναι η έναρξη της συζήτησης για 

την αλλαγή της εκπαιδευτικής πολιτικής. Η ανάγκη για εκπαιδευτική μεταρρύθμιση 

ανακύπτει όταν αναδειχθούν νέες κοινωνικές ανάγκες για τη μόρφωση των νέων της 

και γίνει κοινή συνείδηση της κυρίαρχης τάξης η ανάγκη για τροποποίηση των σκοπών 

της παιδείας και της αποστολής του σχολείου, όταν οι αντιλήψεις που επικρατούν σε 

μια κοινωνία δε συμβιβάζονται πια με τους σκοπούς που επιδιώκει το σχολείο. Μέσα 

στα πλαίσια αυτά, στην αρχή εκδηλώνεται το αίτημα για αλλαγή, το οποίο στη 

συνέχεια μορφοποιείται, συγκεκριμενοποιείται μέσα από μια διαδικασία δημόσιου 

διαλόγου και πιέσεων και, τέλος, εμφανίζεται ως θεσμική πράξη. Από διάφορες 

μελέτες που έγιναν, αναδείχθηκαν κάποιες γενικεύσεις σχετικά με τη φύση της 

εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης (Cummings, 2010:20): 

 Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση είναι στενά συνδεδεμένη με τις πολιτικές 

αλλαγές ενώ σημαντικό παράγοντα αποτελούν και οι οικονομικές δυνάμεις. 

   Ατομικές 
αντιλήψεις 

Θεσμικό 

σύστημα 

Εκπαιδευτικό 

σύστημα 

Περιβάλλον  

(πολιτικό, 

κοινωνικό, 

οικονομικό) 
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 Το μέγεθος της πολιτικής αλλαγής και ο απότομος χαρακτήρας της επηρεάζει 

την ένταση και την έκταση της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. 

 Οι πολιτικές αλλαγές είναι στενά συνδεδεμένες με την κοινωνική κινητικότητα, 

και αυτή με τη σειρά της επηρεάζει τον πυρήνα της εκπαιδευτικής 

μεταρρύθμισης. 

 Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, ενώ διατυπώνεται με έντονη ρητορική, τείνει 

να επικεντρωθεί σε ένα περιορισμένο σύνολο των τροποποιήσεων που 

αφορούν ένα συγκεκριμένο επίπεδο της εκπαίδευσης, τουλάχιστον 

βραχυπρόθεσμα. 

 Ακόμα και μετά από μια φαινομενικά γενικευμένη εκπαιδευτική 

μεταρρύθμιση, η μνήμη των παρελθόντων ιδεολογιών και πρακτικών επιμένει 

και ασκεί επιρροή στις νέες και ενδεχομένως σε κάποια μεταγενέστερη φάση, 

οι παλαιές ιδεολογίες και πρακτικές να αντικαταστήσουν τις νέες. 

Στο ίδιο πνεύμα κινείται και η ανάλυση της Μ. Archer (1979:619-620), η οποία 

αναφέρει πως οι αλλαγές προκύπτουν μέσα από μια αργή και δυσκίνητη διαδικασία 

λόγω του χρόνου που απαιτείται μεταξύ της πρώτης άρθρωσης του αιτήματος και της 

τελικής έκφρασής του στη νομοθεσία ως όλο (δηλαδή με τα απαραίτητα προεδρικά 

διατάγματα, τις υπουργικές αποφάσεις και τις διευκρινιστικές εγκυκλίους), 

ανεξάρτητα από το είδος της πολιτικής δομής. Συνεπώς, για να ολοκληρωθεί ένα 

εκπαιδευτικό μεταρρυθμιστικό εγχείρημα, απαιτείται σταθερή πολιτική βούληση, 

επιμονή στους στόχους και διαρκής προσπάθεια πειθούς όλων των εμπλεκομένων 

που θα κληθούν να το εφαρμόσουν.  

Oι Mazmanian & Sabatier (1980:441) επεξεργάστηκαν περισσότερο τις διαδικασίες 

εκπόνησης μιας μεταρρύθμισης και τα στάδια μεταρρύθμισης μιας πολιτικής του 

Hofferbert (1974) και κατέληξαν στο πολυπαραγοντικό μοντέλο (multivariate model) 

εκπόνησης μιας πολιτικής. Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο εμπλέκονται πολλοί 

παράγοντες σε όλα τα στάδια της μεταρρύθμισης μιας πολιτικής, ωστόσο όσο η 

διαδικασία βαίνει προς την τελική μορφή αποτύπωσής της καταδεικνύεται η 

σπουδαιότητα των τελευταίων παραγόντων, δηλαδή οι κοινωνικές ελίτ και η 

κυβέρνηση, οι οποίες τελικά προσδίδουν και την τελική της μορφή. Άλλωστε όπως 

αναφέρει ο Νίκος Παπαδάκης (2003:38) ο λόγος του κράτους διαμεσολαβεί ανάμεσα 

στην εκπαιδευτική ιδέα και το πρακτικό αποτέλεσμα, εφόσον αυτό αποτελεί το 

στρατηγικό πόλο χρηματοδότησης.  
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Σχήμα 7. Πολυπαραγοντικό μοντέλο μεταρρύθμισης μια πολιτικής (Mazmanian & Sabatier, 1980:441) 

 

Σε όλο τον προηγούμενο αιώνα είχαμε στη χώρα μας το φαινόμενο της 

μεταρρύθμισης και αντιμεταρρύθμισης, μιας ιδιότυπης διελκυστίνδας ανάμεσα σε 

δύο εκπαιδευτικές αντιλήψεις (Τερζής, 2007:114), ένα μοναδικό φαινόμενο 

προσκόλλησης σε προηγούμενα μοντέλα, παρά τις επίμονες προσπάθειες για αλλαγή. 

Ένα φαινόμενο που έχει χαρακτηριστεί από ερευνητές με πολλούς τρόπους όπως: η 

«μεταρρύθμιση που δεν έγινε» (Α. Δημαράς, 1973), η «κατάρα του Σίσυφου» 

(Καζαμίας, 1993), «υπουργοκεντρική» εκπαιδευτική πολιτική που αγνοεί προτάσεις 

και επιτροπές (Α. Δημαράς, 1979) υποδηλώνοντας πάντοτε το ίδιο πράγμα, το 

πισωγύρισμα μετά από κάθε μεταρρυθμιστική προσπάθεια, μια πρακτική που ο Απ. 

Παπανδρέου (1985) αναφέρει ως την «τραγωδία της εκπαίδευσης στην Ελλάδα». 

Αυτό το φαινόμενο της μεταρρύθμισης-αντιμεταρρύθμισης ερμηνεύεται, από τον 

Σήφη Μπουζάκη (1994:20), ως το αποτέλεσμα του πολιτικού αγώνα που συντελείται 

στο πλαίσιο του κράτους ανάμεσα σε ομάδες με διαφορετικά συμφέροντα και 

προσανατολισμούς. Ωστόσο, μετά τη μεταπολίτευση εκδηλώνεται ισχυρή πολιτική 

βούληση και επιμονή για την εξασφάλιση εκείνων των διαδικασιών που θα 
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διευκόλυναν τη διαμόρφωση μιας συναινετικής εκπαιδευτικής πολιτικής 

(Χαραλάμπους, 2007:129). Είναι η εποχή που αναφέρεται ως μετάβαση από την 

«ασυνέχεια στη συνέχεια» (Χαραλάμπους, 2007), όπου η εκπαιδευτική πολιτική του 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. εκφράζει αυτή τη λογική της συνέχειας, καθώς –παρά τις διαφωνίες– 

φαίνεται να υπάρχει συμφωνία στη γενική πορεία και η κυβέρνηση [του ΠΑ.ΣΟ.Κ.] 

συμπληρώνει ή αλλάζει επί μέρους μόνο πλευρές της εκπαίδευσης, χωρίς να 

ανατρέπει ολόκληρο το σύστημα (Τζήκας, 2011:731).  

Οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, όπως αυτές διατυπώνονται κάθε φορά, 

τροποποιούν και κατευθύνουν την επίσημη εκπαιδευτική πολιτική του κράτους 

(Βασιλού-Παπαγεωργίου, 1990). Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι πολλές 

προσπάθειες εκπαιδευτικής αλλαγής είτε χαρακτηρίστηκαν μεταρρυθμίσεις είτε όχι, 

τελικά απέτυχαν να εφαρμοσθούν για διάφορους λόγους. Μια μεταρρύθμιση ή 

αλλαγή στο εκπαιδευτικό σύστημα για να μην απορριφθεί αλλά να γίνει αποδεκτή και 

να μπορέσει να λειτουργήσει για να επιτύχει τους σκοπούς της, απαιτεί την όσο το 

δυνατόν ευρύτερη συμμετοχή θεσμικών οργάνων και ατόμων σε δημοκρατικό 

διάλογο σε όλες τις φάσεις της, από την αρχική πρόταση ως τη ψήφιση και τελικά την 

εφαρμογή της.  

 

Α.2.6. Εφαρμογή της Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

 

Συνήθως η μελέτη μιας πολιτικής περιορίζεται στη διαδικασία διαμόρφωσής της 

και στο θεσμικό της αποτέλεσμα, δηλαδή τη νομοθεσία. Ωστόσο, το τελευταίο τμήμα 

της ίδιας της πολιτικής είναι η εφαρμογή της, η οποία είναι ένα εντελώς διαφορετικό 

ζήτημα από τη διαμόρφωσή της και τη νομοθετική της έκφραση (M. J. Hill & Hupe, 

2009:7) και θεωρείται ότι είναι ο «χαμένος κρίκος» (missing link) μιας συνολικής 

προσέγγισης (Hargrove, 1975). Ενώ, δηλαδή, οι φορείς χάραξης μιας πολιτικής 

επικεντρώνονται πάρα πολύ στο σχεδιασμό και την υποστήριξή της μέχρι αυτή να 

γίνει νόμος, δεν επιδεικνύουν την ίδια προσήλωση κατά την εφαρμογή της, 

θεωρώντας ότι αυτή είναι το πιο εύκολο μέρος της διαδικασίας. Όπως αναφέρει ο 

Thomas Smith (1973:197-198), αναλύοντας διάφορα μοντέλα εφαρμογής μιας 

πολιτικής, αναδεικνύεται μια σιωπηρή παραδοχή ότι, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία 

διαμόρφωσης και ψηφιστεί, αυτή εφαρμόζεται όπως σχεδιάστηκε και τα 

αποτελέσματα είναι αρκετά κοντά σε αυτά που αναμενόταν. Είναι όμως έτσι;  

Έχοντας αναπτύξει σε προηγούμενη ενότητα τα μοντέλα εκπαιδευτικής 

μεταρρύθμισης, στην προσπάθειά μας να διερευνήσουμε συνολικά τη διαδικασία της 

εκπαιδευτικής πολιτικής ’82-’85, από την διαμόρφωση ως την πράξη μετά το 1985, θα 

επιχειρήσουμε να διερευνήσουμε την έννοια και τις διαδικασίες της εφαρμογής 

όπως αυτές καταγράφονται από τη βιβλιογραφία ανάλογα με τη θεωρητική οπτική 

που υιοθετείται. Η έννοια της εφαρμογής, η οποία σήμερα θεωρείται πολύ σημαντική 
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(L. Bell & Stevenson, 2006; Jennings, 1977; O'Toole, 2003; O'Toole & Montjoy, 1984), 

εμφανίστηκε στις κοινωνικές επιστήμες, και ειδικότερα στις πολιτικές επιστήμες, όταν 

οι Jeffrey Pressman και Aaron Wildavsky επιχείρησαν να συγκροτήσουν μια θεωρία 

για την υλοποίηση μιας πολιτικής. Σύμφωνα λοιπόν με αυτούς, η εφαρμογή της 

πολιτικής είναι η διαδικασία αλληλεπίδρασης μεταξύ του καθορισμού των στόχων και 

των δράσεων που αναλαμβάνονται για την επίτευξή τους (Pressman & Wildavsky, 

1973). Η εφαρμογή περιλαμβάνει όλες τις αρχικές δράσεις του κράτους αλλά και των 

ατομικών (ή συλλογικών) εκτελεστικών φορέων που έχουν την ευθύνη της επίτευξης 

των στόχων της πολιτικής. Αλλά όχι μόνον τις αρχικές. Συμπεριλαμβάνει, επίσης, όλες 

τις μετέπειτα μικρές και μεγάλες αλλαγές που απορρέουν από τα θεσμικά κείμενα και 

είναι απαραίτητες για να επιτευχθούν οι αρχικοί στόχοι (Van Meter & Van Horn, 

1975:447). Οι Daniel Mazmanian και Paul Sabatier ορίζουν την εφαρμογή ως την 

εκτέλεση της κεντρικής πολιτικής απόφασης, που είναι αποτυπωμένη σε ένα κεντρικό 

νομοθέτημα και μπορεί να απαιτεί την έκδοση σημαντικών κανονιστικών 

διαταγμάτων, εκτελεστικών πράξεων ή ακόμα και δικαστικών αποφάσεων (1983:20-

21). Αυτοί οι ορισμοί αναφέρονται στην εφαρμογή από την οπτική του κράτους, 

θεωρώντας ότι οι φορείς δράσης είναι οι τελευταίοι κρίκοι στην εφαρμοστική 

διαδικασία που δέχονται και εκτελούν όλες τις εντολές. Από την οπτική των φορέων 

δράσης, όμως, η προσέγγιση είναι εντελώς διαφορετική. Για τους θεωρητικούς που 

προσεγγίζουν το θέμα από την οπτική της βάσης, η εφαρμογή δεν αποτελεί μια 

διαδικασία μεταφοράς εντολών προς τους τελευταίους κρίκους, αλλά μάλλον πρέπει 

να θεωρείται «ως μια διαδικασία αλληλεπίδρασης και διαπραγμάτευσης, που 

λαμβάνει χώρα με την πάροδο του χρόνου, μεταξύ εκείνων που επιδιώκουν να θέσουν 

την πολιτική σε ισχύ και εκείνων που έχουν την ευθύνη να τη λειτουργήσουν» (Barrett 

& Fudge, 1981).  

Η εφαρμογή αποτελεί τη διαδικασία που συνδέει τις κυβερνητικές προθέσεις με 

τα πραγματικά αποτελέσματα (DeLeon, 1999; O'Toole, 1995). Στα πλαίσια της έρευνας 

για την εφαρμογή μιας πολιτικής θα πρέπει να αναζητηθεί οτιδήποτε επισυμβαίνει 

από την ψήφισή της μέχρι την επίδρασή της στον κόσμο της δράσης (O'Toole, 

2000:273), δηλαδή, μέχρι την αποτίμηση των αποτελεσμάτων. Θα έπρεπε, βεβαίως να 

γίνει σαφής διάκριση μεταξύ της εφαρμογής και της αποτίμησης της πολιτικής που 

αποτελεί την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της.  

Η εστίαση της έρευνας στην πολιτική διαδικασία, μετά το 1970, είχε ως 

αποτέλεσμα την ανάπτυξη διάφορων μοντέλων37 τα οποία αποτέλεσαν τα πρώτα 

αναλυτικά εργαλεία μελέτης πολλών πολιτικών κατά τη δεκαετία του ’70 και ’80. 

Μέσα από τις σχετικές μελέτες, έχουν αναδειχθεί δύο διακριτά μοντέλα της ανάλυσης 

                                                           
37

 Αυτή η διαδικασία της διαίρεσης της σύνθετης πολιτικής διαδικασίας μιας μεταρρύθμισης σε 
τμήματα για αναλυτικούς σκοπούς, καταγράφηκε από τους Judith May και Aaron Wildavsky (1978) ως ο 
«κύκλος της πολιτικής» (policy cycle), από τον Robert Nakamura (1987) ως «προσέγγιση του 
εγχειριδίου» (the textbook approach) και από τoν Paul Sabatier (1991) ως «στάδια κριτικής 
προσέγγισης» (the stages heuristic). 
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εφαρμογής μιας πολιτικής: α) «εφαρμογή εκ των άνω» (top-down), β) «εφαρμογή από 

τη βάση» (bottom-up). Ωστόσο, στη συνέχεια καταβλήθηκαν προσπάθειες σύνθεσης 

αυτών των μοντέλων. Θα αναφερθούμε σε αυτά τα μοντέλα για να προσεγγίσουμε το 

ζήτημα της εφαρμογής από όλες τις θεωρητικές οπτικές. 

Το πρώτο μοντέλο, εφαρμογής εκ των άνω (top-down), αναπτύχθηκε στα μέσα 

της δεκαετίας του ’70 αρχικά από τους Van Meter and Van Horn (1975) βασιζόμενο 

στον ορισμό των Pressman and Wildavsky (1973) για την έννοια της εφαρμογής 

(implementation), την οποία καθόριζαν ως τη διαδικασία πραγματοποίησης και 

ολοκλήρωσης (carry out, complete) μιας πολιτικής απόφασης από την πλευρά των 

κυβερνητικών αξιωματούχων. Οι Donald Van Meter και Carl Van Horn (1975:462-478) 

έστρεψαν το ερευνητικό ενδιαφέρον από τη μέτρηση των επιπτώσεων μιας πολιτικής 

στη διαδικασία εφαρμογής της. «Κρίσιμες» μεταβλητές στο μοντέλο τους ήταν α) οι 

σκοποί και οι στόχοι του μεταρρυθμιστικού προγράμματος, β) οι διαθέσιμοι πόροι, γ) 

οι ενδο-οργανωσιακές δραστηριότητες επικοινωνίας και εφαρμογής, δ) τα 

χαρακτηριστικά των εκτελεστικών φορέων, ε) το οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό 

περιβάλλον που επηρεάζουν τη δικαιοδοσία ή το φορέα εντός του οποίου η εφαρμογή 

λαμβάνει χώρα και τέλος, στ) οι πεποιθήσεις και τα κίνητρα των ατόμων που 

καλούνται να υλοποιήσουν την πολιτική. Οι Paul Sabatier και Daniel Mazmanian 

(1979) επεξεργάστηκαν περαιτέρω το μοντέλο της εφαρμογής εκ των άνω (top-down) 

και, οργανώνοντας καλύτερα τις μεταβλητές του, παρουσίασαν μια ολοκληρωμένη 

πρόταση με έξι επαρκείς και γενικά αναγκαίες προϋποθέσεις για την αποτελεσματική 

εφαρμογή των θεσπισμένων πολιτικών οι οποίες είναι: 

 Σαφείς και συνεπείς στόχοι. 

 Επαρκής αιτιολόγηση της πρότασης (causal theory, θα μπορούσαμε να πούμε 

ότι αποτυπώνεται στην εισηγητική έκθεση του νομοσχεδίου). 

 Προσαρμογή των θεσμικά προβλεπόμενων διαδικασιών για την εναρμόνιση 

των υπαλλήλων. 

 Ικανά και προσηλωμένα, στη θεσπισμένη πολιτική, στελέχη. 

 Υποστήριξη των ομάδων συμφερόντων και της κυβερνητικής ηγεσίας στην 

πάροδο του χρόνου. 

 Διαρκής παρακολούθηση των κοινωνικο-οικονομικών συνθηκών που μπορεί να 

υπονομεύσουν την πολιτική ή την κοινωνική υποστήριξη.  

Οι πρώτες τρεις προϋποθέσεις αφορούν την πολιτική διαδικασία στο θεσμικό 

επίπεδο, ενώ οι υπόλοιπες τρεις αφορούν τις επακόλουθες διαδικασίες σε πολιτικό 

και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο κατά την εφαρμογή της πολιτικής. Η κεντρική 

πολιτική απόφαση προσδιορίζει το στόχο, ο οποίος για να επιτευχθεί απαιτεί 

προσαρμογές σε κεντρικές αλλά και επιμέρους δομές και διαδικασίες. Η έννοια της 

πολιτικής (policy) στο μοντέλο εφαρμογής εκ των άνω είναι το «όχημα», το οποίο 



 

 

68 Η Εκπαιδευτική Πολιτική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση τη δεκαετία του 80 

ακολουθώντας μια πορεία, οδηγεί στην υλοποίηση των πολιτικών στόχων (Hall & 

McGinty, 1997) που εκφράζονται μέσα από τα νομοθετικά κείμενα. Η πορεία αυτή 

είναι η εφαρμογή η οποία, όπως και η διαμόρφωση της πολιτικής, είναι μια 

διαδικασία και όχι ένα γεγονός. Όπως σημειώνει ο Walter Williams (1971:144), η 

έρευνα σχετικά με την εφαρμογή μιας πολιτικής στρέφεται στο να αναζητηθεί αν ένας 

οργανισμός, το κράτος στην περίπτωση της κρατικής πολιτικής, μπορεί να οργανώσει 

και να συντονίσει τους ανθρώπινους και υλικούς πόρους, στο χώρο και στο χρόνο, με 

τέτοιο τρόπο ώστε να πραγματωθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί και οι προβλέψεις 

που είχαν θεσπιστεί. Όλα δηλαδή, σύμφωνα με αυτήν την προσέγγιση, εξαρτώνται 

από το κράτος και βασίζονται στο Βεμπεριανό μοντέλο της ιεραρχικά οργανωμένης 

γραφειοκρατίας του.  

Το μοντέλο αυτό, αν και σύμφωνα με τον Ρ. Sabatier (1986:26) εφαρμόστηκε σε 

πολλές εμπειρικές έρευνες, με επιτυχία όπως αναφέρει ο ίδιος, εντούτοις, δέχθηκε 

έντονη κριτική με πολλαπλές αφετηρίες (Matland, 1995:147-148). Πρώτον, ότι οι 

υποστηρικτές του μοντέλου εφαρμογής εκ των άνω θεωρούν ως σημείο εκκίνησης το 

νόμο που πρέπει να εφαρμοστεί, αγνοώντας οτιδήποτε έγινε πριν από τη θέσπιση, 

κατά τη διαδικασία διαμόρφωσης της πολιτικής. Όμως, όπως επισημαίνει στην 

έρευνά του ο Søren Winter (1986), πολλά εμπόδια που αναδύονται κατά την 

εφαρμογή της πολιτικής έχουν τις βάσεις τους τόσο στα αρχικά στάδια ανάδειξης της 

ανάγκης για μεταρρύθμιση, όσο και στη διαδικασία διαμόρφωσης της πολιτικής. Για 

την περίπτωση της παρούσας μελέτης, θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι ο 

δημόσιος λόγος που διατυπώθηκε από τον εκπαιδευτικό κόσμο και έγινε κυρίαρχος 

στην κοινωνία, από το τέλος της δεκαετίας του ’70 και στις αρχές του ΄80, ανέδειξε τα 

αιτήματα για εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Τα αιτήματα αυτά, τα οποία με τη σειρά 

τους υιοθετήθηκαν στον πολιτικό λόγο και κυριάρχησαν κατά τη διαδικασία θέσπισης 

της εκπαιδευτικής πολιτικής, ’82-’85, δεν μπορούν να αγνοηθούν πλήρως μετά το 

1985 κατά την εφαρμογή της. Η συνέπεια και η ένταση υποστήριξης αυτών των 

αιτημάτων, π.χ. στην κατάργηση της αξιολόγησης από τον επιθεωρητή, μπορούν να 

προσφέρουν ενδείξεις στην εφαρμογή της αξιολόγησης από τον νέο θεσμό του 

σχολικού συμβούλου. Οι υποστηρικτές του μοντέλου της εφαρμογής από τη βάση 

(bottom-up) (Barrett & Fudge, 1981; Hanf, 1982; Hjern & Hull, 1982) άσκησαν, επίσης, 

κριτική στο ότι η οπτική της εφαρμογής από την κορυφή αναδεικνύει τους σχεδιαστές 

της πολιτικής σε βασικούς παράγοντες και αναγάγει όλους τους άλλους σε εμπόδια 

που πρέπει να υπερβληθούν. Αυτό με την σειρά του οδηγεί στο να αγνοούνται ή να 

παραμελούνται οι πρωτοβουλίες και οι στρατηγικές τόσο των ομάδων συμφερόντων, 

όσο και των στελεχών που εμπλέκονται ενεργά να υπηρετήσουν και να εφαρμόσουν 

την πολιτική (street level bureaucrats), οι οποίοι επιχειρούν να παρεκκλίνουν τους 

στόχους και τη λειτουργία της πολιτικής σύμφωνα με τους δικούς τους στόχους 

(Weatherley & Lipsky, 1977), αυτό που πολλές φορές ονομάζεται «ακύρωση στην 

πράξη».  
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Σε αντίθεση με το μοντέλο εφαρμογής εκ των άνω (top-down) που ξεκινά από μια 

κεντρική πολιτική απόφαση και εστιάζει στην επιτυχία των στόχων, η προσέγγιση της 

εφαρμογής από τη βάση (bottom-up) ξεκινά με τον προσδιορισμό των φορέων 

δράσης που εμπλέκονται στην εφαρμογή μιας πολιτικής σε μία ή περισσότερες 

περιοχές και αναζητά σε αυτούς (τους φορείς δράσης), τους στόχους, τις δράσεις, τις 

στρατηγικές38 και τις επαφές τους. Στη συνέχεια, οι επαφές τους χρησιμεύουν ως 

όχημα για τον εντοπισμό άλλων τοπικών, περιφερειακών ή/και εθνικών μικρο και 

μακρο-φορέων που επηρεάζουν το σχεδιασμό και την εκτέλεση των σχετικών 

κυβερνητικών πολιτικών. Αυτό συνιστά έναν μηχανισμό για τη μετάβαση από το 

επίπεδο των μικρο-εφαρμοστών (street level bureaucrats), που βρίσκονται στο 

«κατώτερο» επίπεδο, ως το «ανώτερο», στους μακρο-φορείς χάραξης μιας πολιτικής 

(Sabatier, 1986). Από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του μοντέλου μελέτης της 

εφαρμογής μιας πολιτικής από τη βάση «bottom-up», επειδή δεν αρχίζουν από τη 

θέση ότι μια πολιτική εφαρμόζεται όπως ακριβώς θεσπίζεται, είναι ότι αναδεικνύει 

τις θέσεις και τις απόψεις των φορέων δράσης για μια μεταρρύθμιση, καθώς επίσης 

και όλες τις ακούσιες και έμμεσες κατευθύνσεις που αποκτά αυτή κατά την εφαρμογή 

της. Ωστόσο, αυτή η αποκλειστική έμφαση στους στόχους και τις στρατηγικές των 

φορέων δράσης και η υποεκτίμηση των δυνατοτήτων των υπευθύνων χάραξης της 

πολιτικής να επηρεάσουν άμεσα ή έμμεσα τις στάσεις των φορέων δράσης 

φανερώνει τους περιορισμούς αυτού του μοντέλου. Το μοντέλο εφαρμογής από τη 

βάση δέχθηκε επίσης κριτική σε δυο επίπεδα, το ένα κανονιστικό και το άλλο 

μεθοδολογικό (Matland, 1995). Στο κανονιστικό επίπεδο υποστηρίζεται ότι σε ένα 

δημοκρατικό σύστημα, ο έλεγχος και η εφαρμογή της πολιτικής θα πρέπει να ασκείται 

από τους φορείς που ασκούν την νόμιμη εξουσία, δηλαδή την κυβέρνηση. Οι τελικοί 

φορείς που καλούνται να εφαρμόσουν την πολιτική (street level bureaucrats) δεν 

έχουν την απαραίτητη νομιμοποιητική βάση για να οδηγήσουν μια πολιτική σύμφωνα 

με τις δικές τους επιδιώξεις. Επικρίνεται, επίσης, η μεθοδολογική επιλογή του 

μοντέλου να επιδεικνύει υπερβολική έμφαση στην αυτονομία της βάσης. Παρά τις 

παραπάνω αδυναμίες το μοντέλο εφαρμογής από τη βάση, ακόμα και σε 

συγκεντρωτικά εκπαιδευτικά συστήματα όπως το δικό μας, μπορεί να προσφέρει μια 

ακόμα οπτική στη συνολική μελέτη της εκπαιδευτικής πολιτικής, ώστε ο ερευνητής να 

μην παραμείνει στο θεσμικό επίπεδο παραβλέποντας τις στρατηγικές κινήσεις των 

φορέων δράσης.  

                                                           
38

 Οι δράσεις αναφέρονται στις «κινήσεις» των φορέων πάνω σε ένα θέμα, ενώ οι στρατηγικές είναι 
ολόκληρη αλληλουχία «κινήσεων», ένα σχέδιο δράσης για την επίτευξη των στόχων τους, που συχνά 
εξαρτάται από τις δράσεις των φορέων λήψης αποφάσεων. Οι στρατηγικές συμπεριλαμβάνουν πολλές 
δραστηριότητες όπως η συλλογή πληροφοριών, οι οποίες παρουσιάζονται ή όχι ανάλογα με την εξέλιξη 
της κατάκτησης του στόχου, αλλά και απειλές (π.χ. για απεργία), διαπραγματεύσεις και επίδειξη 
δύναμης (Kiser & Ostrom, 2000). 
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Επανέρχεται, λοιπόν, και εδώ το θεμελιώδες ζήτημα της λειτουργίας και του 

μετασχηματισμού των θεσμών: ποιος διαμορφώνει τις θεσμικές μεταβολές, στην 

περίπτωσή μας της εκπαιδευτικής πολιτικής, ποιος τις δρομολογεί, ποιος επηρεάζει τη 

διαδικασία εφαρμογής τους και πώς; Η δομή ή οι φορείς δράσης; Η θεωρητική θέση 

που αναπτύχθηκε σε προηγούμενη ενότητα για την αλληλεπίδραση μικρο και μακρο 

επιπέδου φαίνεται να συνάδει και στη διαδικασία εφαρμογής της εκπαιδευτικής 

πολιτικής, η οποία σε καμιά περίπτωση δεν είναι μια γραμμική και μηχανιστική 

διαδικασία, αλλά αντιθέτως αποτελεί πολυσύνθετη και πολυδιάστατη κοινωνική 

διεργασία (Datnow, Hubbard, & Mehan, 1998). Από μια άλλη σκοπιά, οι Larry Kiser και 

Elinor Ostrom περιγράφουν αυτήν τη διαδικασία σε τρία συναφή, αλλά διακριτά 

επίπεδα ανάλυσης: το συνταγματικό επίπεδο (constitutional) που περιγράφει τους 

θεσμικούς μηχανισμούς, το συλλογικό επίπεδο (collective) που αναφέρεται στα 

κυβερνητικά όργανα που έχουν την εξουσία να λαμβάνουν αποφάσεις και το 

λειτουργικό επίπεδο (operational) που αναφέρεται στο επίπεδο της κοινωνικής 

δράσης, τα οποία αποτελούν τους «τρεις κόσμους» της δράσης (Kiser & Ostrom, 

2000).  

Τα δύο μοντέλα, που αναπτύχθηκαν παραπάνω, έχουν διαφορετική θεωρητική 

αφετηρία και ως εκ τούτου ακολουθούν αντίθετες στρατηγικές προσέγγισης για τη 

μελέτη της εφαρμογής μιας πολιτικής, από την κορυφή ή τη βάση. Ωστόσο, όπως 

προαναφέρθηκε καταβλήθηκαν προσπάθειες σύνθεσης αυτών των δύο μοντέλων από 

αρκετούς ερευνητές (Elmore, 1983; Goggin, Bowman, Lester, & O'Toole, 1990; 

Matland, 1995; Sabatier, 1986, 1988) οι οποίες αξίζει να αναφερθούν σε μια 

προσπάθεια να προσεγγισθεί το θέμα από όλες τις οπτικές. Ήδη από το 1983, ο 

Richard Elmore αναπτύσσει την άποψη ότι η ολοκληρωμένη ανάλυση μιας πολιτικής 

θα πρέπει περιλαμβάνει τη μελέτη από την κορυφή προς τη βάση και το αντίστροφο, 

αναφέροντας αυτήν τη μέθοδο ως διπλή χαρτογράφηση μιας πολιτικής (Forward και 

Backward Mapping). Οι Malcolm Goggin, Ann Bowman, James Lester και Laurence 

O'Toole (1990) παρουσιάζουν την εφαρμογή της πολιτικής ως ένα πλέγμα καναλιών 

επικοινωνίας μεταξύ όλων των φορέων. Μέσα σε αυτό το πλέγμα επικοινωνίας 

αναγνωρίζουν κίνητρα και περιορισμούς σε όλους τους μακρο και μικρο φορείς. Στην 

κατεύθυνση της σύνθεσης των δύο προσεγγίσεων σε ένα «ολοκληρωμένο» μοντέλο 

εφαρμογής, αναπτύχθηκε από τον Paul Sabatier (1986, 1988) το «πλαίσιο 

συνασπισμών υποστήριξης» της πολιτικής (advocacy coalition framework, ACF). 
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Σχήμα 8: «Πλαίσιο Συνασπισμών Υποστήριξης» της πολιτικής (Advocacy Coalition Framework) 

Όπως φαίνεται στο αριστερό μέρος του συνοπτικού σχήματος, υπάρχουν δυο 

ομάδες γενικών παραμέτρων, η μία σχετικά σταθερή και η άλλη συγκυριακή, που 

είναι εξωγενείς προς το συγκεκριμένο ζήτημα της εκπαιδευτικής πολιτικής. Αυτές οι 

παράμετροι, οι οποίες αποτελούν δομικά στοιχεία, επιβάλλουν γενικότερους 

περιορισμούς και επηρεάζουν τους πόρους του υποσυστήματος των φορέων. Η 

εκπαίδευση επηρεάζεται βαθύτατα τόσο από τις σταθερές παραμέτρους, θεμελιώδεις 

αξίες της κοινωνίας, όσο και τις συγκυριακές όπως για παράδειγμα τις 

κοινωνικοοικονομικές συνθήκες ή την πολιτική κατεύθυνση της κυβέρνησης οι οποίες 

διευκολύνουν ή όχι μια εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Για την μελέτη αυτών των 

παραμέτρων αξιοποιείται το μοντέλο εκ των άνω (top-down) ενώ για τη μελέτη του 
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υποσυστήματος της εκπαίδευσης είναι προτιμότερο το μοντέλο bottom-up. Έτσι, ο 

Paul Sabatier υποστηρίζει ότι οι φορείς δράσης συγκεντρώνονται σε συνασπισμούς 

υποστήριξης οι οποίοι αποτελούνται από πολιτικούς, εκπαιδευτικούς, συνδικαλιστικά 

στελέχη, διανοούμενους κλπ. που μοιράζονται κοινές πεποιθήσεις σχετικά με τα 

καίρια ζητήματα της (εκπαιδευτικής) πολιτικής. Κάθε συνασπισμός σε κάθε 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή υιοθετεί στρατηγικές για να προωθήσει τα σχέδιά του 

στα κυβερνητικά όργανα και να επιτύχει τους στόχους του. Μια τρίτη ομάδα, αυτή 

των πολιτικών που έχουν την ευθύνη της διακυβέρνησης και της λήψης αποφάσεων, 

λειτουργούν ως διαμεσολαβητές και επιχειρούν να βρουν συμβιβαστικές λύσεις οι 

οποίες θα ελαχιστοποιήσουν τις συγκρούσεις. Η κυβέρνηση προωθεί αυτές τις 

συμβιβαστικές λύσεις με τη μορφή νομοθετημάτων ή άλλων κανονιστικών 

κυβερνητικών αποφάσεων  οι οποίες αποτελούν την  επίσημη (εκπαιδευτική) πολιτική 

και τους κανόνες της εκπαίδευσης στο λειτουργικό επίπεδο. Αυτοί οι κανόνες, 

ωστόσο, διαμεσολαβούνται από τους φορείς κι έτσι, μέσα από τους στόχους των 

μικρο-φορέων, τις δυνατότητες επεξεργασίας πληροφοριών και τους κανόνες λήψης 

αποφάσεων, καταγράφεται το τελικό αποτέλεσμα της πολιτικής καθώς και οι 

παρενέργειες. Ο Χρίστος Δούκας ενισχύει αυτήν την άποψη υποστηρίζοντας και αυτός 

ότι «η έκβαση των εκπαιδευτικοκεντρικών/μεταρρυθμιστικών "σεναρίων" δεν 

καθορίζεται μόνο από την επιτυχία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση καθορισμένων 

στόχων. Καθορίζεται κυρίως από τη διαπλοκή των αλληλοεξαρτώμενων παραγόντων 

του κρατικού συστήματος, της οικονομίας, των πολιτιστικών/ιδεολογικών σχέσεων 

που διαμορφώνονται στην κοινωνία και την καθημερινή σχολική ζωή» (Δούκας, 

1995:522). Επικεντρώνοντας στους παράγοντες της αλληλεπίδρασης αναδεικνύει τις 

εκπαιδευτικές συνδικαλιστικές οργανώσεις ως το βασικό παράγοντα. 

Ο Richard Matland (1995), αναγνωρίζοντας τη χρησιμότητα και των δύο 

προσεγγίσεων, στη δική του πρόταση επιχειρεί να αναδείξει τις συνθήκες στις οποίες 

είναι καταλληλότερη η καθεμιά. Όπως υποστηρίζει ο ίδιος, διαφαίνεται από τη 

βιβλιογραφία πως οι ερευνητές επιλέγουν το μοντέλο τους ανάλογα με τα 

χαρακτηριστικά της πολιτικής. Για τις σαφείς πολιτικές οι οποίες δεν δημιουργούν 

πολλές συγκρούσεις επιλέγουν το μοντέλο εφαρμογής εκ των άνω, ενώ για τις 

πολιτικές που είναι ασαφείς ως προς την κατεύθυνσή τους και προκαλούν 

αντιδράσεις και συγκρούσεις επιλέγουν να το μελετήσουν με το μοντέλο εφαρμογής 

από τη βάση. Έτσι, ο ίδιος, επέλεξε να αναπτύξει ένα αναλυτικό εργαλείο για να 

διερευνήσει ποιες εφαρμοστικές προοπτικές υπάρχουν για μια πολιτική με βάση το 

βαθμό της ασάφειάς της σε σχέση με το βαθμό της σύγκρουσης. Το δικό του 

αναλυτικό εργαλείο παρουσιάζεται σχηματικά παρακάτω με τον πίνακα διπλής 

εισόδου. 

 

 

 



 

 

 

73 ΜΕΡΟΣ Α’ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
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Διοικητική Εφαρμογή 

(εξαρτάται από τους πόρους) 

περιγραφή της διαδικασίας με 

το κλασσικό μοντέλο 

εφαρμογής εκ των άνω 

Πολιτική Εφαρμογή 

(εξαρτάται από την εξουσία) 

μελέτη με τα νεώτερα μοντέλα 

εφαρμογής εκ των άνω 
Υψ

η
λή

 

Πειραματική εφαρμογή 

(εξαρτάται από τις συγκείμενες 

κοινωνικές συνθήκες) 

μελέτη με το μοντέλο 

εφαρμογής από τη βάση 

Συμβολική εφαρμογή 

(εξαρτάται από την ένταση της 

σύγκρουσης στο μικρο-επίπεδο) 

κανένα μοντέλο δεν μπορεί να 

ερευνήσει αποτελεσματικά αυτήν 

την περίπτωση, αλλά αναλόγως με 

την εστίαση, στη διαδικασία ή στις 

δράσεις, το κάθε μοντέλο μπορεί 

να προσφέρει αναλυτικά εργαλεία 

για τις επιμέρους πτυχές της 

πολιτικής 

Σχήμα 9: Διαδικασία εφαρμογής της πολιτικής (ασάφεια/σύγκρουση) (Matland, 1995:160) 

Αυτό που πρέπει να υπογραμμιστεί είναι ότι οι πολιτικές δεν υλοποιούνται 

αυτόματα. Όσον αφορά την εφαρμογή, αυτό που διαφαίνεται τελικά είναι ότι στις 

περισσότερες περιπτώσεις και τα δυο μοντέλα, top-down και bottom-up, μπορούν να 

αξιοποιηθούν για την πληρέστερη μελέτη των πολιτικών. Στόχος μας δεν είναι να 

καταλήξουμε σε κάποιο μοντέλο εφαρμογής, το οποίο θα μας δώσει μια λίστα 

ελέγχου των παραμέτρων από τη σκοπιά της Επιστήμης της Διοίκησης ή του 

Μάνατζμεντ, αλλά με τη χρήση των μοντέλων εφαρμογής να αναδειχθούν τα στοιχεία 

που πρέπει να φωτιστούν μέσα από τη μελέτη των πηγών μας από τη σκοπιά της 

Ιστορίας της Εκπαίδευσης. Έτσι ώστε να έχουμε πλήρη εικόνα των διαντιδράσεων στις 

δυαδικότητες οι οποίες συγκρότησαν και διαμόρφωσαν την τελική μορφή της 

εκπαιδευτικής πολιτικής, «δομή-δράση», «μακρο-μικρο» κλπ, και μετά την θέσπισή 

της. Άλλωστε, όπως έχει συζητηθεί παραπάνω η κοινωνική δομή και η δράση 

αποτελούν μια δυαδικότητα μέσα στην οποία η δομή αποκτά υπόσταση μέσω των 

ενεργειών των ατόμων και η δράση πραγματώνεται μέσα από τους κανόνες που 

τίθενται από τη δομή. Συνεπώς, η τελική μορφή δεν είναι αυτή που λαμβάνει αμέσως 

μετά την θέσπιση των νομοθετημάτων αλλά αυτό που συμβαίνει στην πράξη μετά 

από ένα χρονικό διάστημα, καθώς σύμφωνα με τον Michael Fullan (2001:34) ακόμα 

και οι πιο απλές αλλαγές στην εκπαίδευση απαιτούν 3-5 χρόνια για να υλοποιηθούν 

ενώ για τις αλλαγές ευρύτερης κλίμακας ο χρόνος αυτός μπορεί να φτάσει στα 5-10 

χρόνια.  
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ΜΕΡΟΣ Β’ – Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Β.1. Από την θεωρία στην έρευνα 

 

Οι θεωρητικές προσεγγίσεις που αναπτύχθηκαν στο Α’ μέρος συνιστούν μια 

γενική αντίληψη για το πώς διαμορφώνεται, πώς εφαρμόζεται και πώς λειτουργεί 

ένας θεσμός. Περνώντας από το θεωρητικό πεδίο στην εμπειρική έρευνα πρέπει να 

αναφέρουμε ότι οι θεωρίες αυτές περιγράφουν απλώς το γενικό πλαίσιο και 

προσφέρουν τα γενικά εννοιολογικά εργαλεία για την οργάνωση και την ανάλυση των 

εμπειρικών δεδομένων (Κυριαζή, 2000:44-45). Δεν αποσκοπούν, δηλαδή, στην 

παραγωγή ελέγξιμων ερευνητικών υποθέσεων αλλά στην προλείανση του εδάφους 

για την εμπειρική έρευνα των κοινωνικών δομών και των φορέων δράσης (Μουζέλης, 

1997:14).  

Όπως έχει αναφερθεί ο άξονας που διατρέχει την έρευνα είναι η μελέτη των 

διαδικασιών μεταρρύθμισης της εκπαιδευτικής πολιτικής στη δεκαετία του ’80. Οι 

διαδικασίες αυτές διαμόρφωσαν τελικά την εκπαίδευση η οποία αποτελεί βασικό 

κοινωνικό υποσύστημα σε κάθε εποχή. Ειδικότερα, ερευνάται η αφετηρία για την 

αλλαγή μιας εκπαιδευτικής πολιτικής καθώς και οι διαδικασίες με τις οποίες 

διεξάγεται ο διάλογος και οι αντιπαραθέσεις από την ανάδειξη των στοιχείων που 

προτείνονται να μετασχηματιστούν έως την θεσμική τους αποτύπωση σε πρώτο 

βαθμό στο κείμενο νόμου αλλά και την υλοποίησή της με όλα τα συνοδευτικά 

κείμενα. Για τις δομικές θεωρίες ο μετασχηματισμός των κοινωνικών υποσυστημάτων 

οφείλεται στις ανάγκες προσαρμογής των δομών χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 

δράση των ατόμων. Οι προβληματισμοί που αναπτύχθηκαν στο θεωρητικό πλαίσιο 

από τις θεωρίες δράσης αναδεικνύουν τις δυνατότητες της (επί)δρασης όχι μόνο των 

διαφόρων υποσυστημάτων, ως δομές, αλλά και των φορέων δράσης κατά το 

μετασχηματισμό των κοινωνικών συστημάτων και υποσυστημάτων. Όσο όμως η 

διαδικασία προχωρά από τη θέσπιση στην εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής, 

τόσο ο ρόλος των φορέων δράσης γίνεται ουσιαστικότερος.  

Υπερβαίνοντας τους παραδοσιακούς δυισμούς δομής/δράσης, μακρο/μικρο κλπ 

και κινούμενοι στα πλαίσια της θεωρίας της δομοποίησης (Giddens, 1984), 

λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις παρατηρήσεις και τους περιορισμούς που 

συζητήθηκαν (Lockwood, 1964; Swingewood, 1984; Μουζέλης, 1997, 2000) μπορούμε 

να πούμε ότι για την κατανόηση των θεσμικών μετασχηματισμών κρίνεται 

απαραίτητη η παράλληλη μελέτη της δομής και της δράσης, καθώς η κοινωνική 

πραγματικότητα γίνεται αντιληπτή ως αποτέλεσμα της ανθρώπινης δράσης στα 

πλαίσια της συγκεκριμένης κοινωνικής δομής. Όπως έχει συζητηθεί, η δυναμική των 

εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων είναι ενταγμένη στο ευρύτερο κοινωνικό και 

πολιτικό πλαίσιο και η εξέτασή τους γίνεται λαμβάνοντας υπόψη αυτό το πλαίσιο. Το 
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εκπαιδευτικό σύστημα, αποτελώντας καίριο υποσύστημα του κοινωνικού συστήματος 

αλληλεπιδρά διαρκώς και με όρους αμοιβαιότητας με όλα τα άλλα υποσυστήματα, 

από τα οποία δέχεται αλλά και προς τα οποία ασκεί επιδράσεις (Πυργιωτάκης, 

2001:55). 

Ο Σταμέλος (2009:122) παραθέτει έξι (6) διακριτά επίπεδα εκπαιδευτικής 

πολιτικής τα οποία συνιστούν διακριτά ερευνητικά πεδία προσέγγισης: 

 Επίπεδα Εκπαιδευτικής Πολιτικής 
Περιεχόμενο επιπέδων Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής 

1 
Το ιστορικό πλαίσιο συγκρότησης του 

κοινωνικού συγκειμένου αναφοράς 

Η ιστορική πορεία συγκρότησης και οι παραδόσεις του 

κοινωνικού συγκειμένου αποτελούν καθοριστικό 

στοιχείο στη συγκρότηση (εκπαιδευτικών) πολιτικών 

2 

Το σύγχρονο κοινωνικο-οικονομικό, 

πολιτικό και πολιτισμικό πλαίσιο στο 

οποίο αναπτύσσονται οι εκπαιδευτικές 

πολιτικές 

Αποτελεί το σύγχρονο περιβάλλον ανάπτυξης της 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Περιλαμβάνει: α. την κείμενη 

νομοθεσία και νομολογία (ρυθμιστικό πλαίσιο), β. 

αξίες, κανόνες και αρχές από τις οποίες διέπεται μια 

σύγχρονη κοινωνία και τα οποία είναι σε άμεση σχέση 

και αναφορά με το ιστορικό πλαίσιο συγκρότησής της 

(κανονιστικό πλαίσιο), γ. την καθημερινή πρακτική και 

τον τρόπο συμπεριφοράς των δρώντων υποκειμένων 

(«κουλτουρικός» γνωστικός άξονας) 

3 

Οι σχεδιαστές της Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής (policy makers) και οι 

διαδικασίες εκπόνησης της πολιτικής 

Περιλαμβάνει ανθρώπους και διαδικασίες εκπόνησης 

της Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

4 Η ατζέντα της Εκπαιδευτικής Πολιτικής 
Περιλαμβάνει τους στόχους, τις προτεραιότητες και τις 

επιλογές μιας Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

5 
Τα εργαλεία εφαρμογής και ελέγχου της 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

Εδώ εντάσσονται οι επιλογές της εφαρμογής μιας 

εκπαιδευτικής πολιτικής, καθώς επίσης και οι 

μηχανισμοί παρακολούθησης, ελέγχου, αξιολόγησης και 

επανεκτίμησης της πορείας υλοποίησης μιας πολιτικής 

6 
Τα υποκείμενα και τα αντικείμενα της 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

Πρόκειται για τους «στόχους» της Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής που μπορεί να είναι άτομα, ομάδες 

ανθρώπων ή και αντικείμενα στόχευσης 

(Σταμέλος, 2009:122) 

 Κινούμενοι στα παραπάνω πεδία, και αποδεχόμενοι ότι η εκπαίδευση, η οποία 

αποτελεί έναν πολύ σημαντικό θεσμό για τη λειτουργία του κοινωνικού συστήματος, 

βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος κάθε ατόμου θα επιχειρήσουμε να 

μελετήσουμε τη διαμόρφωση και τη διαδικασία εφαρμογής και αποτίμησης της 

εκπαιδευτικής πολιτικής τη δεκαετία του ’80. Όπως συζητήθηκε η μελέτη κάθε 

εκπαιδευτικού συστήματος μπορεί να γίνει μόνο στο πλαίσιο της δικής της κοινωνίας 

κάτι που συνεπάγεται την όσο το δυνατόν καλύτερη γνώση αυτής της κοινωνίας. 

Ωστόσο, η συσχέτιση της εκπαίδευσης με την κοινωνία δε σημαίνει απλώς την 

παράλληλη περιγραφή τους αλλά, όπως αναφέρει ο Gillian Sutherland (1969:53), την 

αναζήτηση των ουσιαστικών δεσμών μεταξύ εκπαιδευτικού συστήματος και του 

κοινωνικού πλαισίου οι οποίοι είναι πολύ ισχυροί, αλλά η ανάδειξή τους είναι ένα 
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ευαίσθητο και δύσκολο έργο. Σημαίνει δηλαδή τη βαθύτερη κατανόηση της 

δυναμικής και της κουλτούρας της κοινωνίας.  Την ανάδειξη των σχέσεων που 

αναπτύσσονται κατά τη διαδικασία μεταρρύθμισης των νομοθετικών μέτρων μιας 

εκπαιδευτικής πολιτικής σε όλα τα επίπεδα και την κατανόηση των τελικών 

αποφάσεων που οδηγούν την εκπαιδευτική πολιτική σε συγκεκριμένη κατεύθυνση 

(Sabatier, 1991:148). Η έρευνά μας, λοιπόν, θα συμπεριλάβει όλες τις επιδράσεις των 

κοινωνικών υποσυστημάτων, όπως πολιτική, οικονομία αλλά και τις διαντιδράσεις 

των φορέων δράσης οι οποίες λαμβάνουν χώρα είτε στο εσωτερικό της εκπαίδευσης 

είτε έξω από αυτήν, στο πεδίο της κοινωνίας και φυσικά το ρόλο του κράτους. Είναι 

ευνόητο ότι στο πεδίο μελέτης των διαδικασιών διαμόρφωσης μιας εκπαιδευτικής 

πολιτικής δεν μπορεί να υποτιμηθεί η σημασία των οργανωμένων συμφερόντων η 

οποία είναι τεράστια. Η προσπάθεια καθορισμού της πολιτικής από οργανώσεις 

συμφερόντων μπορεί να λάβει δυο διαφορετικές μορφές. Η πρώτη αφορά τις ομάδες 

που είτε εμπλέκονται στην εφαρμογή της είτε επηρεάζονται από αυτή, όπως 

διδασκαλικές ομοσπονδίες, ενώσεις εκπαιδευτικών, σύλλογοι γονέων […] που 

επηρεάζουν και επηρεάζονται από την εκπαιδευτική πολιτική και ασχολούνται 

συστηματικά με όλες σχεδόν τις πτυχές της. Η δεύτερη μορφή των οργανωμένων 

ομάδων συμφερόντων αφορά, είτε τα συμφέροντα των άμεσα εμπλεκομένων στην 

εκπαιδευτική διαδικασία (δάσκαλοι, διοικητικοί, γονείς, μαθητές) είτε των έμμεσα 

εμπλεκομένων (Λάβδας, 2004:156-157). Όπως συζητήθηκε οι ομάδες συμφερόντων 

ως φορείς δράσης συμβάλλουν με πολύ άνισο τρόπο στον μετασχηματισμό των 

κοινωνικών χώρων. Οι μικρο-φορείς δράσης, παρόλο που δεν έχουν τους 

θεωρητικούς και στρατηγικούς προσανατολισμούς για να επηρεάσουν άμεσα την 

εκπαιδευτική πολιτική, αξιοποιούν όλες τις δυνατότητες παρέμβασης μέσω άλλων 

οδών. Στους μακρο-φορείς εντάσσονται αφενός οι συλλογικοί φορείς δράσης και 

αφετέρου οι μεγα-φορείς.  Αξίζει να γίνει ιδιαίτερη αναφορά στους μεγα-φορείς 

καθώς είναι άτομα που διαθέτουν ιδιαίτερη κοινωνική, πολιτική ή οικονομική ισχύ ή 

κατέχουν ιεραρχικά υψηλές θέσεις, έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν αποφάσεις  

οι συνέπειες των οποίων εκτείνονται στο χρόνο και το χώρο σε πολύ μεγαλύτερο 

βαθμό σε σχέση με τις αποφάσεις που λαμβάνονται στη βάση της ιεραρχικής κλίμακας 

(Μουζέλης, 1997:158) και είτε ως θεσμικοί εταίροι και συνομιλητές είτε ως 

αυτόκλητοι υποστηρικτές απόψεων και συμφερόντων παρεμβαίνουν για την αποδοχή 

των θέσεών τους. Κινούμενοι ταυτόχρονα στα παραπάνω επίπεδα φιλοδοξούμε, στην 

έρευνά μας, να υπερβούμε τα αδιέξοδα της θετικιστικής ιστοριογραφίας, με την απλή 

παράθεση των γεγονότων, και να συσχετίσουμε την κοινωνική προέλευση και την 

ιδεολογική οριοθέτηση της εκπαιδευτικής πολιτικής με την αντίστοιχη ιδεολογική 

συνέπεια της εφαρμογής στην πράξη. 
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Β.2. Ερευνητικές υποθέσεις και ερευνητικά ερωτήματα 

Έχοντας υπόψη μας το σχήμα της αλληλεπίδρασης δομή↔δράση που οδηγεί με 

βάση τη θεωρητική ανάλυση σε συνεχείς επαναλήψεις της Δομοποίησης, τις 

πλουραλιστικές προσεγγίσεις για τη λειτουργία του κράτους αλλά και τα μοντέλα 

εκπαιδευτικής πολιτικής και εφαρμογής επιχειρείται ως πρώτη ερευνητική υπόθεση η 

αποτύπωση της πολύπλοκης διαδικασίας μεταρρύθμισης ενός θεσμού με το 

παρακάτω σχήμα. 

 
Σχήμα 10. Διαδικασία μεταρρύθμισης της εκπαιδευτικής πολιτικής 1981-1985 (κατά το 

πλουραλιστικό πρότυπο) 
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I. Η πρώτη ερευνητική υπόθεση, λοιπόν, είναι ότι οι διαδικασίες αλλαγής 

της εκπαιδευτικής πολιτικής ξεκινούν όταν δημιουργηθούν στην κοινωνία 

οι κατάλληλες συνθήκες. Όταν η υπάρχουσα κατάσταση, η οποία 

προκύπτει από την αλληλεπίδραση των φορέων δράσης και δομής, 

διαμορφώσει μια δυναμική που διαπερνά όλη την κοινωνία, οι ιδέες 

αυτές φτάνουν να κυριαρχήσουν επηρεάζοντας πια το πολιτικό σύστημα 

και τελικά την κυβέρνηση. Τότε ξεκινά η διαδικασία μετάβασης στον 

επόμενο κύκλο δομοποίησης. Στη μελέτη μας χρησιμοποιούμε ως 

υπάρχουσα κατάσταση το 1981 και ως νέα κατάσταση το 1989, το έτος 

που ολοκληρώθηκαν (ή/και εγκαταλείφθηκαν) οι προσπάθειες 

εφαρμογής, τέσσερα σχεδόν χρόνια μετά την ολοκλήρωση των 

μεταρρυθμιστικών παρεμβάσεων στην εκπαίδευση από την κυβέρνηση 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. Oι δύο πόλοι, δράση↔δομή, αλληλεπιδρούν καθ’ όλη τη 

διάρκεια της διαδικασίας διαμόρφωσης και συνεχίζουν με την ίδια ένταση 

και κατά την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής. Αυτή η 

αλληλεπίδραση συνιστά μια πολυσύνθετη και πολυδιάστατη διελκυστίνδα 

που επηρεάζει αλλά και επηρεάζεται από όλους τους φορείς δράσης.  

II. Η δεύτερη ερευνητική υπόθεση επιχειρεί να δείξει ότι αν και οι μικρο-

φορείς δράσης έχουν αρχικά διαμορφωμένες απόψεις με τις οποίες 

κινητοποιούν τους συλλογικούς φορείς και προσανατολίζουν με τις ιδέες 

τους την κυβέρνηση προς μια ορισμένη κατεύθυνση, αυτές συνεχίζουν να 

διαμορφώνονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αλλαγής της 

εκπαιδευτικής πολιτικής. 

III. Η τρίτη υπόθεση είναι ότι μια εκπαιδευτική πολιτική δεν εφαρμόζεται 

όπως ακριβώς έχει θεσπιστεί αλλά επηρεάζεται από τις απόψεις και 

πεποιθήσεις των εμπλεκόμενων φορέων που καλούνται να την 

εφαρμόσουν, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί κατά τη διάρκεια όλης της 

διαδικασίας. Η συνεχής (ανα)διαμόρφωση των απόψεων στην κοινωνία 

συνιστά αλλαγή της κοινωνικής δυναμικής που αποτελούσε την κινητήρια 

δύναμη για τη θέσπιση και υλοποίηση της πολιτικής. Η νέα κοινωνική 

δυναμική σταδιακά μετατρέπεται από προωθητική δύναμη σε δύναμη 

ανάσχεσης για τα σημεία που διαφωνεί και έτσι διαμορφώνονται νέα 

κοινωνικά και πολιτικά δεδομένα. Συνεπώς, η νέα κατάσταση προκύπτει 

ως το νέο αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης δράσης↔δομής το οποίο 

αποτελεί την τελική φάση της διαδικασίας δομοποίησης, αλλά και την 

απαρχή ενός νέου κύκλου.  

IV. Η τελευταία υπόθεσή μας είναι ότι η αποτυχία στην εφαρμογή της 

εκπαιδευτικής πολιτικής είναι πιο πιθανή αν κατά τη φάση της χάραξης 

πολιτικής δεν υπάρχει συμφωνία και αν η πολιτική δεν είναι απολύτως 
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σαφής και ξεκαθαρισμένη. Ο χρόνος λήψης όλων των απαραίτητων 

κανονιστικών αποφάσεων είναι σημαντικός παράγοντας επιτυχίας ή 

αποτυχίας. Όσο πιο ασαφής είναι η πολιτική και όσο περισσότερο 

καθυστερεί η λήψη αποφάσεων τότε σε εκείνη την περίπτωση, με την 

προοπτική διαχείρισης των συγκρούσεων, οι πολιτικές αποφάσεις είναι 

συχνά συμβιβασμοί που προκύπτουν από τις συγκρούσεις και τις 

διαπραγματεύσεις μεταξύ των παραγόντων με διαφορετικούς στόχους και 

πόρους.  

Η μελέτη της εφαρμογής της εκπαιδευτικής πολιτικής θα κινηθεί σε έξι 

συγκεκριμένα θέματά της: 

 Το θεσμό του σχολικού συμβούλου 

 Το θεσμό του προϊσταμένου 

 Την αξιολόγηση 

 Τα νέα αναλυτικά προγράμματα και βιβλία  

 Την έκδοση των Π.Δ. για τη λειτουργία των Σχολικών Μονάδων 

 Την κατάργηση της ιδιωτικής εκπαίδευσης 

Από την αποτύπωση των ερευνητικών υποθέσεων, για την αφετηρία, τις 

διαδικασίες και την εφαρμογή μιας εκπαιδευτικής πολιτικής, τίθενται τα επιμέρους 

ερευνητικά ερωτήματα: 

 Ποιες ήταν οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν από την ανάδειξη της 

ανάγκης για εκπαιδευτική μεταρρύθμιση ως την τελική διατύπωση σε 

θεσμικά κείμενα; 

 Ποιες ήταν οι θέσεις και ο ρόλος των κομμάτων, ως δομικών στοιχείων 

του πολιτικού συστήματος διακυβέρνησης, στα ουσιώδη εκπαιδευτικά και 

κοινωνικά αιτήματα και προβλήματα της εποχής; 

 Ποιο ρόλο έπαιξαν οι κοινωνικοί εταίροι, το κράτος, η κοινωνία, η Δ.Ο.Ε., 

τα άτομα κατά τη διαμόρφωση και κατά την εφαρμογή της; 

 Αλλάζουν οι πεποιθήσεις των ατόμων κατά τη διαδικασία μεταρρύθμισης 

του θεσμού; Αν ναι, πώς, από πού και πόσο; 

 Παρ’ όλο που η εκπαιδευτική πολιτική θέτει τους κανόνες λειτουργίας σε 

παραδειγματικό επίπεδο γιατί κάποια σημεία της δεν εφαρμόζονται στο 

συνταγματικό επίπεδο όπως περιγράφηκε στο θεωρητικό πλαίσιο;  

 Ποιοι είναι οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την εφαρμογή της 

εκπαιδευτικής πολιτικής;  
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Β.3. Μεθοδολογία 

 

Όπως έχει αναφερθεί, η μελέτη θεμελιώνεται επιστημολογικά στο πεδίο της 

Ιστορίας της Εκπαίδευσης παράλληλα με τα πεδία της Κοινωνιολογίας και της 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Εδώ θα πρέπει να γίνουν κάποιες θεωρητικές διευκρινίσεις 

σχετικά με τη μεθοδολογική μας επιλογή. Το θέμα της μελέτης είναι η έρευνα των 

διαδικασιών για τη διαμόρφωση καθώς και την εφαρμογή της εκπαιδευτικής 

πολιτικής της δεκαετίας του ’80. Υπάρχουν δυο ερευνητικές κατευθύνσεις, σχετικές με 

την μελέτη των πολιτικών οι οποίες αναφέρονται σχετικά στη βιβλιογραφία. Η 

ανάλυση μιας πολιτικής (policy analysis) η οποία μελετά τις διαδικασίες χάραξης μιας 

πολιτικής και η έρευνα της πολιτικής (policy research) η οποία είναι σαφώς 

προσανατολισμένη στην μελέτη μιας πολιτικής στην πράξη (Anderson, 1990:186). Θα 

λέγαμε ότι η έρευνά μας συνάδει περισσότερο στην ανάλυση των διαδικασιών 

χάραξης της εκπαιδευτικής πολιτικής (policy analysis) οι οποίες μελετώνται μέσα στο 

ιστορικό κοινωνικο-πολιτικό περιβάλλον που έλαβαν χώρα. Όπως συζητήθηκε στο 

θεωρητικό μέρος, η ανάπτυξη μιας (εκπαιδευτικής) πολιτικής είναι μια σύνθετη 

πολιτική και κοινωνική διαδικασία. Συνεπώς, αν θέλουμε να μελετήσουμε 

αποτελεσματικά τη διαδικασία ανάπτυξης της εκπαιδευτικής πολιτικής πρέπει να 

μελετήσουμε την πολιτική και κοινωνική κατάσταση της εποχής. Για την πληρέστερη 

μελέτη των εκπαιδευτικών ζητημάτων μιας εποχής, η Εύη Ζαμπέτα επισημαίνει ότι 

πρέπει να γίνει παράλληλη διερεύνηση, η οποία πρέπει να αναφέρεται ταυτόχρονα 

στα ακόλουθα: 

α) Τα αντικείμενα που εντοπίζει η ίδια η πολιτική ως προβλήματα και ενεργοποιεί 

ρυθμίσεις για την αντιμετώπισή τους, ή έστω τα θέτει στην πολιτική agenda χωρίς 

να τα αντιμετωπίζει. 

β) Τα προβλήματα που θέτουν οι διάφοροι φορείς που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική 

πολιτική (διοίκηση, πολιτικά κόμματα, συνδικαλιστικοί φορείς εκπαιδευτικών, κλπ.). 

γ) Τα προβλήματα που έχει επισημάνει και αναλύσει η προηγούμενη εκπαιδευτική 

έρευνα (Ζαμπέτα, 1994:114). 

Ο προσδιορισμός των κυρίαρχων εκπαιδευτικών ζητημάτων της συγκεκριμένης 

εποχής, στην παρούσα μελέτη, δεν μπορεί παρά να αναδειχθεί μέσα από τη 

συσχέτιση αυτών των παράλληλων διερευνήσεων με το γενικότερο ιστορικό και 

κοινωνικό τους πλαίσιο. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι όλη η διαδικασία, σύσταση 

επιτροπών, δημοσιοποίηση σχεδίων νόμων κλπ, ρυθμιζόταν από την πολιτική ηγεσία 

του Υπουργείου Παιδείας καθώς απουσιάζουν θεσμοθετημένα όργανα παρέμβασης 

και συμμετοχής των οργανωμένων φορέων, όπως και στη μεταρρύθμιση του 1976 

(Βασιλού-Παπαγεωργίου, 1990). Τέτοια όργανα που έχουν τη θεσμική αρμοδιότητα 

να συζητούν και να προβαίνουν σε εισηγήσεις για την εκπαιδευτική πολιτική, σε 
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κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, θεσπίζονται για πρώτη φορά με αυτήν την 

μεταρρύθμιση. 

Μεθοδολογικά, η προσέγγιση της έρευνας, η οποία αφορά τη διαδικασία της 

διαμόρφωσης και εφαρμογής της εκπαιδευτικής πολιτικής, είναι ιστορική-

ερμηνευτική, εφόσον επιχειρείται μια ιστορική καταγραφή της κοινωνικής δυναμικής 

της εποχής και της διαλεκτικής διαδικασίας για τη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής 

πολιτικής, παραθέτοντας τις θέσεις και τις αντιπαραθέσεις όλων των εμπλεκομένων 

φορέων δράσης, ώστε να απαντηθούν τα ερωτήματα που έχουν τεθεί. Η 

μεθοδολογική επιλογή συσχετίζεται με την αντίστοιχη επιστημολογική επιλογή, 

καθώς η ιστορική έρευνα συνδιαλέγεται ενεργά με άλλες κοινωνικές επιστήμες στην 

προσπάθειά της να περιγράψει όλες τις πλευρές της μελετώμενης κατάστασης στην 

αναζήτηση της αλήθειας. Η ιστορική έρευνα έχει οριστεί, από τους L. Cohen και L. 

Manion (1997:71), ως ο συστηματικός και αντικειμενικός εντοπισμός, η εκτίμηση και 

σύνθεση μαρτυριών, προκειμένου να θεμελιωθούν γεγονότα και να συναχθούν 

συμπεράσματα σχετικά με συμβάντα του παρελθόντος. Ο Fr. Kerlinger (1986) την 

ορίζει ως την έρευνα των γεγονότων, των διαδικασιών, των εξελίξεων και της 

εμπειρίας του παρελθόντος, αλλά και την κριτική ερμηνεία τους. Αποτελεί μία 

προσπάθεια αναδόμησης του παρελθόντος, η οποία μέσα από ντοκουμέντα και 

αναφορές στοχεύει να πετύχει την όσο το δυνατόν πληρέστερη κατανόηση και 

συσχέτιση των γεγονότων μιας άλλης εποχής, υποδηλώνοντας μια ολιστική οπτική 

(Cohen & Manion, 1997:71-72). Η ολιστική οπτική έγκειται στο ότι επιχειρεί να 

περικλείσει και κατόπιν να εξηγήσει όλη την περιοχή του παρελθόντος του ανθρώπου 

στα πλαίσια μίας οπτικής που τονίζει σε μεγάλο βαθμό την κοινωνική, πολιτιστική, 

οικονομική και πνευματική του ανάπτυξη (J. E. Hill & Kerber, 1967).39  

Εξειδικεύοντας την ιστορική έρευνα στο χώρο της εκπαίδευσης θεωρούμε πως 

μπορεί να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα που τέθηκαν παραπάνω, να φωτίσει 

δηλαδή το γιατί έγινε αυτή η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, γιατί κάποιες ρυθμίσεις 

δεν εφαρμόστηκαν ποτέ και, κυρίως, τι είναι αυτό που την έκανε συνολικά τόσο 

ανθεκτική στο πέρασμα του χρόνου ώστε το βασικό της πλαίσιο να ισχύσει έως και 

σήμερα παρ’ όλο που άλλαξαν πολλές κυβερνήσεις και πολύ περισσότεροι υπουργοί 

παιδείας, πράγμα πρωτόγνωρο για τα δεδομένα στο χώρο της εκπαίδευσης. 

Γενικεύοντας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η εργασία μπορεί να συμβάλλει 

ουσιαστικά σε μια πληρέστερη κατανόηση της σχέσης ανάμεσα στην πολιτική και την 

εκπαίδευση, ανάμεσα στο σχολείο και στην κοινωνία (Sutherland, 1969). Οι L. Cohen 

και L. Manion αναπτύσσοντας τις απόψεις τους γι’ αυτό το είδος έρευνας, αναφέρουν 

πως η ιστορική μελέτη μίας εκπαιδευτικής ιδέας ή ενός θεσμού μπορεί να μας 

βοηθήσει πολύ να κατανοήσουμε πώς έχει εμφανιστεί το παρόν εκπαιδευτικό μας 

σύστημα· και αυτό το είδος κατανόησης μπορεί με τη σειρά του να βοηθήσει να 

                                                           
39

 Όπως αναφέρεται στο (Cohen & Manion, 1997) 
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δημιουργήσουμε μία γερή βάση για περαιτέρω πρόοδο (1997:73). Βοηθά, δηλαδή, να 

αποκτηθεί μια ερμηνευτική της δυναμικής των μεταρρυθμιστικών φαινομένων και να 

κατανοηθούν τα σύγχρονα εκπαιδευτικά προβλήματα.  

Η μεθοδολογική προσέγγιση είναι ιστορική-ερμηνευτική έρευνα μέσα από 

πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές οι οποίες αποτελούν το υλικό της έρευνας. 

Τέτοιες πηγές είναι η νομοθεσία της υπό εξέτασης περιόδου, τα πρακτικά της Βουλής 

που εμπεριέχουν τοποθετήσεις των πολιτικών, τα άρθρα περιοδικών, τα 

δημοσιεύματα εφημερίδων, οι βιβλιογραφικές αναφορές της εποχής καθώς επίσης 

και ένας αριθμός συνεντεύξεων από εκπαιδευτικούς και στελέχη της εποχής. 

Αναλυτικά το υλικό της έρευνας αναπτύσσονται στην επόμενη ενότητα   

Η ιστορική-ερμηνευτική έρευνα εντάσσεται στις ποιοτικές έρευνες καθώς 

χρησιμοποιεί ποιοτικά δεδομένα για την αναζήτηση σχέσεων, πράγμα που θα γίνει 

στην παρούσα μελέτη, αν και δεν αποκλείεται να χρησιμοποιήσει ποσοτικά όταν 

πρόκειται να αναζητηθεί η συχνότητα εμφάνισης ενός φαινομένου 

(Παρασκευοπούλου-Κόλλια, 2008). Ο βασικός στόχος της ποιοτικής έρευνας είναι η 

περιγραφή, ανάλυση, ερμηνεία και κατανόηση των κοινωνικών φαινομένων, 

καταστάσεων και ομάδων απαντώντας κυρίως στα ερωτήματα «πώς» και «γιατί» 

(Ιωσηφίδης, 2003:17). Οι μορφές των δεδομένων που εξετάζονται στην ποιοτική 

έρευνα μπορούν να είναι τεσσάρων κατηγοριών: α) δεδομένα από παρατήρηση, β) 

συνεντεύξεις, γ) ντοκουμέντα και δ) οπτικοακουστικό υλικό (Creswell, 2012). Σε 

αντίθεση με άλλες μορφές εκπαιδευτικής έρευνας, στις ιστορικές ερμηνευτικές 

έρευνες ο ερευνητής δεν δημιουργεί δεδομένα (Anderson, 1990:113) από 

παρατήρηση, αλλά επιχειρεί να συγκεντρώσει όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία 

για πολλαπλές πτυχές της έρευνάς του (Κυριαζή, 2000:52). Μέσα στο υλικό του 

προσπαθεί να εντοπίσει τις πληροφορίες τις οποίες καλείται να συνδυάσει με ένα 

λογικό τρόπο τόσο μεταξύ τους όσο και με το γενικότερο πλαίσιο ώστε να μπορέσει 

να τις ερμηνεύσει. Και πάντα μέσα από ένα συνεχή διάλογο με τη θεωρία να 

καταλήξει στην κατανόηση των κοινωνικών διαδικασιών. Για την ανάλυση των πηγών 

ο ρόλος της θεωρίας στην ερευνητική διαδικασία είναι αυτονόητος καθώς η θεωρία 

προσφέρει το πλαίσιο για τη συστηματική ερμηνεία τους (Κυριαζή, 2000:45). 

Καταλήγοντας να δηλώσουμε ότι η παρούσα ιστορική έρευνα επιχειρεί, παράλληλα 

με την ανάλυση των πηγών, την αποτίμηση της διαδικασίας διαμόρφωσης και 

εφαρμογής της εκπαιδευτικής πολιτικής με το εργαλείο της συνέντευξης. 

 Η αναζήτηση και η συλλογή των πηγών πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο 

2010-2013 και είτε έγινε με on-line πρόσβαση στα ψηφιακά αρχεία είτε με επί τόπου 

επίσκεψη στα έντυπα αρχεία όπου χρησιμοποιήθηκαν μηχανικές και ψηφιακές 

μέθοδοι αντιγραφής. Δηλαδή, είτε φωτοτυπήθηκαν και αποκτήθηκαν αντίγραφα, είτε 

σαρώθηκαν με φορητό σαρωτή (scanner) και δημιουργήθηκαν ψηφιακά αντίγραφα, 

για μελέτη και ανάλυση σε επόμενο χρόνο. Ακολούθησε, η αξιολόγηση του υλικού 
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ώστε να προσδιοριστεί ποια από αυτά μπορούν να συνεισφέρουν στην έρευνά μας 

ανάλογα με τον συντάκτη τους. Θα λέγαμε ότι αυτό αποτελεί την εξωτερική κριτική η 

οποία έχει να κάνει με το ίδιο το ντοκουμέντο και όχι με τις αποφάνσεις που 

εμπεριέχονται σε αυτό, δηλαδή το νόημά του (Cohen & Manion, 1997:81-82). Στη 

συνέχεια έγινε η χρονική ταξινόμησή του για να μπορούμε να γνωρίζουμε σε κάθε 

φάση ποιες ήταν οι απόψεις του κάθε φορέα δράσης στη δημόσια συζήτηση για κάθε 

θέμα. Αφού έχει εξασφαλιστεί η χρησιμότητα του ντοκουμέντου είναι καθήκον του 

ερευνητή να προχωρήσει στην εσωτερική κριτική (στο ίδιο, 1997:82-83) και στην 

μελέτη του περιεχομένου μέσα από το οποίο θα επεξεργαστεί τις πληροφορίες 

σχετικά με τα ερωτήματά μας, ποιος, τι και γιατί το λέει, πού απευθύνεται και τι 

επιδιώκει σχετικά με την εκπαίδευση.  

Η αναζήτηση της βιβλιογραφίας έγινε ηλεκτρονικά χρησιμοποιώντας όλες τις 

δυνατότητες του διαδικτύου. Σημαντική πηγή επιστημονικού υλικού αποτελεί το 

Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών40 του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης στο 

οποίο βρίσκονται αναρτημένες και προσβάσιμες οι διδακτορικές διατριβές. Θα πρέπει 

να αναφερθεί η πολύτιμη συνδρομή των ψηφιακών υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης41 καθώς και της αντίστοιχης του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας42 τόσο στην αναζήτηση βιβλίων όσο και άλλων 

ηλεκτρονικών πηγών. Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει στο εικονικό ιδιωτικό δίκτυο 

(Virtual Private Network - VPN)43 του Α.Π.Θ., το οποίο προσφέρει τη δυνατότητα σε 

απομακρυσμένους χρήστες του Α.Π.Θ. να συνδέονται με ασφαλή τρόπο στο AUTHnet 

και να χρησιμοποιούν όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες, ενώ βρίσκονται εκτός του 

δικτύου του ιδρύματος. Κι αυτό διότι προσφέρει την ελευθερία στον ερευνητή να έχει 

πρόσβαση σε όλα τα περιοδικά από τις συμβεβλημένες βιβλιοθήκες οποιαδήποτε 

ώρα και από οποιονδήποτε χώρο. Η πρόσβαση σε βιβλία έγινε με τη μετάβαση στις 

τοπικές βιβλιοθήκες αλλά και με απόκτηση-αγορά όσων τίτλων δεν υπήρχαν σε αυτές. 

Για την καταγραφή και εισαγωγή της βιβλιογραφίας στο κείμενο της μελέτης 

αξιοποιήθηκε το εμπορικό λογισμικό EndΝote X6 της Thomson Reuters. Η καταγραφή 

της βιβλιογραφίας στο λογισμικό έγινε, χειροκίνητα για τα βιβλία και τα έντυπα 

άρθρα ενώ για τα on-line άρθρα από βιβλιοθήκες του εξωτερικού έγινε αυτόματα, 

καθώς όλες δίνουν τη δυνατότητα εξαγωγής της βιβλιογραφικής αναφοράς 

απευθείας στο EndNote X6. Το λογισμικό αυτό επικοινωνεί άριστα με τον 

επεξεργαστή κειμένου (Microsoft Word 2010) και έτσι η εισαγωγή της βιβλιογραφικής 

αναφοράς γίνεται αυτόματα επιλέγοντάς την μέσα από το λογισμικό. Η αναφορά 

εισάγεται στο κείμενο και στη βιβλιογραφία με τη μορφή APA 6th. 

                                                           
40

 http://phdtheses.ekt.gr/eadd/?locale=el 
41

 http://www.lib.auth.gr/ 
42

 http://www.lib.uom.gr/ 
43

 http://noc.auth.gr/manuals/vpn/index.html 



 

 

 

85 ΜΕΡΟΣ Β’ – Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Οι δράσεις και οι ενέργειες των ατομικών φορέων όπως συζητήθηκαν στο 

θεωρητικό μέρος αφ’ ενός κινούνται μέσα στο δεδομένο κοινωνικό πλαίσιο το οποίο 

θέτει τους κανόνες σε παραδειγματικό επίπεδο και αφ’ ετέρου, αξιοποιώντας οι ίδιοι 

αυτούς τους κανόνες, με τις κοινωνικές πρακτικές τους, ατομικά ή συλλογικά, 

επιχειρούν σύμφωνα με τις αντιλήψεις τους την μεταρρύθμιση ενός θεσμού στο 

συνταγματικό επίπεδο και, κατ’ επέκταση, την αναδιαμόρφωση του κοινωνικού 

πλαισίου στο παραδειγματικό επίπεδο. Ειδικότερα, θα αξιοποιηθεί η τεχνική της 

συνέντευξης από τα πρόσωπα που υπηρετούσαν ως εκπαιδευτικοί και στελέχη εκείνη 

την εποχή ώστε να αναδειχθούν όλες αυτές οι στάσεις, απόψεις και πεποιθήσεις των 

ατομικών φορέων δράσης οι οποίες καθόρισαν τις «κοινωνικές πρακτικές» τους κατά 

τη διαδικασία διαμόρφωσης αλλά στην εφαρμογή της υπό μελέτη εκπαιδευτικής 

πολιτικής.  

Ο βασικός σκοπός της συνέντευξης είναι η ανασύνθεση του κοινωνικού πεδίου 

σύμφωνα με τις υποκειμενικές αντιλήψεις ερευνώντας την πολύπλοκη σχέση μεταξύ 

των αντικειμενικών δομών και υποκειμενικών συγκροτήσεων. Σύμφωνα με τον P. 

Bourdieu το κάθε υποκείμενο είναι τοποθετημένο ως ένα «σημείο» στο κοινωνικό 

πεδίο, αποτελεί δηλαδή μια «οπτική γωνία, μια αρχή θεώρησης που υιοθετείται από 

μια μονάδα τοποθετημένη εντός του κοινωνικού πεδίου, μια προοπτική καθορισμένη, 

τόσο ως προς τη μορφή όσο και ως προς το περιεχόμενο της, από την αντικειμενική 

εκείνη θέση στο πλαίσιο της οποίας και επιλέγεται αυτή η αρχή. Το κοινωνικό πεδίο 

είναι αναμφίβολα η πρώτη και η έσχατη πραγματικότητα, αφού πάντα παράγει τις 

αναπαραστάσεις που συσχετίζουν τα κοινωνικά υποκείμενα» (Bourdieu, 2000:27). 

Ο επιμέρους στόχος είναι διττός, αφενός να ερευνηθεί το πώς αξιολογούσαν την 

κατάσταση στην παιδεία μέχρι το 1980, ποιες ήταν οι θέσεις τους για την κατεύθυνση 

που έπρεπε να λάβει η εκπαίδευση και πώς προσέλαβαν τις γενικές κατευθύνσεις 

(τους ιδεολογικούς στόχους) της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης τόσο τα άτομα που 

στελέχωσαν τις θέσεις ευθύνης όσο και οι εκπαιδευτικοί που εργάστηκαν την εποχή 

εκείνη και αφετέρου, μέσα από την εκ των υστέρων αποτίμηση, να αναζητηθεί ο 

βαθμός επίτευξης των τεθέντων στόχων και ποιοι, κατά την άποψή τους, είναι οι 

λόγοι επιτυχίας ή αποτυχίας. 

Ειδικότερα ως προς το βαθμό εφαρμογής της εκπαιδευτικής πολιτικής 

επιχειρείται η αναζήτηση των πρακτικών μετά τη θεσμοθέτησή της, η οποία κινείται 

στη λογική που περιγράφει ο Pierre Bourdieu, ότι οι πρακτικές παράγονται πάντα σε 

συγκεκριμένες συνθήκες και δεν είναι προϊόντα συνήθειας μόνο, αλλά προϊόντα 

αλληλεπίδρασης των συνηθειών και αντιλήψεων «habitus» με το συγκεκριμένο 

περιβάλλον, με τις συνθήκες ή τα «πεδία» (champs) εντός των οποίων τα άτομα 

δρουν, την «αγορά» εντός της οποίας κινούνται ή τα «κοινωνικά παίγνια» στα οποία 

συμμετέχουν. Η έννοια των πρακτικών βρίσκεται, λοιπόν, μεταξύ «habitus» και 

«πεδίου», είναι οι κοινωνικά αποδεκτοί και αναμενόμενοι τρόποι με τους οποίους 
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λειτουργούν τα πράγματα. Είναι, θα λέγαμε, ένας συγκεκριμένος τρόπος περιγραφής 

αυτού που ονομάζουμε «κοινωνικές συνήθειες» ή όπως το ονομάζει ο Anthony 

Giddens (1984) «κοινωνικές πρακτικές». Ένας επιπλέον λόγος για να μελετήσουμε 

περαιτέρω και σε βάθος τις πρακτικές που λαμβάνουν χώρα στο σχολείο είναι ότι, το 

σχολείο δεν επιβάλλει αποκλειστικά τη βούληση της εξουσίας, ούτε την άμεση και 

πλήρη αναπαραγωγή της κυρίαρχης ιδεολογίας και των κατεστημένων δομών (Γκιζελή, 

1992:193). Έτσι η εκπαίδευση αν και είναι ένας από τους σημαντικότερους κρατικούς 

θεσμούς της κεντρικής εξουσίας, ταυτόχρονα διαχέει την εξουσία του και σε άλλα 

εκπαιδευτικά κέντρα, στελέχη, εκπαιδευτικούς, γονείς, και εν τέλει αφήνει παντού 

στις λειτουργίες του περιθώρια ελευθερίας των ατόμων επιτρέποντας την ανάπτυξη 

αντιθέσεων στους κόλπους του θεσμού (ό.π.) και στον εκπαιδευτικό να λειτουργήσει 

μερικώς, ακόμα και χωρίς να έχει επίγνωση, ως αναμορφωτής διανοούμενος 

(transformative intellectual) (Aronowitz & Giroux, 1985:36-37). Αυτό μπορεί να 

ερμηνεύσει, ως ένα βαθμό πάντοτε ο οποίος θα αποτελέσει αντικείμενο έρευνας, τις 

πρακτικές των υποκειμένων μια δεδομένη στιγμή και εν προκειμένω την εποχή της 

δεκαετίας του ’80. 

Η συνέντευξη ως ερευνητική τεχνική ορίζεται ως εξειδικευμένη συζήτηση μεταξύ 

δύο ατόμων, το συνεντευκτή και τον ερωτώμενο, η οποία ξεκινά από τον πρώτο και 

μέσα από μια σχέση προφορικής επικοινωνίας εκφράζονται οι αντιλήψεις και οι 

πεποιθήσεις των ερωτώμενων (Cohen & Manion, 1997:374; Φίλιας, 1996:130). 

Βασικός στόχος του συνεντευκτή είναι μέσα από την οπτική, με τη έννοια του 

Bourdieu, του ερωτώμενου να συλλέξει τις πληροφορίες που έχουν άμεση σχέση με 

το αντικείμενο της έρευνας. Κατά μία έννοια η συνέντευξη αποτελεί ένα προφορικό 

ερωτηματολόγιο, ωστόσο αυτή η άμεση αλληλεπίδραση των ατόμων, ως τεχνική 

έρευνας, προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα αλλά και μειονεκτήματα (Borg & Gall, 

1989). Στα πλεονεκτήματα συγκαταλέγονται, η μεγάλη προσαρμοστικότητα καθώς 

επίσης και η δυνατότητα συλλογής στοιχείων σε μεγαλύτερο βάθος απ’ ό,τι στην 

περίπτωση των άλλων μεθόδων. Ένα άλλο πλεονέκτημα της συνέντευξης είναι ότι ο 

ερευνητής μπορεί να εξηγήσει με μεγαλύτερη σαφήνεια τον σκοπό της έρευνας και 

ποιες ακριβώς πληροφορίες αναζητά και φυσικά αν παρερμηνευτεί η ερώτησή του 

μπορεί να επανέλθει με μια διευκρινιστική ερώτηση (Best & Kahn, 1989:201). Όπως 

αναφέρει η Judith Bell (2001:143), ένας συνεντευκτής μπορεί να ανιχνεύσει ιδέες, 

πιθανές αντιδράσεις, να ερευνήσει κίνητρα και συναισθήματα να αξιολογήσει την 

ειλικρίνεια, πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν με το ερωτηματολόγιο. Συνοπτικά, 

είναι δυνατόν να υποστηριχθεί ότι οι συνεντεύξεις παρέχουν πιο άμεση πρόσβαση 

στις αντιλήψεις των ατόμων που συμμετέχουν στην έρευνα, καθιστώντας έτσι πιο 

εύκολη και πιο ακριβή την καταγραφή των απόψεών τους (Finch, 1986). Μπορεί 

δηλαδή να αναδυθεί ο κοινωνικός κόσμος όπως ακριβώς τον θυμούνται οι 

ερωτώμενοι. Ο ερευνητής πρέπει να έχει υπόψη του ότι οι συνεντεύξεις που 

παίρνονται αρκετές δεκαετίες μετά μπορεί να παρουσιάζουν προβλήματα καθώς 
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ενδέχεται η μνήμη των ερωτώμενων να έχει αλλοιωθεί μέσα από τα γεγονότα και τις 

εμπειρίες που μεσολάβησαν, κάτι βέβαια που μπορεί να διασταυρωθεί σε 

αντιπαράθεση με τα άλλα στοιχεία και τις άλλες συνεντεύξεις (Iggers, 2006:151). Στα 

μειονεκτήματα της συνέντευξης, από την άλλη πλευρά, μπορεί να αναφερθεί ότι είναι 

σε μεγάλο βαθμό υποκειμενική τεχνική και μπορεί να επηρεάζεται ή να καθοδηγείται 

από τις προκαταλήψεις του συνεντευκτή, οι οποίες σε κάθε περίπτωση πρέπει να 

αναγνωρίζονται και να ελέγχονται (Cohen, Manion, & Morrison, 2007:350). Επίσης, 

προκύπτει υλικό, μεγάλο σε όγκο και λιγότερο οργανωμένο, πράγμα που καθιστά 

δύσκολη τη συστηματοποίηση και την αξιοποίησή του. Οι συνεντεύξεις γενικά είναι 

χρονοβόρες, γεγονός που περιορίζει τον αριθμό των ατόμων που θα συμμετάσχουν 

στην έρευνα. Το κύριο χαρακτηριστικό της συνέντευξης ως τεχνικής στην ποιοτική 

έρευνα είναι ότι βασίζεται σε συγκριτικά μικρότερο αριθμό περιπτώσεων από τις 

ποσοτικές και στοχεύει όχι στην ανακάλυψη των γενικών τάσεων αλλά την ανεύρεση 

κοινών στοιχείων με στόχο την διαμόρφωση ολικής εικόνας για το ερευνώμενο 

ζήτημα (Κυριαζή, 2000).  

Η προετοιμασία της συνέντευξης πρέπει να οργανωθεί μέχρι την τελευταία 

λεπτομέρεια καθώς, μέσα στο χρόνο που θα διαρκέσει η επικοινωνία, πρέπει να 

ληφθούν όλες εκείνες οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την έρευνα. Η 

ερευνητική μας επιλογή είναι η ημιδομημένη συνέντευξη (J. Bell, 2001; Cohen et al., 

2007:352-353; Κυριαζή, 2000:123; Φίλιας, 1996:132), στην οποία ορίζεται εκ των 

προτέρων ένα πλαίσιο αξόνων και με βάση αυτό το πλαίσιο μια σειρά ερωτήσεων οι 

οποίες αποτυπώνονται στο έντυπο της συνέντευξης και είναι κοινές για όλους. Η 

ημιδομημένη συνέντευξη παρέχει ένα λιγότερο αυστηρό πλαίσιο λειτουργίας το 

οποίο ναι μεν έχει προκαθορισμένες ερωτήσεις, αλλά η διάταξη τους μπορεί να 

τροποποιηθεί ανάλογα με την αντίληψη του συνεντευκτή κατά τη διάρκεια της 

συνέντευξης (Robson, 2007:321). Οι ερωτώμενοι είναι ελεύθεροι να απαντήσουν στις 

ερωτήσεις και να εκφράσουν τις δικές τους εμπειρίες, απόψεις, στάσεις και 

αναπαραστάσεις (Ιωσηφίδης, 2003:39) όπως αυτοί θέλουν καθώς το πρωτεύον 

ενδιαφέρον έγκειται στις προσωπικές τους απόψεις. Ο ερευνητής αξιοποιώντας το 

πλεονέκτημα της αμεσότητας έχει τη δυνατότητα να επανέρχεται στο θέμα θέτοντας 

διευκρινιστικές ερωτήσεις (probes) για να πάρει αυτά που οι Merton & Kendall 

ονομάζουν «σημαίνοντα στοιχεία», αλλά αν ο ερωτώμενος κινείται με άνεση από 

το ένα θέμα στο άλλο, η συζήτηση μπορεί να διεξαχθεί χωρίς διακοπή (J. Bell, 

2001:148).  

Ο συνεντευκτής, κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της συνέντευξης, πρέπει να 

αναπτύξει την ικανότητα να την αξιολογεί συνεχώς. Γι’ αυτόν το σκοπό, οι Merton & 

Kendall, καθόρισαν ένα σύνολο από κριτήρια με τα οποία μπορεί να διακριθεί το 

παραγωγικό από το μη παραγωγικό υλικό της συνέντευξης. Συνοπτικά, αυτά είναι: 
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1. Μη καθοδήγηση: η καθοδήγηση του συνεντευκτή πρέπει να είναι ελάχιστη. 

2. Προσδιορισμός: οι ορισμοί των ερωτώμενων για την κατάσταση θα πρέπει να εκφράζονται 

ολοκληρωμένα και συγκεκριμένα. 

3. Πεδίο: η συνέντευξη θα πρέπει να μεγιστοποιεί το πεδίο των προκλητικών ερεθισμάτων και 

των απαντήσεων που αναφέρονται από το υποκείμενο. 

4. Βάθος και προσωπικό πλαίσιο: Η συνέντευξη θα πρέπει να αποκαλύπτει τις συναισθηματικές 

και τις ιδιαίτερα σημαντικές συνιστώσες των απαντήσεων των υποκειμένων, για να 

καθορίζεται αν η εμπειρία είχε κεντρική ή περιφερειακή αξία. Θα πρέπει να ανασύρει το 

σημαντικό προσωπικό πλαίσιο, τις ιδιοσυγκρασιακές συσχετίσεις, τις πεποιθήσεις και τις ιδέες 

(Cohen & Manion, 1997:399).  

Για να καταστεί εφικτό να αξιοποιηθεί το υλικό της έρευνας, το οποίο 

περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω, είναι απαραίτητη η συστηματική αξιολόγηση και 

σε βάθος ποιοτική ανάλυση του περιεχομένου. Η ποιοτική ανάλυση περιεχομένου 

αποτελεί το κρίσιμο στάδιο το οποίο μπορεί να οδηγήσει, μέσα από την αναδόμηση 

των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων, στην ερμηνεία του υλικού σε σχέση με τα 

ερευνητικά ερωτήματα και στην εξαγωγή των γενικών και ειδικών συμπερασμάτων 

της μελέτης. Η Ποιοτική Ανάλυση Περιεχομένου αναπτύχθηκε από τον Philipp 

Mayring, οποίος πρότεινε την ερμηνεία του υλικού μέσω της εμπειρικής, 

μεθοδολογικά ελεγχόμενης ανάλυσης των κειμένων, όσον αφορά το περιεχόμενο, 

χωρίς ποσοτικοποίηση των δεδομένων (Mayring, 2000:2). Συνοπτικά, αυτό το 

μεθοδολογικό εργαλείο ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου, όπως παρουσιάζεται από 

τον Μπονίδη (2004:99) ακολουθεί τις εξής γενικές αρχές:  

τη «συγκεφαλαίωση» (Zusammenfassung), με την οποία επιχειρείται, μέσω μιας 

αφαιρετικής διαδικασίας που οδηγεί στη μείωση του ερευνώμενου υλικού, η 

ανεύρεση των ουσιαστικών μηνυμάτων […] 

την «εξήγηση» (Explikation), η οποία έχει ως στόχο να διευρύνει την κατανόηση 

συγκεκριμένων σημείων του κειμένου (εννοιών, προτάσεων κλπ.) […] 

τη «δόμηση» (Strukturierung), η οποία αποβλέπει στην κατάδειξη συγκεκριμένων πτυχών 

του υλικού. 

Ωστόσο, η επιλογή συγκεκριμένων διαδικαστικών σταδίων στις ποιοτικές έρευνες 

δεν είναι κάτι γενικό και τυποποιημένο αλλά μια συνεχής και συστηματική 

προσπάθεια ερμηνείας των ποιοτικών δεδομένων η οποία διατρέχει ολόκληρη την 

ερευνητική προσπάθεια και εξαρτάται από τη φύση του ερευνητικού προβλήματος 

καθώς και από τις συγκεκριμένες επιλογές του ερευνητή. Έτσι, ανάλογα με τη 

στόχευση του κάθε ερευνητή μπορεί να δίνεται έμφαση στα χαρακτηριστικά του 

υλικού του για την εξήγηση, την ερμηνεία ή την κατανόηση κάποιου φαινομένου ή 

την αποκάλυψη αιτιακών σχέσεων (Ιωσηφίδης, 2003:17-18). Ο ίδιος αναφέρει τρεις 

αλληλεξαρτώμενες φάσεις της ερευνητικής διαδικασίας, οι οποίες έχουν πολλά κοινά 

με τις γενικές αρχές που έθεσε ο Mayring, που λαμβάνουν χώρα πριν, κατά τη 

διάρκεια αλλά και μετά τη συλλογή του ποιοτικού υλικού: 

ο περιορισμός των δεδομένων (data reduction), περιλαμβάνει όλες τις διαδικασίες οι 

οποίες έχουν στόχο τον αναγκαίο περιορισμό των δεδομένων που κατά την κρίση του 
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ερευνητή είναι καταλληλότερα να απαντήσουν τα ερευνητικά ερωτήματα ή να 

οδηγήσουν σε ικανοποιητική ερμηνεία και κατανόηση του υπό έρευνα φαινομένου 

η παρουσίαση των δεδομένων (data display) με τέτοιο τρόπο ώστε να οργανωθούν 

κατάλληλα οι πληροφορίες ώστε να είναι δυνατή η παραπέρα επεξεργασία και 

ανάλυση της  

ο έλεγχος και η απόδοση νοήματος στα δεδομένα (conclusion drawing and verification) 

αν και αποτελούν το σημαντικότερο στάδιο της αναλυτικής διαδικασίας εξαρτώνται 

από την ποιότητα των προηγουμένων. Έτσι, στο στάδιο αυτό ο ερευνητής αποδίδει 

νόημα στα ποιοτικά δεδομένα, δηλαδή οδηγείται στις απαντήσεις των ερευνητικών 

του ερωτημάτων ή την κατανόηση των υπό έρευνα φαινομένων, διαδικασιών ή 

συμπεριφορών (Ιωσηφίδης, 2003:68-69).  

Χρησιμοποιώντας αυτές τις αρχές θα επιδιώξουμε να εμβαθύνουμε στο υλικό μας 

που αναφέρεται αναλυτικά παρακάτω. 

 

Β.4. Υλικό της έρευνας 

 

Το υλικό της έρευνας, όπως έχουμε αναφέρει, έχει την αφετηρία του στη 

γενικότερη κοινωνική και πολιτική κατάσταση, τις γενικές πολιτικές θέσεις και 

απόψεις, τις θέσεις και απόψεις για την κοινωνική πολιτική και θα επικεντρωθεί στις 

θέσεις για την εκπαιδευτική πολιτική και στη δράση των ατομικών φορέων, έχοντας 

τη μορφή φύλλων κρεμμυδιού, όπως αναφέρει ο Μουζέλης (1997:69). Συγκεκριμένα 

συμπεριλαμβάνει: 

 Την ανασυγκρότηση της κοινωνικής δυναμικής, όπως αποτυπώνεται από τη 

βιβλιογραφία και τον Τύπο44 της εποχής, η οποία αναμένεται να δώσει 

απαντήσεις για την κατεύθυνση της κοινωνίας και της εκπαιδευτικής πολιτικής 

την συγκεκριμένη περίοδο. Η θεωρητική συζήτηση έχει αναδείξει ότι οι δομές 

αποτελούν το πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύσσονται οι κοινωνικές 

πρακτικές, οι οποίες αφενός δέχονται τους περιορισμούς του κοινωνικού 
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 Στις δυνατότητες και τους περιορισμούς χρήσης πηγών από τον Τύπο αναφέρεται ο Νίκος 
Παπαδάκης (2003:131-150), ο οποίος καταλήγει ότι κάτι τέτοιο είναι θεμιτό ως ανάγκη να αναζητήσει 
κανείς την πλέον αληθοφανή ερμηνεία, η οποία θα καταστήσει το λόγο ή τη δράση του εμπλεκόμενου 
στην εκπαιδευτική πολιτική λιγότερο διφορούμενο. Σε αυτό το πλαίσιο συστατικά στοιχεία ερμηνείας 
των εκπαιδευτικών γεγονότων καθίστανται:  

 Τα εξωγλωσσολογικά και εξωγλωσσικά στοιχεία 

 Η επίδραση του πλαισίου 

 Η ιστορική οντότητα του δημοσιογράφου, του μόνιμου ή περιστασιακού αρθρογράφου, του 
συνεντευξιαζόμενου πολιτικού ή εμπλεκόμενου στην εκπαιδευτική πολιτική και του κειμένου 

 Τα συμφραζόμενα, τα συστατικά του συλλογικού μη συνειδητού 

 Τα λεγάμενα στρεβλά (πέραν των προθέσεων του συγγραφέα ή δράστη) αποτελέσματα της 
επικοινωνίας 

 Ό,τι άλλο συγκροτεί το μικρόκοσμο σχέσεων μεταξύ «σκέπτεσθαι» και «δραν». 
Δηλαδή όλα αυτά που, όπως υπογραμμίζει ο ίδιος, βοηθούν να μετατρέπεται η ερμηνεία του ερευνητή 
σε μια όλο και λιγότερο «υπό αίρεση αλήθεια» (ό.π., 2003:150). 
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πλαισίου αφετέρου επιτρέπουν, ή/και ευνοούν, να αναπτυχθούν αυτές οι 

πρακτικές προς μια ορισμένη κατεύθυνση. 

 Την πολιτική συζήτηση εντός των πολιτικών κομμάτων, αυτών που 

εκπροσωπούνταν στο κοινοβούλιο, η οποία διαμορφώθηκε από, και 

διαμόρφωσε, τις κοινωνικές απόψεις. Η μελέτη της πολιτικής συζήτησης 

συμπεριλαμβάνει τα επίσημα κείμενα των κομμάτων, τις συνεντεύξεις και τις 

τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών και των στελεχών. 

 Τις πολιτικές διαδικασίες εντός του κοινοβουλίου και τα θεσμικά 

αποτελέσματα αυτών των διαδικασιών. Ήτοι, τις εισηγητικές εκθέσεις των 

βασικών νόμων που επέδρασαν βαθύτατα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

δηλαδή των Ν. 1304/1982 και 1566/1985, τα Πρακτικά των συζητήσεων και τις 

τελικές προβλέψεις των παραπάνω νόμων, τα οποία αποτελούν επίσημα 

έγγραφα. Οι διαδικασίες αυτές κινούνται στο επίπεδο της συστημικής 

ενσωμάτωσης όπου είναι αντιληπτό ότι η δημιουργία κανόνων αποτελεί 

βασική λειτουργία του κοινωνικού συστήματος και οι κανόνες αποτελούν τους 

βασικούς όρους ύπαρξής του. Τα Πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων της υπό 

εξέτασης περιόδου που μέχρι αυτή τη στιγμή βρίσκονται μόνο σε έντυπη 

μορφή στην βιβλιοθήκη της Βουλής, οπότε φωτοτυπήθηκαν. Τα φύλλα 

Εφημερίδας της Κυβέρνησης βρίσκονται σε ψηφιακή μορφή με ελεύθερη 

πρόσβαση από τον διαδικτυακό τόπο του Εθνικού Τυπογραφείου.45 

 Τις θέσεις των φορέων δράσης, κάθε εμβέλειας όπως αναλύθηκαν παραπάνω, 

εντός και εκτός της εκπαιδευτικής κοινότητας μέσα από τα πρακτικά των 

Γενικών Συνελεύσεων της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Δ.Ο.Ε.) 

επαγγελματικά περιοδικά, πρακτικά εκπαιδευτικών συνεδρίων και το αρχείο 

της Δ.Ο.Ε. Οι γενικές συνελεύσεις και τα επαγγελματικά περιοδικά αποτελούν 

το χώρο έκφρασης των απόψεων των ομάδων συμφερόντων καθώς εκεί 

αποτυπώνονται οι αντικειμενικοί σκοποί που επιδιώκουν και εκφράζονται τα 

αιτήματα της ηγεσίας τους προς την πολιτική εξουσία (Φίλιας, 1996:188). Θα 

ερευνηθούν, συγκεκριμένα, τα περιοδικά «Διδασκαλικό Βήμα» και 

«Επιστημονικό Βήμα του Δασκάλου» της περιόδου 1980-1989, τα οποία 

αποτελούσαν το μεν πρώτο το συνδικαλιστικό, το δε δεύτερο το επιστημονικό 

βήμα έκφρασης και διαμόρφωσης της άποψης των εκπαιδευτικών της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στις γενικές συνελεύσεις και στα κλαδικά 

συνέδρια εκφράζονται δημοσίως οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τα θέματα 

που κυριαρχούν τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Η Δ.Ο.Ε. αν και δεν διαθέτει 

νομοθετικές αρμοδιότητες εντούτοις ο λόγος της θεωρείται σημαντικός καθότι 

αφενός επηρεάζει τη διαδικασία διαμόρφωσης της εκπαιδευτικής πολιτικής 

και αφετέρου την εφαρμογή της, εντός του εκπαιδευτικού συστήματος. Σε 
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μεγάλο βαθμό δηλαδή οι θέσεις και οι τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών 

αποτελούν δείκτες της στάσης τους απέναντι στην ισχύουσα εκπαιδευτική 

πολιτική. Θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι οι κανόνες λειτουργίας σε 

συνταγματικό επίπεδο. Τα περιοδικά αυτά βρίσκονται σε ψηφιακή μορφή, ενώ 

τα πρακτικά και το αρχείο της Δ.Ο.Ε. σε έντυπη.  

 Για τις θέσεις των φορέων δράσης εκτός της εκπαιδευτικής κοινότητας, όπως 

και για την ανασυγκρότηση της κοινωνικής δυναμικής θα γίνει έρευνα στον 

Τύπο της περιόδου 1980-1989. Ο Τύπος, καθώς και όλα τα δημοσιευμένα 

γραπτά ντοκουμέντα σύμφωνα με το Φίλια, έχει δύο σημασίες, ως θεσμός, 

δηλαδή μια ένδειξη των τάσεων και των χαρακτηριστικών μιας εποχής, και ως 

πηγή πληροφοριών. Σχετικά με το περιεχόμενο του Τύπου παρατηρείται πολύ 

συχνά να υπάρχουν άρθρα και δοκίμια που αφορούν την εκλαΐκευση 

εκπαιδευτικών και άλλων κοινωνικών θεμάτων (1996:187-188). Επειδή είναι 

ευνόητο ότι δεν είναι εφικτό να ερευνηθεί το σύνολο του Τύπου (J. Bell, 

2001:114), είναι αναπόφευκτο να γίνει κάποια επιλογή. Στην επιλογή αυτή θα 

ληφθούν υπόψη οι περιορισμοί σχετικά με την ελευθερία και την ανεξαρτησία 

του Τύπου,46 καθώς είναι γνωστό ότι πολλές φορές η ύπαρξη ενός εντύπου 

εξαρτάται οικονομικά από παράγοντες μη ελεγχόμενους οι οποίοι αποτελούν 

όργανα εξωτερικής επιρροής των απόψεων (Φίλιας, 1996:187). Στη λήψη 

αυτών των αποφάσεων βασικό μέλημα του ερευνητή είναι να συμπεριλάβει 

όλες τις διαφορετικές τάσεις και απόψεις που εκφράζονται στην κοινωνία, 

ώστε να είναι βέβαιος ότι καμιά σημαντική τάση δεν έχει παραλειφθεί. Στη 

προσπάθεια αυτή επιχειρήθηκε η μελέτη τόσο των φίλα προσκείμενων στα 

κοινοβουλευτικά κόμματα εφημερίδων όσο και των «ανεξάρτητων» και 

καταλήξαμε στα παρακάτω φύλλα47 (σε αλφαβητική σειρά): 

o Το Βήμα 

o Ελευθεροτυπία 

o Εξόρμηση 

o Καθημερινή 

o Τα Νέα 

o Ριζοσπάστης 
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 Για την κατηγοριοποίηση του Τύπου βλ. Παπαδάκης (2003:137-138) 
47

 Η επιλογή των φύλλων έγινε έτσι ώστε να καλύπτεται όλο το πολιτικό και ιδεολογικό φάσμα της 

εποχής. Επιλέχθηκαν οι εφημερίδες «Εξόρμηση» και «Ριζοσπάστης» οι οποίες  αποτελούσαν τα 

κομματικά όργανα του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και του Κ.Κ.Ε. αντίστοιχα. Οι υπόλοιπες εφημερίδες παρ’ όλο που αυτό 

χαρακτηρίζονταν ανεξάρτητες εν τούτοις οι θέσεις τους εξέφραζαν συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους. 

Η αντιπολιτευόμενη «Καθημερινή», εξέφραζε τις απόψεις της Νέας Δημοκρατίας, οι συμπολιτευόμενες 

εφημερίδες  «Τα Νέα» και «Το Βήμα» εξέφραζαν τις απόψεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ., ενώ η εφημερίδα  

«Ελευθεροτυπία» εξέφραζε επίσης το ΠΑ.ΣΟ.Κ. αλλά και τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. 
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Τα κυριότερα είδη κειμένων που αφορούν την διαμόρφωση της εκπαιδευτικής 

πολιτικής και δημοσιεύονται στον ημερήσιο Τύπο είναι: 

 Συνέντευξη ενός εμπλεκόμενου στο εκπαιδευτικό γεγονός (π.χ. του 

υπουργού παιδείας, ενός αρμόδιου πανεπιστημιακού, του γραμματέα 

του Υπουργείου, του εκπροσώπου ενός συνδικαλιστικού οργάνου 

εκπαιδευτικών, μιας φοιτητικής παράταξης, ή ενός ομίλου 

προβληματισμού ή μιας άλλης ομάδας ενδιαφέροντος κλπ.) 

 Άρθρο ενός ειδικού, ενός διανοουμένου ή ενός ενδιαφερομένου 

 Αναδημοσίευση ενός επίσημου κειμένου ή μιας απάντησης επίσημων 

φορέων σε άρθρο εφημερίδας 

 Αναδημοσίευση έρευνας ομάδας ειδικών (συνηθέστερα ερευνητικής 

ομάδας) 

 Αμιγής περιγραφή εκπαιδευτικών γεγονότων 

 Περιγραφή και σχολιασμός ενός εκπαιδευτικού γεγονότος 

 Έρευνα (δημοσιογραφική) της εφημερίδας (Παπαδάκης, 2003:139-140) 

Θα αναζητηθούν λοιπόν όλες οι θέσεις των μικρο (ατομικών) και μακρο 

(συλλογικών και μεγα-φορέων) φορέων δράσης, δηλαδή όλων εκείνων που με 

τον έναν ή τον άλλον τρόπο ενδιαφέρονται για τον προσανατολισμό της 

εκπαίδευσης τη δεδομένη εποχή. Η αναζήτηση των εφημερίδων έγινε στη 

Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου Θεσσαλονίκης, όπου τηρείται πλήρες αρχείο 

των έντυπων φύλλων των εφημερίδων.  

 Τέλος, η καταγραφή της εκπαιδευτικής πολιτικής όπως αποτυπώθηκε στα 

επίσημα θεσμικά κείμενα, νόμοι, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές 

αποφάσεις κλπ., τα οποία αποτελούν τους κανόνες λειτουργίας της 

εκπαίδευσης σε παραδειγματικό επίπεδο. 

 Για την αποτίμηση σε πρακτικό επίπεδο της εκπαιδευτικής πολιτικής, σήμερα, 

ελήφθησαν δεκαέξι (16) ημιδομημένες συνεντεύξεις από τα πρόσωπα που 

υπηρετούσαν τότε σε διάφορες θέσεις στην εκπαίδευση, οι οποίοι είναι με 

αλφαβητική σειρά (όχι με τη σειρά που ελήφθησαν οι συνεντεύξεις και 

αναφέρονται στην έρευνα): 

 Καρανάσιος Ιωάννης, πρώην προϊστάμενος γραφείου 

 Καρτσιώτης Μιχαήλ, συνδικαλιστής, πρώην πρόεδρος συλλόγου και πρώην 

διευθυντής σχολικής μονάδας 

 Καρυπίδης Κωνσταντίνος, πρώην (και πρώτος από τη θέσπιση του θεσμού) 

προϊστάμενος διεύθυνσης  

 Κατράνας Αργύριος, συνδικαλιστής και πρώην διευθυντής σχολικής μονάδας 

 Κόκκος Πέτρος, πρώην σχολικός σύμβουλος 

 Κορυφίδης Χριστόφορος, πρώην πρόεδρος Δ.Ο.Ε. (την περίοδο εφαρμογής 1986-

89) 

 Μπακαΐμης Αριστείδης, πρώην προϊστάμενος γραφείου 
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 Νικολαΐδης Μιχαήλ, πρώην σχολικός σύμβουλος 

 Νόνας Ηλίας, Συνδικαλιστής, πρώην αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Κ.Υ.Σ.Π.Ε. και πρώην 

διευθυντής εκπαίδευσης 

 Παπαθωμάς Γεώργιος, πρώην επιθεωρητής (μέχρι το 1983) 

 Παπαπαναγιώτου Παναγιώτης, συνδικαλιστής και πρώην προϊστάμενος γραφείου 

 Παπασταμάτης Αδαμάντιος, πρώην σχολικός σύμβουλος και μέλος ΔΕΠ του 

ΠΑΜΑΚ 

 Παπαχρίστος Μενέλαος, πρώην πρόεδρος Δ.Ο.Ε. (την περίοδο διαμόρφωσης 

1982-86) 

 Τζήκας Ιωάννης, συνδικαλιστής και πρώην προϊστάμενος γραφείου 

 Τσακαλίδης Απόστολος, πρώην σχολικός σύμβουλος 

 Τσιμάκης Αθανάσιος, πρώην σχολικός σύμβουλος και πρώην προϊστάμενος 

διεύθυνσης 

Οι άξονες της συνέντευξης48 είναι πέντε: 

Α. Γενικά για την κοινωνία και την παιδεία την εποχή ’74-’80  

Β. H διαδικασία διαμόρφωσης της εκπαιδευτικής πολιτικής 

Γ. H εκπαιδευτική μεταρρύθμιση ’82 - ’85 

Δ. H εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής  

Ε. Αποτίμηση της μεταρρύθμισης σήμερα  

Οι συνεντεύξεις ηχογραφήθηκαν και σε δεύτερο χρόνο απομαγνητοφωνήθηκαν 

και μεταφέρθηκαν σε κείμενο για ανάλυση. Λαμβάνοντας υπόψη όλους τους 

προαναφερθέντες περιορισμούς και τις δυσκολίες διαχείρισης του υλικού των 

συνεντεύξεων, η αξιοποίησή τους πραγματοποιήθηκε με τη χρήση εξειδικευμένου 

λογισμικού ανάλυσης ποιοτικών δεδομένων MAXQDA. Το λογισμικό αυτό διευκολύνει 

τη διαχείριση, την ταξινόμηση, τη διάρθρωση και την ανάλυση μεγάλων ποσοτήτων 

πληροφοριών των κειμένων και επιτρέπει τη μελέτη των ποιοτικών δεδομένων από 

πολλαπλές οπτικές. Έτσι όλες οι συνεντεύξεις εισήχθησαν στο λογισμικό και 

μελετήθηκαν ως συνολικό κείμενο ανά ερώτηση και ανά κατηγορία ερωτώμενων. 

Τέλος, επιχειρήθηκε η ανάδειξη κατηγοριών από τις απαντήσεις των ερωτώμενων. Οι 

αναφορές στις απόψεις των ερωτώμενων γίνονται με βάση την εισαγωγή τους στο 

λογισμικό και δεν ταυτίζονται με την αρχική αλφαβητική αναφορά ώστε να 

διαφυλαχθεί η εμπιστευτικότητα των απόψεών τους. 
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 Ολόκληρο το ερωτηματολόγιο παρατίθεται στο παράρτημα 1. 
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ΜΕΡΟΣ Γ’ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Γ.1. Μεταπολίτευση 

Γ.1.1. Κοινωνία και Κοινωνική Δυναμική 

 

Σκοπός μας, όσον αφορά την παρουσίαση των δομών της κοινωνίας της 

μεταπολίτευσης, δεν είναι ασφαλώς μια εκτενής ιστορική αφήγηση για την πορεία και 

την εξέλιξη της δυναμικής της στο σύνολό της. Μια τέτοια αφήγηση έχει επιχειρηθεί 

ήδη σε μια πλειάδα έργων και από ένα ευρύ φάσμα επιστημών (πολιτικές επιστήμες, 

κοινωνιολογία, οικονομικές επιστήμες, νομική, με την ιστορία να έχει μικρή θέση 

ακόμα). Όμως, για να μπορέσουμε να πραγματευτούμε την εξέλιξη της εκπαιδευτικής 

πολιτικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, τις διαδικασίες διαμόρφωσης και τις αιτίες 

που η πορεία εφαρμογής των Ν. 1304/82 και Ν. 1566/1985 (στην εκπαιδευτική 

μεταρρύθμιση οι νόμοι αυτοί λειτουργούν ως σύνολο αφού αποτελούν τις 

ρυθμιστικές αρχές της υποχρεωτικής εκπαίδευσης) κατέληξε σε μια μορφή ακύρωσης 

κάποιων ρυθμίσεών τους, είναι αναγκαία η πραγμάτευση των κυριότερων 

χαρακτηριστικών της μεταπολιτευτικής περιόδου.  

Χρονολογικά, η μελέτη της μεταπολιτευτικής περιόδου στην εργασία μας θα 

κινηθεί από την πολιτειακή αλλαγή δηλαδή του 1974 ως και το τέλος της 

διακυβέρνησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. το 1989. Στην πραγματικότητα η μεταπολίτευση είναι 

ένας όρος πολυσυζητημένος και δεν έχει υπάρξει από τους επιστήμονες και τη 

βιβλιογραφία μια συγκεκριμένη απάντηση για τα όριά της (Βούλγαρης, 2008:13-4). 

Ωστόσο, κατά τον Αντ. Μανιτάκη (2012) το τέλος της τοποθετείται με την αποδοχή του 

πρώτου «Μνημονίου», το 2010, το οποίο σηματοδοτεί το τέλος του μεταπολιτευτικού 

πολιτικού παραδείγματος με χαρακτηριστικά συμπτώματα την κατάρρευση του 

πολιτικού, δικομματικού συστήματος εν μέσω σταθερού και ανθεκτικού 

κοινοβουλευτικού πολιτεύματος και την απαρχή μιας άλλης εποχής.  

Στην ουσία της, ως μεταπολίτευση χαρακτηρίζεται η περίοδος όπου πολλά από τα 

μεταπολεμικά αιτήματα της ελληνικής κοινωνίας επιτέλους ικανοποιούνται στον ένα 

ή στον άλλο βαθμό. Βασικότερο αίτημα δεν είναι άλλο από τον εκδημοκρατισμό και 

την ομαλοποίηση στη διαχείριση της κρατικής εξουσίας, μετά την ήττα των αριστερών 

και αντιβασιλικών δυνάμεων κατά τον εμφύλιο του 1949. Οι νικήτριες δυνάμεις του 

εμφυλίου εκείνου πολέμου, συντηρητικοί, κεντρώοι και φιλοβασιλικοί, στήριξαν τη 

διάδοχο κατάσταση, την εξουσία τους δηλαδή, σε ένα κράτος αυταρχικό και 

αντιδημοκρατικό, καθοδηγούμενο πάντα από εξωθεσμικούς φορείς και παράγοντες, 

όπως ξένες δυνάμεις και η παραστρατιωτική ακροδεξιά. Ο κάθε παράγοντας βέβαια 

σκόπευε αλλού – οι ξένες δυνάμεις στο να διατηρηθεί με μικρό τίμημα η Ελλάδα στο 

δυτικό στρατόπεδο, ο βασιλιάς και η παραστρατιωτική δεξιά στο να διατηρήσουν την 

πρωτοκαθεδρία τους στα πολιτικά πράγματα. Στο ενδιάμεσο, μια σειρά νέων 
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πολιτικών, όπως ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, 

εκπρόσωποι νέων κοινωνικοοικονομικών τάξεων και συμφερόντων, θα επιχειρήσουν 

να κατακτήσουν την εξουσία, είτε συνεργαζόμενοι είτε ερχόμενοι σε σύγκρουση, είτε 

κάνοντας ταυτόχρονα και τα δύο, με το μετεμφυλιακό καθεστώς. Η δράση τους θα 

ανασταλεί με την επταετή χούντα των συνταγματαρχών. Μετά το πρώτο «πάγωμα», η 

αντίδραση των νέων, η οποία θα ενταθεί με τα γεγονότα του Νοεμβρίου του 1973, θα 

οδηγήσει τη χώρα ουσιαστικά στη περίοδο της Μεταπολίτευσης. Επισήμως βέβαια 

αυτή θα αρχίσει με την κατάρρευση της χούντας, ύστερα από το πραξικόπημα της 15-

7-1974 στην Κύπρο και της στρατιωτικής εισβολής της Τουρκίας. 

Το σκηνικό της μεταπολίτευσης είχε στηθεί το Νοέμβριο του 1973 και η αυλαία 

άνοιξε τον Ιούλιο του 1974. Η εφτάχρονη δικτατορία είχε ήδη κάνει επιτακτική την 

ανάγκη ανανέωσης του πολιτικού προσωπικού (Σπουρδαλάκης, 1998) και το 

φοιτητικό κίνημα διεκδικούσε να έχει λόγο στις εξελίξεις στο δρόμο για τη 

δημοκρατική λειτουργία του κράτους. Όπως και έγινε, μια ολόκληρη γενιά φοιτητών 

πρωταγωνίστησε και έγινε η πολιτική ελίτ για περίπου 30 χρόνια μετά. 

Η επάνοδος του Κωνσταντίνου Καραμανλή, η οποία θα συμβολίσει και την 

επιστροφή στη νομιμότητα θα φέρει ένα άμεσο αίτημα στην επιφάνεια, την ανάγκη 

που διαφαινόταν ήδη από την περίοδο της επταετούς δικτατορίας για ανανέωση του 

πολιτικού προσωπικού (Σπουρδαλάκης, 1998). Η ανανέωση αυτή θα εκφραστεί κατά 

κύριο λόγο με τη συγκρότηση και την άνοδο του ΠΑ.ΣΟ.Κ., με τον μετασχηματισμό της 

Νέας Δημοκρατίας από παραδοσιακό δεξιό και αντικομμουνιστικό σχηματισμό σε 

φιλελεύθερο, αστικοδημοκρατικό και φιλοευρωπαϊκό πολιτικό φορέα και με την 

εξαφάνιση από τον πολιτικό χάρτη των προδικτατορικών πολιτικών προσώπων και 

φορέων.  

Από την πλευρά των συνολικών, κοινωνικών και οικονομικών εξελίξεων στον 

καπιταλιστικό κόσμο, η περίοδος της μεταπολίτευσης θα αποτελέσει μια αντίφαση. 

Αν δεχτούμε ως χρονικό προσδιορισμό της μεταπολιτευτικής περιόδου την άποψη 

του Βούλγαρη, ότι δηλαδή εκτείνεται στα χρόνια από το 1974 ως το 1990 περίπου, θα 

διαπιστώσουμε ότι ταυτίζεται χρονικά με την τελευταία περίοδο του «Σύντομου 

Εικοστού Αιώνα (1914-1990)», όπως τον όρισε δηλαδή ο Eric Hobsbawm. Σ’ αυτήν την 

τελευταία περίοδο, τα βάθρα του μεταπολεμικού δυτικού κράτους, δηλαδή ο 

κεϋνσιανισμός και ό,τι αυτός αντιπροσωπεύει αποσαθρώνονται από την επέλαση της 

Νέας Δεξιάς και των νεοφιλελεύθερων αντιλήψεών της για την οικονομία και την 

κοινωνία (Βούλγαρης, 2008:17). Η περίοδος κλείνει χρονικά με την πτώση του 

σοσιαλιστικού στρατοπέδου. 

Την ίδια στιγμή, η μεταπολιτευτική Ελλάδα βιώνει την αντίστροφη ακριβώς 

πορεία, τουλάχιστον ως το 1985: αύξηση των δημοσίων επενδύσεων, αύξηση μισθών 

και συγκρότηση ενός κράτους πρόνοιας που φιλοδοξούσε να είναι στα επίπεδα των 

αντίστοιχων δυτικών. Αυτή η αντίθεση έχει τις αιτίες της βέβαια, όπως και τα 
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αποτελέσματά της σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής, χωρίς να εξαιρείται και 

η εκπαίδευση.  

Όταν η περίοδος της μεταπολίτευσης ιδωθεί στο βάθος του ιστορικού χρόνου τότε 

το 1981 θεωρείται ως «τομή» που σήμανε την έναρξη μιας περιόδου μεγάλων 

αλλαγών που συσχετίστηκαν, αν δεν ταυτίστηκαν, με την επικράτηση τάσεων 

εκδημοκρατισμού, εκσυγχρονισμού και εξευρωπαϊσμού. Παράλληλα, επικράτησαν 

οικονομικές τάσεις που ήθελαν το βιοτικό επίπεδο να ανεβαίνει, τη διεθνή θέση της 

Ελλάδας να αναβαθμίζεται, να συγκροτείται και να ολοκληρώνεται ένα αξιόλογο 

κράτος-δικαίου και κράτος-πρόνοιας (Βαμιεδάκης, 2009:7). 

Η μεταπολίτευση ταυτίζεται συνήθως με το πολιτικό σύστημα της Τρίτης 

Ελληνικής Δημοκρατίας, η οποία εγκαθιδρύθηκε το 1974 και συνεχίζεται με δυσκολία 

ως σήμερα. Η Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία πέτυχε πράγματι κάποιες σημαντικές 

κατακτήσεις σε σύγκριση με τα ελληνικά πολιτικά ήθη που είχαν επικρατήσει από την 

πρώτη κιόλας συγκρότηση του ελληνικού κοινοβουλίου το 1844. Αποδυνάμωσε 

διαιρετικά σχήματα του παρελθόντος με τη νομιμοποίηση του Κ.Κ.Ε. και τη διενέργεια 

δημοψηφίσματος για το πολιτειακό ζήτημα, όπως και με την οριστική λύση του 

γλωσσικού προβλήματος με την επικράτηση της δημοτικής. Διαμόρφωσε σταθερούς 

κανόνες για τη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος με ψήφιση του 

Συντάγματος του 1975, το οποίο παρά τις αναθεωρήσεις του 1986 και του 2001 

παραμένει στον πυρήνα του το ίδιο. Ενέταξε τη χώρα στην Ευρωπαϊκή Οικονομική 

Κοινότητα (Ε.Ο.Κ.) και στο κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα, το 1981 και το 2002 αντίστοιχα, 

δένοντας τη μοίρα της με την πορεία του σκληρού πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

γεγονός που αποδείχτηκε αποφασιστικής σημασίας κατά την κρίση χρέους που 

χτύπησε την Ευρώπη και την Ελλάδα μετά το 2010. Πέτυχε την ομαλή εναλλαγή του 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. με τη Ν.Δ. στην εξουσία και γενικά διαφαίνεται ότι ακόμη και στις συνθήκες 

βαθιάς κοινωνικοοικονομικής κρίσης που επικράτησαν μετά το 2010 και οδήγησαν 

στην εξαφάνιση σχεδόν του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και στην πολυδιάσπαση του κομματικού τοπίου, 

η εναλλαγή στην εξουσία αντίπαλων ιδεολογικών στρατοπέδων θα παραμείνει 

αδιατάρακτη. Αυτές οι όψεις της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας μπορούν να 

εκτιμηθούν οπωσδήποτε θετικά (Λυριτζής 1996:20).  

Πέρα όμως από την πολιτική και πολιτειακή αλλαγή, που αποτελούν τα δομικά 

στοιχεία της Μεταπολίτευσης, υπάρχει και μια βαθιά αλλαγή πολιτικής κουλτούρας σ’ 

αυτή τη νέα περίοδο. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. χρησιμοποιεί την παράδοση των πελατειακών 

σχέσεων, ως έναν μηχανισμό επιβολής της πολιτικής του. Ταυτόχρονα και 

παραδόξως, οι πρακτικές αυτές προωθούν τον εκδημοκρατισμό της ελληνικής 

κοινωνίας (Diamandouros, 1991). Η δημοκρατία δεν είναι πια το ζητούμενο, καθώς 

έχει κατακτηθεί, αλλά το είδος της δημοκρατίας. Η χειραφέτηση της ελληνικής 

εξωτερικής πολιτικής από τον ξένο παράγοντα, ο εκδημοκρατισμός της ελληνικής 

πολιτικής σκηνής, η αποδοχή και ενσωμάτωση της Ελλάδας στα δικαιώματα και στις 
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υποχρεώσεις της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης αποτελούν χαρακτηριστικά της 

μεταπολιτευτικής πολιτικής κουλτούρας (Διαμαντούρος, 2000:65-6). 

Οπωσδήποτε όμως θα πρέπει να εξετάσουμε και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα 

της εποχής· και χαρακτηριστικό γνώρισμα είτε της Μεταπολίτευσης είτε της Τρίτης 

Ελληνικής Δημοκρατίας αποτελούν οι πολιτικοί σχηματισμοί. Πρωταγωνιστικό ρόλο 

έπαιξε το ΠΑ.ΣΟ.Κ. (Lyrintzis, 1982), στο οποίο θα επικεντρωθούμε περισσότερο, όχι 

μόνο γιατί είχε τη διακυβέρνηση κατά την κρίσιμη οκταετία 1981-1989, όταν και 

ασκήθηκε η συγκεκριμένη εκπαιδευτική πολιτική και μεταρρύθμιση με τον τρόπο που 

όπως θα δούμε παρακάτω τελικά προετοιμάστηκε και ασκήθηκε, αλλά και γιατί το 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. άσκησε, ως το 1988 τουλάχιστον, μια πρωτοφανή ιδεολογική ηγεμονία 

στους συνδικαλιστικούς φορείς αλλά και στις μεμονωμένες προσωπικότητες που 

σχετίστηκαν με την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση της εποχής των Ν. 1304/82 και Ν. 

1566/1985. Όπως τονίζει και ο Μιχ. Σπουρδαλάκης, «η ίδρυση του [ΠΑ.ΣΟ.Κ.] υπήρξε 

καταλυτική για την περίοδο της μεταπολίτευσης και αποτέλεσε βασικό άξονα του 

πολιτικού συστήματος από κάθε άποψη. Η ιδεολογία και οι πρακτικές του καθόρισαν 

αναμφίβολα το κοινωνικό γίγνεσθαι και τους διεθνείς προσανατολισμούς της χώρας» 

(Σπουρδαλάκης, 1998:9). 

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. λοιπόν έχει την ιδιαιτερότητα να αναφέρεται από την υπάρχουσα 

βιβλιογραφία συνήθως ως «ναυαρχίδα» του λαϊκισμού. Η έννοια του λαϊκισμού 

βέβαια είναι πολυσύνθετη, καθώς περιλαμβάνει τον αντιελιτισμό, τον μέχρι 

ισοπέδωσης εξισωτισμό, την ανύψωση της έννοιας του λαού ως μια αδιαφοροποίητη 

και απόλυτα ηθική οντότητα, την εμμονή στην άμεση επικοινωνία με τον «μέσο 

άνθρωπο» και πάνω απ’ όλα τον ηγεμονικό ρόλο του «λαοπρόβλητου» ηγέτη. Το 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. του Ανδρέα Παπανδρέου, σύμφωνα με τους αντιπάλους του, αφού το ίδιο 

ουδέποτε το αποδέχτηκε, συγκέντρωσε και με το παραπάνω τα χαρακτηριστικά αυτά, 

τα οποία σταδιακά διαχύθηκαν σε όλο το φάσμα του πολιτικού κόσμου της 

μεταπολίτευσης (Αντωνίου, 2008:23-4). Το χαρακτηριστικό αυτό της εμμονικής 

άμεσης επικοινωνίας με τον «μέσο άνθρωπο» θα αποδειχθεί καθοριστικό στην 

εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής μετά το 1985.  

Όσον αφορά την κοινωνία και τους φορείς της, η μεταπολίτευση είναι μια εποχή 

βαθιών αλλαγών και κατά συνέπεια οι ιδιότητες των θεσμικών και των κοινωνικών 

φορέων μεταλλάσσονται είτε άμεσα είτε σταδιακά. Επιπλέον, και τα δύο μεγάλα και 

μαζικά κόμματα της μεταπολίτευσης, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. και η Ν.Δ., ακολούθησαν 

παράλληλους σχεδόν οργανωτικούς δρόμους, οι οποίοι επέδρασαν αποφασιστικά και 

στο βαθμό επιρροής τους στους κοινωνικούς φορείς αλλά και στο σύνολο της 

κοινωνίας (Κωτσονόπουλος, 2004:114-8). Ταυτόχρονα, και τα δύο κόμματα, ιδιαίτερα 

το ΠΑ.ΣΟ.Κ., εξαιτίας της έλλειψης εσωκομματικής δημοκρατίας επιτείνουν μια 

διαδικασία αποδυνάμωσης της πολιτικής κοινωνίας (Papadopoulos, 1989). 

Κατά την περίοδο της Μεταπολίτευσης πριν από την ανάληψη της εξουσίας (1974-

1981), το ΠΑ.ΣΟ.Κ. εμφανίζεται να διαμορφώνει διαρκώς την ιδεολογική του 
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πλατφόρμα (Σακελλαρόπουλος, 2001), να ενστερνίζεται αιτήματα που είχαν τεθεί 

επιτακτικά στην ελληνική κοινωνία μετά την αποκατάσταση της ομαλότητας και 

ζητούσαν ικανοποίηση με απώτερο σκοπό την όσο γίνεται πιο γρήγορη κατάληψη της 

εξουσίας. Υπό το πρίσμα αυτό αιτιολογούνται οι εκκαθαρίσεις των τροτσκιστικών 

ομάδων το 1976, οι οποίες αμφισβητούσαν αφενός μεν την προσωποπαγή εξουσία 

του Ανδρέα Παπανδρέου, αφετέρου φόβιζαν τις πλατιές μικροαστικές και 

μεσοαστικές τάξεις. Ταυτόχρονα, ο λόγος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. την εποχής τη πρώτης 

κυβέρνησης του Κ. Καραμανλή είναι έντονα ριζοσπαστικός, με σκοπό την υπερίσχυση 

των δύο κομμουνιστικών κομμάτων, του Κ.Κ.Ε. και του Κ.Κ.Ε. εσωτερικού. Έτσι, 

σχηματίζεται για το νέο αυτό κόμμα μια εικόνα «αριστερά της αριστεράς», χάρη και 

στη βοήθεια των διακηρύξεων περί κατοχής της χώρας από το ΝΑΤΟ, της 

προτεραιότητας για εθνική ανεξαρτησία και της καταγγελίας του ΝΑΤΟ και της Ε.Ο.Κ. 

ως οργάνων των Αμερικανών. Η νέα αποκαθαρμένη εικόνα του κινήματος από 

ακροαριστερά στοιχεία δημιουργεί απέναντί του μια ατμόσφαιρα ανοχής εκ μέρους 

διαφόρων τμημάτων του κεφαλαίου (Κούλογλου, 1986:17-45; Σπουρδαλάκης, 

1988:179-181). 

Όταν εν τέλει το ΠΑ.ΣΟ.Κ. θα αναλάβει την εξουσία, ο τρόπος διακυβέρνησης που 

θα επιβληθεί, αρχηγικός και προσωποπαγής, θα έρθει σε σύγκρουση με τη διάθεση 

για αποκέντρωση και απόδοση υπευθυνοτήτων στους υπουργούς. Η πρακτική των 

συνεχών ανασχηματισμών (επτά διαφορετικές κυβερνήσεις μέσα στο διάστημα 1981-

1986, ογδόντα έξι -86- διαφορετικά στελέχη σε διαφορετικές θέσεις) προκαλούσε 

ανασφάλεια και κωλυσιεργία στην εκτέλεση του κυβερνητικού έργου και τη 

δημιουργία ενός σώματος «πρώτων τη τάξει υπουργών» οι οποίοι θα έχουν την 

ευθύνη απέναντι στον πρωθυπουργό. Η υπουργοποίηση γίνεται μέσα από μια 

διαδικασία συνήθως «καραμπόλας», ενώ η αίσθηση του αλάθητου και ο φόβος της 

κριτικής στον πρωθυπουργό διαχέεται σε ολόκληρο τον κομματικό μηχανισμό. 

Ιδιαίτερα από τις αρχές του 1983, όταν γίνονται πια ξεκάθαρες οι δυσκολίες 

εφαρμογής του προγράμματος της «Αλλαγής», τα στελέχη του ΠΑ.ΣΟ.Κ. ακολουθούν 

μια στάση άρνησης, επιχειρώντας όχι να εξηγήσουν με επιχειρήματα τις δυσκολίες, 

αλλά να πείσουν με τεχνάσματα ότι μένουν πιστοί στις διακηρύξεις τους (Κούλογλου, 

1986:77-114). Θα διατηρηθεί βέβαια ο έλεγχος στον ευρύτερο συνδικαλιστικό τομέα, 

χάρη σε έναν συνδυασμό θέσπισης πρωτοφανών φιλεργατικών μέτρων (απαγόρευση 

λοκ-άουτ, κατάργηση νόμιμης απαγόρευσης των απεργιών, θεσμοθέτηση πλήθους 

κοινωνικών ωφελημάτων για τους εργαζόμενους) και μιας πολιτικής αποκλεισμού και 

καταναγκασμού στον πανίσχυρο δημόσιο τομέα (Σπουρδαλάκης, 1988:293-4).  

Το 1985 αποδεικνύεται το έτος τομή για τη φυσιογνωμία του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Έχοντας πια 

κερδίσει τις εκλογές, τον Οκτώβρη με πρωτεργάτες το εκσυγχρονιστικό τμήμα του 

κινήματος, εισάγεται το «σταθεροποιητικό πρόγραμμα», ένα μονεταριστικής 

έμπνευσης οικονομικό πρόγραμμα, που ανατρέπει τις βασικές σοσιαλδημοκρατικές 



 

 

100 Η Εκπαιδευτική Πολιτική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση τη δεκαετία του 80 

κεϋνσιανές αρχές του κινήματος, με στόχους την επίτευξη συσσώρευσης πλούτου και 

τη μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας. Μόνο η γενικευμένη πολιτική κρίση του 

1988 θα καταφέρει να τερματίσει το πρόγραμμα αυτό, κρίση που τρέφεται από την 

αντιδημοτικότητα των μέτρων, η οποία θα προκαλέσει την αφύπνιση των εργατικών 

και μικροαστικών στρωμάτων μπροστά στην παρατεταμένη λιτότητα. Έκφραση της 

αφύπνισης αυτής είναι η μεγάλη σε συμμετοχή και διάρκεια απεργία των καθηγητών 

Μ.Ε. τον Μάιο του 1988 (Σπουρδαλάκης, 1988:296-305). 

Κατά την περίοδο λοιπόν μετά το 1974 είχαμε την επικράτηση μιας εν πολλοίς 

δυτικού τύπου αστικής δημοκρατίας, η οποία λειτουργούσε με πλουραλιστικά 

πρότυπα, διαχέοντας την εξουσία σε πολλούς πόλους, δείγμα εκδημοκρατισμού της 

πολιτικής και της λειτουργίας του κράτους. Τέτοιο μπορούμε να πούμε ότι είναι το 

καθεστώς της μεταπολίτευσης, το οποίο έφερε στο προσκήνιο και τη δράση των 

ομάδων πίεσης ή ομάδων συμφερόντων, οι οποίες αποτελούν τις οργανώσεις που 

μέσα σε μια αστική δημοκρατία επιδιώκουν την εκπροσώπηση συμφερόντων 

συγκεκριμένων τμημάτων της κοινωνίας με σκοπό την επίδραση στη διαμόρφωση της 

δημόσιας πολιτικής, με ιδιαίτερη προσοχή στην επίτευξη της υλοποίησης ιδιαίτερων 

πολιτικών (Τσακίρης, 2004a:11). Σύμφωνα επίσης μ’ έναν άλλο ορισμό που 

αναφέρουν οι Ball & Peters, οι ομάδες πίεσης είναι κοινωνικά αθροίσματα τα οποία 

διαθέτουν έναν βαθμό συνοχής και κάποιους κοινούς στόχους και τα οποία 

επιχειρούν να ασκήσουν επιρροή στη διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων (A. 

Ball & Peters, 2001:195), όπως αναφερθήκαμε εκτενέστερα στο Α.2.5.1. Και στην 

περίπτωση αυτή, οι μορφές της πολιτικής οργάνωσης και δράσης δεν στοχεύουν στην 

κατάληψη της πολιτικής εξουσίας και στην άλωση του κρατικού μηχανισμού κατ’ 

επέκταση, αλλά αποσκοπούν στην επίδραση κατά τη λήψη των αποφάσεων από τα 

κρατικά όργανα, για χάρη των συμφερόντων των επιμέρους κοινωνικών τάξεων, 

στρωμάτων ή ομάδων που εκπροσωπούν (Τσακίρης, 2004b:177). Μια τέτοια 

περιγραφή οπωσδήποτε αφήνει εκτός τις μονάδες που ασκούν πίεση μέσω της 

προσωπικότητάς τους, όμως αρκεί για να περιγράψει την κατάσταση που επικράτησε 

κατά την περίοδο της μεταπολίτευσης, όσον αφορά την άσκηση της εκπαιδευτικής 

πολιτικής από το επίσημο κράτος και πως επηρεάστηκε η μορφή αυτή από τις 

συγκεκριμένες ομάδες αλλά και τα άτομα. 

Κυρίαρχες ομάδες πίεσης την εποχή της μεταπολίτευσης λοιπόν αναδεικνύονται 

τα συνδικάτα και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις. Μπορούμε μάλιστα να μιλάμε για 

την «χρυσή εποχή» τους. Ως ομάδες πίεσης βέβαια, δε συνέβαλαν στην δημιουργία 

κομμάτων (κατά το βρετανικό πρότυπο του Εργατικού Κόμματος), αλλά 

προσκολλήθηκαν σε προϋπάρχοντα με σκοπό την εκλογική συνεργασία και τη 

χρησιμοποίηση της δύναμής τους για την επίτευξη ιδιαίτερων οφελών μέσα στον 

χώρο εργασίας (Τσακίρης, 2004a:13). Στα πλαίσια της εργασίας μας όμως, θα 

επικεντρωθούμε στον εκπαιδευτικό συνδικαλισμό, για τον οποίο υπάρχουν ήδη δύο 

αναλυτικές εργασίες που έχουν παρουσιάσει εκτενώς το ρόλο και την ιδεολογία τους. 
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Η διδακτορική διατριβή της Βάσως Βασιλού-Παπαγεωργίου, Ο ρόλος των 

συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής 

μεταρρύθμισης του 1976 (ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 1990), επικεντρώνεται στην επίδραση 

των οργανώσεων αυτών κατά τη μεταρρύθμιση του 1976. Λειτουργώντας πιο 

εκτεταμένα και σε θεωρητικό επίπεδο, ο Νικόλαος Σαλτερής στη διδακτορική 

διατριβή του Εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες και εκπαιδευτική ιδεολογία. Ελλάδα 1974-

1989 (Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα 1998) καλύπτει την ιδεολογική έκφραση των 

οργανώσεων αυτών.  

Οι συνδικαλιστικοί λοιπόν φορείς της εκπαίδευσης, Δ.Ο.Ε. και Ο.Λ.Μ.Ε., 

λειτουργούν στα χρόνια της μεταπολίτευσης ως ομάδες πίεσης, αν δεχτούμε ότι η 

άσκηση της εκπαιδευτικής πολιτικής είναι ζήτημα κυβερνητικό και κομματικό. Υπό 

αυτήν την οπτική, στις συνδικαλιστικές οργανώσεις απομένει να ασκήσουν πίεση 

κατά τη διαμόρφωση και την εφαρμογή της προαποφασισμένης πολιτικής. Ως τέτοιες 

ομάδες πίεσης, τα συνδικαλιστικά όργανα άσκησαν επιρροή στα αντίστοιχα όργανα 

που ήταν υπεύθυνα για την άσκηση της νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας, 

ιδιαίτερα δε με πρόσβαση στη κυβερνητική διαδικασία. Η αποτελεσματικότητα της 

πίεσης αυτής, όπως θα δούμε, κρίθηκε από την κοινωνική δυναμική που ανέπτυξαν 

(Βασιλού-Παπαγεωργίου, 1990:163). 

Γενικότερα, η εκπαίδευση της μεταπολιτευτικής περιόδου κρίνεται ότι βρίσκεται 

σε μια ιδιότυπη «πολιορκία». Διότι η ελληνική εκπαίδευση κατά τη δεκαετία του 1980 

θα βρεθεί σε κατάσταση «ασφυκτικής πολιορκίας» από την κοινωνία που πιέζει για 

αλλαγές εξαιτίας τόσο των συσσωρευμένων εκπαιδευτικών αδιεξόδων όσο και της 

προσπάθειας της χώρας να προσαρμοσθεί στις νεοδιαμορφούμενες 

κοινωνικοπολιτικές συνθήκες ενόψει και της ένταξης της στην Ε.Ο.Κ. Το αίτημα για 

έναν γρήγορο, σχεδόν βίαιο εκδυτικισμό ήταν επιτακτικό. Δεν είναι γι’ αυτό τυχαίο, 

ότι ήδη το Σύνταγμα του 1975 ενσωματώνει σημαντικές για την εκπαίδευση ρυθμίσεις 

(9χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, ελευθερία έρευνας, δημοτική γλώσσα κλπ.) 

(Μπουζάκης, x.x.). Αυτό έγινε, όπως τονίζει ο Απόστολος Κακλαμάνης ο οποίος κατ’ 

επανάληψη διετέλεσε υπουργός παιδείας των κυβερνήσεων του ΠΑ.ΣΟ.Κ. της 

δεκαετίας του 1980, γιατί ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός, ως προς τη στοχοθεσία του, 

πρέπει να προλαβαίνει αναγκαιότητες που θα προκύψουν ύστερα από μία ή και δύο 

δεκαετίες, όταν δηλαδή οι εκάστοτε σύγχρονοι μαθητευόμενοι θα κληθούν να 

ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Και η πρόβλεψη καθίσταται σημαντικότερη καθώς η 

εκπαίδευση, οι μηχανισμοί, το σύστημα από τη φύση τους δεν ενδίδουν με την ίδια 

ευκολία στην ιδέα της μεταρρύθμισης και των αλλαγών. Ας προστεθεί σε αυτή την 

εγγενή δυσκολία η υποχρέωση του εκπαιδευτικού συστήματος όχι απλώς να 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κάθε εποχής, αλλά και να τις κατευθύνει. Έτσι 

έρχονται σε σύγκρουση οι νέες ιδέες με την αδράνεια και την αντίδραση κάθε μορφής 

κατεστημένου, εντός και εκτός του συστήματος. Αυτό συνέβη και στη 
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μεταρρυθμιστική προσπάθεια της περιόδου 1982-1985, όπως και σε αυτή της 

περιόδου 1976-1977 (Κακλαμάνης, 2007:24).  

Βασικό σημείο τομής για τις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις που αφορούν το χώρο 

της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αποτέλεσε η πάλη για την κατάργηση του θεσμού 

του επιθεωρητή και για την αντικατάστασή του με το θεσμό του σχολικού 

συμβούλου. Ο θεσμός του επιθεωρητή ταυτίστηκε στα χρόνια πριν την κατάργησή 

του (1982) με την πιο αναγνωρίσιμη ως τότε διαδικασία αξιολόγησης του 

εκπαιδευτικού και του έργου του. Ως αξιολόγηση, στα επίσημα κείμενα, ορίζεται «η 

διαδικασία αποτίμησης της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης και του βαθμού 

υλοποίησης των σκοπών και των στόχων της, όπως αυτοί καθορίζονται από την 

ισχύουσα νομοθεσία» (Αθανασίου, 2007). Οπωσδήποτε, η περίοδος της δικτατορίας 

προκάλεσε την ηθική κατάπτωση του θεσμού, αφού οι επιθεωρητές, με βάση το Ν.Δ. 

651 του 1970 και τον πολλαπλασιασμό του αριθμού τους, χρησιμοποιήθηκαν 

απροκάλυπτα πια για την αστυνόμευση των εκπαιδευτικών, όπως τόνισε ο Ευάγγελος 

Παπανούτσος στη βουλή το 1976 (Ανδριανόπουλος, 2006-2007:15). 

Από μεταρρυθμιστικής πλευράς, την πρώτη μεταπολιτευτική περίοδο (1974-81) 

σημαδεύουν οι νόμοι 309/76 και 576/77, οι οποίοι στο σύνολό τους χαρακτηρίζονται 

ως η μεταρρύθμιση του 1976-77. Στην πραγματικότητα σε γενικές γραμμές δεν ήταν 

βέβαια τίποτα περισσότερο από την ακύρωση του χουντικού νομοθετικού και όχι 

μόνο πλαισίου, με την επαναφορά των αλλαγών που είχαν εισαχθεί στο εκπαιδευτικό 

σύστημα με τη μεταρρύθμιση της Ένωσης Κέντρου και του Ευάγγελου Παπανούτσου 

το 1964 (Κασσωτάκης, 2007:150). Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. ήδη με το προεκλογικό πρόγραμμά του 

1977 αλλά και με αυτό του 1981 περιγράφει μια διαφορετικού τύπου μεταρρύθμιση, 

η οποία αφενός χαρακτηρίζεται από δημοκρατική «εμβάθυνση», αφετέρου από μια 

αρκετά εκτεταμένη σύμπλευση με τα αιτήματα των συνδικαλιστικών φορέων, όπως 

θα δούμε αναλυτικότερα στο επόμενο κεφάλαιο. 

Οι απόψεις που εκφράζουν οι συνεντευξιαζόμενοι για την περίοδο της 

μεταπολίτευσης, συγκλίνουν ως προς την εκτίμηση αυτή: ήταν μια περίοδος μεγάλων 

προσδοκιών. «Η κοινωνία εκείνη την εποχή φυσικά ζητούσε περισσότερη ελευθερία, 

περισσότερη Δημοκρατία, περισσότερη κοινωνικότητα, γιατί έβγαινε από ένα 

δικτατορικό καθεστώς» (Συνέντευξη 1). Ήταν επιπλέον μια εποχή κατά την οποία 

εμπεδώθηκε το αίσθημα της ελευθερίας. Σιγά σιγά ο κόσμος άρχισε να ηρεμεί 

ασχολήθηκε με τις δουλειές του άρχισε κάποια ανάπτυξη. Ως προς την εκπαίδευση 

θέλαμε να γίνει κάποια αλλαγή γιατί η δικτατορία εκμεταλλεύτηκε την εφταετία της 

και άλλαξε βιβλία, άλλαξε προγράμματα. Αυτά όλα κάποτε έπρεπε να αλλάξουν 

(Συνέντευξη 7). Ως προς την εξειδίκευση των προσδοκιών, υπάρχει επίσης ξεκάθαρη 

αντίληψη ότι τους εξέφραζε «εκείνο το σύνθημα κατά την εξέγερση του Πολυτεχνείου 

τον Νοέμβρη του 1973, “ΨΩΜΙ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ”. Σημειώνεται ότι η εξειδίκευση 

των κοινωνικών αιτημάτων που αναδείκνυε το εν λόγω σύνθημα αποτέλεσε 

μακρόχρονη διαδικασία (1973-1989). Σημειώνεται, επίσης, ότι η διαδικασία 
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εξειδίκευσης των αιτημάτων αυτών πήρε, την εποχή εκείνη, κινηματικά 

χαρακτηριστικά, που ταυτοποιήθηκαν στα πλαίσια και από το λεγόμενο “Κίνημα της 

Αλλαγής”. Ένα κοινωνικό κίνημα, που αγκαλιάστηκε από όλους τους τότε μη 

προνομιούχους Έλληνες, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας και κοινωνικής τάξης» 

(Συνέντευξη 9). 

Ένα χρόνο πριν αναλάβει την εξουσία το ΠΑ.ΣΟ.Κ., ο νέος πρωθυπουργός Γ. 

Ράλλης της δεύτερης μεταδικτατορικής κυβέρνησης, σε διεθνές συνέδριο για την 

Εκπαιδευτική Τηλεόραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ραδιοτηλεοπτικών Οργανισμών, 

προσδιόριζε την επιτυχία της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης της Νέας Δημοκρατίας με 

όρους που είχαν να κάνουν με περισσότερους πρακτικούς και υλικούς στόχους. 

Συγκεκριμένα, επικεντρώθηκε σε στόχους όπως την αύξηση του αριθμού των 

νηπιαγωγείων, τη δημιουργία γυμνασίων και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές κα. 

Σε ότι όμως είχε να κάνει με την ίδια τη δομή της εκπαίδευσης, καμία πρόβλεψη δεν 

υπήρχε, πέρα από γενικόλογες υποσχέσεις για «συνεχή προσπάθεια για την άνοδο 

του επιπέδου σπουδών στη δημοτική και μέση εκπαίδευση».49 Σύντομα, η νέα 

κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ., δεν θα έχανε χρόνο για την εκτέλεση των προεκλογικών 

υποσχέσεών της.  

 

Γ.1.2. Η παιδεία κατά τη μεταπολίτευση μέχρι το 1981 

 

Πριν από την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1982-1985 από την κυβέρνηση του 

ΠΑ.ΣΟ.Κ., υπήρξε η μεταρρύθμιση από την πρώτη μεταπολιτευτική κυβέρνηση, υπό 

την ηγεσία του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Όσον όμως αφορά τη διαδικασία 

διαμόρφωσης που ακολούθησαν οι δύο μεταρρυθμίσεις, αυτή του 1982-1985 

φαίνεται να διαφέρει από αυτήν του 1976, καθώς η επιλογή που έγινε από την – 

ισχυρή κοινοβουλευτικά – κυβέρνηση της Ν.Δ. ήταν να μην δέχεται τις προτάσεις της 

Δ.Ο.Ε. και να μην αναγνωρίζει στις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εκπαιδευτικών 

καθαρά εκπαιδευτικό ενδιαφέρον, με τον τότε Πρόεδρο της Βουλής να ισχυρίζεται ότι 

η ομοσπονδία (Δ.Ο.Ε.) «έχει περισσότερο συνδικαλιστικά κίνητρα και όχι καθαρώς 

υπηρεσιακά και εκπαιδευτικά κριτήρια»50 (Βασιλού-Παπαγεωργίου, 1990:190). Όπως 

θα δούμε στο επόμενο κεφάλαιο, η διαφορά στη διαδικασία διαμόρφωσης της 

εκπαιδευτικής πολιτικής από το κόμμα και την κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. ήταν 

σημαντική. 

                                                           
49

 Εφημερίδα «Ελευθεροτυπία», 06-10-1980, «Τι χρειαζόμαστε για να ολοκληρωθεί η εκπαιδευτική 
μεταρρύθμιση». 
50

 Παρόμοια αντιδρούσαν και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας λέγοντας πως «δε νομοθετεί η Δ.Ο.Ε. 
αλλά οι αντιπρόσωποι του έθνους κατά τρόπον ανεπηρέαστον οι οποίοι δίνουν αποκλειστικώς λόγον 
εις την συνείδησιν των και ουδαμού αλλού […] η κυβέρνησις δεν είναι δυνατόν να νομοθετεί υπό τας 
πιέσεις των Οργανώσεων» (Βασιλού-Παπαγεωργίου, 1990:190). 
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Υπενθυμίζουμε ότι τα σημαντικότερα μεταρρυθμιστικά μέτρα της αλλαγής του 

1976 ήταν:  

I. επέκταση της υποχρεωτικής φοίτησης από τα έξι στα εννιά χρόνια, 

II. διαίρεση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε δύο κύκλους (Γυμνάσιο-

Λύκειο) και διακλάδωση του Λυκείου σε τεχνικό και γενικό, 

III. καθιέρωση της δημοτικής γλώσσας, 

IV. περιορισμένες αλλαγές στα αναλυτικά προγράμματα που αφορούν 

κυρίως την εισαγωγή της διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών από 

μετάφραση, 

V. αλλαγές στη διοικητική ιεραρχία και τη διοικητική οργάνωση της 

εκπαίδευσης και του σχολείου,  

VI. ευνοϊκές ρυθμίσεις για τη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη των 

εκπαιδευτικών (Βασιλού-Παπαγεωργίου, 1990:191). 

Το συμπέρασμα άλλων ερευνητών της μεταρρύθμισης του 1976 είναι ότι οι 

εκπαιδευτικές οργανώσεις άσκησαν μικρή επιρροή στα ζητήματα της εξωτερικής 

δομής, στα ζητήματα δηλαδή που αποτελούσαν ξεκάθαρες επιλογές της πολιτικής 

εξουσίας, θέματα ουσιαστικά πολιτικής ιδεολογίας και στρατηγικής. Στο πεδίο των 

προγραμμάτων και αντικειμένων διδασκαλίας, του περιεχομένου και του ωραρίου 

δεν επιχειρήθηκαν αλλαγές, αλλά τα σχετικά ζητήματα παραπέμφθηκαν για ρύθμιση 

με προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις. Μόνο στο ζήτημα για τη 

μείωση του ωραρίου οι συνδικαλιστικές οργανώσεις πίεσαν την πολιτική εξουσία, αν 

και οι πολιτικοί υπεύθυνοι αντιμετώπισαν το ζήτημα ως καθαρά επαγγελματικό και 

έκαναν ελάχιστες υποχωρήσεις (Βασιλού-Παπαγεωργίου, 1990:192). Ήδη βέβαια από 

το 1980 μέρος των συνδικαλιστικών οργανώσεων, όπως η Ο.Λ.Μ.Ε., εκφράζει μια 

αντίληψη για τη φύση της «μεταρρύθμισης» του 1976 και την πορεία της ως η αστική 

μεταρρύθμιση που η εφαρμογή της εκκρεμούσε, δεν ολοκληρώθηκε στην 

πραγματικότητα, αφού δεν έχουν εξασφαλιστεί ικανοποιητικές συνθήκες λειτουργίας 

των σχολείων (Σαλτερής, 1998:217). 

Αν θελήσουμε όμως να δούμε πιο συγκεκριμένα τις θέσεις των συνδικαλιστικών 

φορέων ως προς τη μεταρρύθμιση, θα διαπιστώσουμε μια διάσταση προσεγγίσεων. Η 

Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος π.χ., ασχολείται κυρίως με ελάσσονα ζητήματα 

(βαθμολογικά, συνταξιοδοτικά), με κενά στη νομοθεσία παρά με αυτό καθαυτό το 

περιεχόμενό της. Την ίδια στιγμή ο λόγος της περιστρέφεται γύρω από το φλέγον 

ζήτημα της ανωτατοποίησης των παιδαγωγικών ακαδημιών. Οι νηπιαγωγοί 

παράλληλα διαμαρτύρονται γιατί η μη υποχρεωτική φοίτηση στο νηπιαγωγείο τους 

διατηρεί στο περιθώριο του εκπαιδευτικού συστήματος. Την ίδια στιγμή, η 

Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Ο.Λ.Μ.Ε.) αναλαμβάνει το κύριο βάρος 

της κριτικής, αφού ο Ν. 309/76 αφορά κυρίως τη μέση εκπαίδευση. Τα μέλη της ήταν 

αυτά που αγωνίστηκαν κατά κύριο λόγο για την καθιέρωση της μεταρρύθμισης, παρά 

το γεγονός ότι τόσο ο τρόπος που αυτή επιβλήθηκε όσο και το περιεχόμενο τους 
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έβρισκε αντίθετους, ως αντίδραση σε διάφορους «σκοταδιστικούς κύκλους» του 

Υπουργείου που την υπέσκαπταν απ’ την αρχή. Η αντίληψη περί «εκκρεμούς αστικής 

μεταρρύθμισης» είναι το πιο καίριο σημείο της κριτικής της Ο.Λ.Μ.Ε. Ως προς το 

περιεχόμενο, τονίζεται η εξωτερική μορφή των αλλαγών και οι μη αλλαγές στις 

απαρχαιωμένες διοικητικές δομές, στο συγκεντρωτικό και αυταρχικό διοικητικό 

σύστημα. «Η φιλοσοφία των αναλυτικών προγραμμάτων, τα σχολικά βιβλία, η 

αυταρχικότητα στη διοίκηση και την καθημερινή σχολική πράξη, το διδακτηριακό 

πρόβλημα και το χρόνιο οικονομικό πρόβλημα των εκπαιδευτικών δείχνουν ότι τα 

πράγματα σε γενικές γραμμές παραμένουν τα ίδια» (Χοντολίδου, 1987:61-3). 

Είναι όμως σημαντικό να δούμε πως αντιμετώπισε το ΠΑ.ΣΟ.Κ. την μεταρρύθμιση 

του 76/77, καθώς αυτό το κόμμα επρόκειτο να διαχειριστεί και να πραγματώσει το 

επόμενο μεταρρυθμιστικό κύμα. Η μεταρρύθμιση λοιπόν κρίνεται ως άτολμη στην 

αρχή και διάτρητη στην πορεία της, μένοντας τελικά χωρίς περιεχόμενο. Ως θετικά 

στοιχεία καταγράφονται η καθιέρωση της δημοτικής και η θέσπιση της εννιάχρονης 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης, μέτρα που πάρθηκαν όμως υπό την «ογκούμενη πίεση 

του λαϊκού κινήματος». Παρ’ όλα αυτά, τόνιζαν εκ μέρους του ΠΑ.ΣΟ.Κ., ο 

αναλφαβητισμός δεν κτυπήθηκε στη ρίζα του, δεν αντιμετωπίστηκαν όλες οι 

βαθμίδες της εκπαίδευσης με τη δέουσα σοβαρότητα, ενώ υπήρξε έλλειψη συνολικής 

αντιμετώπισης του εκπαιδευτικού προβλήματος. Σε γενικές γραμμές, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

αντιλαμβάνεται τη παιδεία ως το θεμέλιο της επικείμενης αλλαγής, καθώς τη θεωρεί 

στενά συνδεδεμένη με την οικονομία και την κοινωνία. Προαναγγέλλει εκπαιδευτικές 

αλλαγές που αφορούν το περιεχόμενο σπουδών (εκσυγχρονισμός προγραμμάτων, 

εναρμόνιση της εκπαίδευσης με τις οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες του τόπου, 

ριζικά διαφορετική πολιτική διαπαιδαγώγησης), αλλά και τον τρόπο παροχής της 

εκπαίδευσης, με την κατάργηση της ιδιωτικής εκπαίδευσης (σχολεία και 

φροντιστήρια). Κυρίως όμως προαναγγέλλονται διοικητικές αλλαγές, οι οποίες θα 

γίνουν η καρδιά της επικείμενης μεταρρύθμισης (Χοντολίδου, 1987:57-58, 60).  

Όσον αφορά το περιεχόμενο της εκπαίδευσης, η Βασιλού-Παπαγεωργίου 

παρατηρεί την σταθερή παραπομπή των θεμάτων αυτών από την νομοθετική στην 

εκτελεστική εξουσία με τη μέθοδο της ψήφισης των «νόμων – πλαισίων», η 

υλοποίηση και οι επιμέρους ρυθμίσεις των οποίων απαιτούν πληθώρα προεδρικών 

διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων. Είναι μια μέθοδος που άτυπα μεταβιβάζει 

εξουσίες στην κρατική γραφειοκρατία και σε ομάδες ειδικών συμβούλων, οι οποίοι 

καλούνται να άρουν αντιθέσεις, αντιφάσεις και επικαλύψεις, μετατρέποντας αυτούς 

τους άτυπους θεσμούς σε ουσιαστική νομοθετική εξουσία. Η τακτική αυτή γεννά 

σκόπιμα την πολυνομία και τη σύγχυση, την οποία μπορούν τελικά να επιλύσουν 

μόνο τα στελέχη της διοίκησης, λαμβάνοντας αποφάσεις ουσίας ακόμη και αντίθετες 

με το πνεύμα του νόμου-πλαισίου (Βασιλού-Παπαγεωργίου, 1990:192-3). Όπως θα 
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δούμε σε επόμενο κεφάλαιο, η περίοδος προεργασίας της επόμενης μεταρρύθμισης 

παρουσιάζει καίριες διαφοροποιήσεις.  

Βασικό επίσης χαρακτηριστικό της μεταρρύθμισης του 1976 υπήρξε η 

παραδοσιακή πρακτική της πολιτικής εξουσίας, η οποία ουσιαστικά επέβαλλε τη 

μεταρρύθμιση στηριζόμενη στην κοινοβουλευτική της πλειοψηφία, επιβεβαιώνοντας 

τον συγκεντρωτικό χαρακτήρα της ελληνικής εκπαίδευσης. Η πρώτη μεταπολιτευτική 

κυβέρνηση δηλαδή ακολούθησε μια πολιτικο-διοικητική στρατηγική σε συνδυασμό 

με μια εμπειρικο-ορθολογιστική τακτική του κλασικού φιλελευθερισμού, στα 

ζητήματα που αφέθηκε να παρέμβει το Κ.Ε.Μ.Ε. Στο πλαίσιο των επιλογών αυτών 

ελάχιστα αποτελεσματικές ήταν οι παρεμβάσεις των εκπαιδευτικών και των 

οργανώσεών τους (Βασιλού-Παπαγεωργίου, 1990) (193). Αντίθετα, κατά την 

μεταρρύθμιση του 1985 η πολιτική εξουσία είχε ανοίξει διάλογο με την κοινωνία, 

παρά το ότι εν τέλει στη Βουλή στηρίχθηκε και πάλι στην πλειοψηφία της.  

Έτσι, παρά το ότι με τη μεταρρύθμιση του ’76 υιοθετήθηκαν προτάσεις και 

αιτήματα δεκαετιών, παρ’ όλο που έγινε σε γενικότερο κλίμα συναίνεσης, από την 

επόμενη μέρα ασκούνταν κριτική σε όλα τα επίπεδα προερχόμενη αρχικά από το 

χώρο της εκπαίδευσης αλλά και από τους κοινωνικούς και πολιτικούς χώρους. 

Ζητείται περαιτέρω εκσυγχρονισμός και εκδημοκρατισμός της εκπαίδευσης, 

γενικότερα, και του δημοτικού σχολείου ειδικότερα, ενόψει της ευρωπαϊκής 

προοπτικής της χώρας.51  

Αμέσως μετά την πτώση της δικτατορίας άλλωστε, εκφράζονται αιτήματα όπως 

αυτά της «κάθαρσης» και της «αποχουντοποίησης» που αποτελούν κεντρικό πολιτικό 

σκοπό για το σύνολο της αντιπολίτευσης, τους διανοούμενους της εκπαιδευτικής 

ζωής, τον Τύπο, την ίδια την κυβέρνηση. Η κάθαρση και ο εκδημοκρατισμός 

υποκρύπτει βέβαια από πίσω και το αίτημα για εκπαιδευτική μεταρρύθμιση 

(Σαλτερής, 1998:198-9).52 Με την πτώση των δικτατορικών Δ.Σ. των ομοσπονδιών ο 

αγώνας για «κάθαρση» και «εκδημοκρατισμό» νομιμοποιείται τυπικά και τίθεται ως 

κυρίαρχο ζήτημα (Σαλτερής, 1998:201).  

Στην ανάδειξη επιμέρους θεμάτων, σημείο αιχμής αποτέλεσε και το αίτημα για 

την ανωτατοποίηση των παιδαγωγικών ακαδημιών. Για το ζήτημα αυτό υπήρχαν ήδη 

οι ψηφισμένες θέσεις των Γ.Σ. του κλάδου στις οποίες αναφερόταν η πλήρης 

κατάργηση όλων των παιδαγωγικών ακαδημιών και των σχολών νηπιαγωγών και η 

ίδρυση ανωτάτων παιδαγωγικών σχολών πανεπιστημιακού επιπέδου, ενταγμένων 

στα πανεπιστήμια με 4/ετή φοίτηση».53 Παράλληλα για το θέμα υπήρχαν συχνά 
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 Χασιάκος, Γιώργος, «Η Μεταρρύθμιση και το Δημοτικό Σχολείο», Δ.Β.818, 10-10-1977, σ. 2. 
52

 Η Συντονιστική Επιτροπή για την Κάθαρση στην Παιδεία περιγράφει το περιεχόμενο της κάθαρσης ως 
το «να εξαρθρωθούν οι μηχανισμοί της δικτατορικής προπαγάνδας, της αστυνόμευσης των 
εκπαιδευτικών, του κολυβογραμματισμού και της καλλιέργειας πνεύματος υποταγής ... Αν δεν 
εξαρθρωθούν αυτοί οι μηχανισμοί που φανερά ή μυστικά λειτουργούν ακόμη και σήμερα θα 
παραχαρακτή το πνεύμα της αλλαγής και του εκδημοκρατισμού της παιδείας» (Σαλτερής, 1998:199).  
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 45η (5-11 Ιουλίου 1976), 47η (3-9 Ιουλίου 1978) και 48η (1-6 Ιουλίου 1979). 
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δημοσιεύματα στο Διδασκαλικό Βήμα, το συνδικαλιστικό όργανο της Δ.Ο.Ε.54 Το 

ζήτημα της ανωτατοποίησης, εκτός από το διδασκαλικό κόσμο τέθηκε σε όλα τα 

επίπεδα. Στις εφημερίδες αναδεικνύεται το θέμα,55 περιγράφονται τα σενάρια αλλά 

επισημαίνεται ότι η εκκρεμότητα παραμένει και η επίλυση του ζητήματος 

καθυστερεί.56 

Στο τέλος του 1979 ο τότε υπουργός ανακοινώνει ότι είναι έτοιμο το σχέδιο 

νόμου για τις παιδαγωγικές ακαδημίες και σε δέκα μέρες θα δοθεί για συζήτηση στη 

Δ.Ο.Ε.,57 ενώ οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας απειλούν με αναταραχές και 

κινητοποιήσεις αν ψηφιστεί όπως έχει στα θερινά τμήματα της Βουλής.58 Ωστόσο το 

σχέδιο νόμου που παρουσιάζεται και παραδίδεται στη διοίκηση της Διδασκαλικής 

Ομοσπονδίας Ελλάδος στις 28-12-1979 είναι μακριά από τις προσδοκίες των 

δασκάλων και νηπιαγωγών και απορρίπτεται μαζικά.59 Με επιστολή του Δ.Σ. της 

Δ.Ο.Ε. επισημαίνεται ότι θα ξεσπάσει θύελλα στη δημοτική εκπαίδευση αν 

προωθηθεί στη Βουλή.60 Έτσι, το ζήτημα θα κληθεί να επιλύσει η νέα κυβέρνηση 

καθώς ήδη μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο και το πολιτικό πεδίο είναι ρευστό 

μετά την μεταπήδηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή στην προεδρία της Δημοκρατίας.  

Πολύ ψηλά τέθηκε το θέμα της κατάργησης του θεσμού του επιθεωρητή με 

πολλαπλή κριτική, από τη διαδικασία επιλογής τους ως τις καθημερινές πρακτικές 

του.61 Επανειλημμένως και με κάθε αφορμή η Δ.Ο.Ε. επεσήμαινε ότι ο θεσμός είναι 

αποτυχημένος και χρειάζεται ριζική αναμόρφωση.62 Επιπλέον, ούτε τα βιβλία του 

δημοτικού μένουν εκτός κριτικής από τους εκπαιδευτικούς, καθώς κατηγορούνται 

μεταξύ άλλων για βερμπαλισμό, ρηχό εγκυκλοπαιδισμό, επιδερμικές αλλαγές που 

αφορούν μόνο τη γλώσσα και όχι το περιεχόμενο, βιβλία του παρελθόντος, ακόμη και 

της χουντικής περιόδου, τα οποία ήταν εν ισχύ ακόμη και μετά την προκήρυξη που 
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 Δ.Β.804/1977, 817/1978, 818/1978 831/1978, 832/1978, 834/1978, 835/1978. 
55

 Ελευθεροτυπία 07-05-1980, «Νέα τριήμερη αποχή στις Παιδαγωγικές Ακαδημίες». 
56

 Ριζοσπάστης 23-10-1980, «Εκκρεμεί ακόμα το θέμα των Παιδαγωγικών Ακαδημιών», σ. 2. 
57

 Δ.Β.860/1979. 
58

 Ελευθεροτυπία, 16-06-1980, «Δάσκαλοι: απειλείται αναταραχή αν προωθηθεί το καλοκαίρι το σχέδιο 
νόμου για τις Παιδαγωγικές Ακαδημίες». 
59

 Εξόρμηση, 20-01-1980, «Ένα νομοσχέδιο που εμπαίζει τους δασκάλους», Ελευθεροτυπία, 21-01-
1980, «Οι δάσκαλοι αντίθετοι με το σχέδιο νόμου για τις παιδαγωγικές». 
60

 Ελευθεροτυπία, 16-06-1980, «Δάσκαλοι: απειλείται αναταραχή αν προωθηθεί το καλοκαίρι το σχέδιο 
νόμου για τις Παιδαγωγικές Ακαδημίες». Η θέση αυτή στηρίχθηκε σε μια σειρά επιχειρημάτων εκ 
μέρους της Δ.Ο.Ε., όπως το ότι «η ίδρυση Ανώτατου Παιδαγωγικού Ιδρύματος, που προβλέπει το 
νομοσχέδιο, με εξαρτώμενες σχολές προετοιμασίας διδακτικού προσωπικού είναι σαν ιδέα 
ασυνήθιστη και δεν υπάρχει σε καμιά χώρα. Η ύπαρξη κεντρικού οργάνου που θα κατευθύνει τις 
δραστηριότητες των σχολών τορπιλίζει το χαρακτήρα της «ανωτατοποίησης» των σχολών». 
Ελευθεροτυπία, 21-01-1980, «Οι δάσκαλοι αντίθετοι με το σχέδιο νόμου για τις παιδαγωγικές». 
61

 Δ.Β.809/77, 812/1977, Κακαβάκης, Κ., «Ο θεσμός του επιθεωρητή σήμερα: Άρνηση και φραγμός στη 
δημιουργία και στους κοινωνικούς στόχους του δασκάλου», Δ.Β.851/1979, σ. 5. 
62

 Δ.Β.830/1978. 
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έγινε το 1977 (ΦΕΚ 1269 τ. Β’).63 Είναι επίσης μια εποχή που στον Τύπο 

περιγράφονται οι αλλαγές ως προς το ρόλο του δασκάλου στο σύγχρονο πλαίσιο που 

διαγράφεται, τόσο από τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις όσο και τις επιστημονικές 

εξελίξεις σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.64 Όλα τα παραπάνω σημαίνουν ότι τα 

προβλήματα που επισημαίνονται αφορούσαν τόσο τα εξωτερικά όσο και τα 

εσωτερικά χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης. 

Υπάρχουν βέβαια συνεχείς αναφορές και για τα προβλήματα των εκπαιδευτικών 

στον τύπο. Έτσι, ο πρόεδρος της Δ.Ο.Ε. σε συνέντευξή του στην εφημερίδα 

Ελευθεροτυπία περιγράφει τα αιτήματα των δασκάλων στο τέλος της δεκαετίας του 

1970 και στην ανατολή της νέας δεκαετίας, με αφορμή την απόφαση της Δ.Ο.Ε. για 

απεργία. Στη συνέντευξη αυτή, τυπική κατά τα άλλα ενός προέδρου συνδικαλιστικού 

φορέα, τονίζεται ως πρωταρχικό αίτημα, πέρα από μισθολογικά και τα παρόμοια, 

αυτό της ανωτατοποίησης.65 

Ο δημόσιος διάλογος, λοιπόν,  στο χώρο της αντιπολίτευσης, των 

συνδικαλιστικών οργανώσεων και στον αντιπολιτευόμενο Τύπο, αναδεικνύει από την 

επομένη της ψήφισης του Ν.309/1976 την ανάγκη νέας μεταρρύθμισης,66 με θέματα 

εκπαιδευτικά και μισθολογικά.67 Μιας «εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης που δεν έγινε» 

αφού δεν προχώρησε η βελτίωση και η ανύψωση της τεχνικής εκπαίδευσης στο 

επίπεδο της γενικής, πράγμα που αποδίδεται στην επιθυμία του κεφαλαίου για 

δημιουργία ανειδίκευτων εργατών.68 Γενικά, όλες οι φωνές συγκλίνουν ότι απαιτείται 

αλλαγή κατεύθυνσης στο εκπαιδευτικό σύστημα, είτε λόγω υπερβολικής παροχής 

άχρηστων γνώσεων,69 είτε λόγω αναγκαιότητας της επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτικών.70 Την ίδια περίοδο, στις 24 Ιανουαρίου 1980 συγκεκριμένα, 

πραγματοποιείται στην «Πάντειο» Συνδιάσκεψη Παιδείας που διοργανώθηκε από τις 

οργανώσεις Ε.Φ.Ε.Ε., Ε.Σ.Ε.Ε., Ε.Δ.Π., Ο.Ι.Ε.Λ.Ε., Τ.Ε.Ε., Ο.Λ.Μ.Ε., Δ.Ο.Ε., Συλλόγους 

Γονέων κ.ά., για να συγκροτηθεί μέτωπο παιδείας.71 

Για αυτή τη μεταρρύθμιση που δεν έγινε στο βαθμό που θα ικανοποιούσε τον 

εκπαιδευτικό κόσμο και κατ’ επέκταση την ίδια την κοινωνία, ασκείται επίσης κριτική 
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 «Η Δ.Ο.Ε. για τα διδακτικά βιβλία του Δημοτικού», Δ.Β.862/1980, σ. 2, 4. 
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 Δελώνης, Αντ., «Ο δάσκαλος δεν είναι ένας οποιοσδήποτε επαγγελματίας», Καθημερινή, 12/13-10-
1980. 
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 Τονίζει ο Κ. Γεωργιάδης, πρόεδρος της Δ.Ο.Ε: «Να καταργηθούν οι Παιδαγωγικές Ακαδημίες και να 
ιδρυθούν Παιδαγωγικές Σχολές στα Πανεπιστήμια. Έτσι η εκπαίδευση των δασκάλων θα είναι πλήρης 
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γνώσεις παιδαγωγικής, ψυχολογίας κλπ, τότε το παιδί θα ξεπεράσει πολλά προβλήματα που τώρα 
αντιμετώπιζει». Κωλέτση, Κ., «Αυτή δεν είναι παιδεία...!», Ελευθεροτυπία, 16-10-1980. 
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 «Ο.Λ.Μ.Ε.: Η εκπαίδευση είναι θέμα εθνικό και πολιτικό», Εξόρμηση, 29-07-1979. 
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 «Ο χρόνος που πέρασε», Δ.Β.804/1977. 
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και από τους καθηγητές της Μέσης Εκπαίδευσης στην διοίκηση της Ο.Λ.Μ.Ε., ότι με 

την προσοχή της στραμμένη στα μισθολογικά δεν ασχολήθηκε με τα εκπαιδευτικά 

θέματα.72 Παρόμοια, η εφημερίδα Καθημερινή δημοσιεύει σειρά άρθρων («Παιδεία 

’80. Μεταρρύθμιση χωρίς ενθουσιασμό», 21/22-09-1980, «Η εννιάχρονη βασική 

εκπαίδευση φθάνει σε όλους;», 24-09-1980) με τα οποία επιχειρείται μια αποτίμηση 

της μεταρρύθμισης του ’76 και η αναζήτηση των αιτίων της αποτυχίας στην αυγή της 

νέας δεκαετίας. Σε έρευνα που δημοσιεύεται στην εφημερίδα Τα Νέα με τίτλο: «Τι 

είδους πολίτες βγάζει το σύστημα;», απαντούν «μια σειρά από προσωπικότητες, 

εκπρόσωποι οργανώσεων και φορέων, που έχουν θέσει το πρόβλημα του 

εκπαιδευτικού συστήματος, έχουν επισημάνει τους κινδύνους, έχουν προτείνει 

λύσεις: εκπαιδευτικοί, παιδαγωγοί, ψυχολόγοι, οργανώσεις καθηγητών, δασκάλων, 

μαθητών, γονέων…»).73 Οι απαντήσεις των σημαντικών αυτών φορέων 

προετοιμάζουν το κλίμα για τα αιτήματα εκδημοκρατισμού που θα κυριαρχήσουν 

στην επόμενη μεταρρύθμιση.74  

Από την εποχή εκείνη το ΠΑ.ΣΟ.Κ. διαφαίνεται να υιοθετεί πλήρως τις θέσεις της 

Δ.Ο.Ε., με δημοσιεύματα στο δημοσιογραφικό όργανο του κόμματος, την Εξόρμηση.75 

Είχαν βεβαίως ήδη κατατεθεί εκ μέρους του κόμματος σχετικές προτάσεις νόμου τόσο 

το Μάιο του 197876 όσο και τον Νοέμβριο του 1980.77 Στελέχη του ΠΑ.ΣΟ.Κ. ασκούσαν 
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 «Έτσι, η κυβέρνηση άνετα, με τον κλάδο «κοιμώμενο» από άγνοια και τους γονείς ανήσυχους, 
ψήφισε το νόμο 576/77 για την τεχν. και επαγγ. εκπαίδευση και έθεσε τους δικούς της στόχους για την 
παιδεία που είναι στόχοι ξεπουλήματος στη Διεθνή Τράπεζα και στα ξένα μονοπώλια· στελέχωσε τη 
μέση εκπαίδευση με υπερσυντηρητικά πειθήνια όργανά της, που η γνωστή ανεπάρκειά τους δεν 
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 Ο Αλέξης Δημαράς σημειώνει: «για να υπάρξει ουσιαστική αλλαγή θα πρέπει να εξασφαλιστεί 
μεταβολή της νοοτροπίας όχι τόσο στο χώρο των πολιτικών αποφάσεων, όσο στα κέντρα όπου 
παίρνονται οι αποφάσεις για τη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού συστήματος. Γιατί πολύ συχνά η 
ελληνική εκπαίδευση παρουσιάζεται «στα χαρτιά» δημοκρατική και προοδευτική ενώ στην πράξη 
λειτουργεί αντίθετα». «Τι είδους πολίτες βγάζει το σύστημα;», Τα Νέα, 28-11-1980 
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 Στο κλίμα αυτό απαντάει ο Δημαράς, όπως και η Αλόη Σιδέρη, μέλος της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε., που τονίζει: 
«Ολόκληρο το σύστημα τείνει – και νομίζω όχι τυχαία – στο να δημιουργήσει ανελεύθερα, απολιτικά 
και αντικοινωνικά (επειδή ανταγωνιστικά) άτομα», «Τι είδους πολίτες βγάζει το σύστημα;», Τα Νέα, 28-
11-1980. 
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φοιτητών των παιδαγωγικών ακαδημιών ότι «θα προωθήσουν τη δημιουργία Επιτροπής που θα 
συμμετέχουν η Δ.Ο.Ε., η Π.Ε.Α.Δ., η Ο.Ι.Λ.Ε. και άλλοι φορείς, για την καλύτερη μεθόδευση του αγώνα 
για ανωτατοποίηση των σχολών», «Παιδαγωγικές Ακαδημίες: πηγές άχρηστων γνώσεων», Εξόρμηση, 
28-01-1979. Ενώ κατόπιν ο Κώστας Παπαχρήστος, πρόεδρος της Μαρασλείου Ακαδημίας σε άρθρο του 
τονίζει: «Έχουν περάσει 5 και βαδίζουμε στα 6 χρόνια από την μεταπολίτευση. Οι Παιδαγωγικές 
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χούντα, δηλ. με δύο χρόνια φοίτηση και όλους τους βασικούς αναχρονιστικούς θεσμούς (καθημερινή 
φοίτηση – απουσίες – αποβολές – πειθαρχία...)». Παπαχρήστος, Κώστας, «Οι Παιδαγωγικές Ακαδημίες 
πρέπει να γίνουν ανώτατες», Εξόρμηση, 21 & 28-10-1979. 
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 Η είδηση δημοσιεύεται στο οπισθόφυλλο του Δ.Β.832/30-05-1978 με τίτλο «Να γίνουν 
Πανεπιστημιακές Σχολές οι Παιδαγωγικές Ακαδημίες και οι Σχολές Νηπιαγωγών, προτείνει το ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
Κατέθεσε πρόταση νόμου στη Βουλή». 
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κριτική στη μεταρρύθμιση του 1976 σε όλα τα επίπεδα (δηλωτική των προθέσεων 

είναι το άρθρο του Πέτρου Μώραλη στην εφ. Εξόρμηση, εκ των πρωταγωνιστών της 

επερχόμενης μεταρρύθμισης, όπου επιτίθεται στα αναλυτικά προγράμματα, στα 

βιβλία, στο σύστημα εξετάσεων),78 προδιαγράφοντας τις απόψεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ. για 

την παιδεία και ιδιαίτερα για την ιδιωτική εκπαίδευση.79 Στην προσπάθεια επιπλέον 

προσέγγισης των εκπαιδευτικών πάλι ο Πέτρος Μώραλης δημοσιεύει ένα σύντομο, 

ωστόσο, περιεκτικό κείμενο στην εφημερίδα Εξόρμηση όπου αναφέρει: «οι δάσκαλοι 

και οι καθηγητές μας σήμερα αγωνίζονται να αναγνωρισθεί ή προσφορά τους και ο 

κοινωνικός τους ρόλος, να δοθούν οι σωστές λύσεις στα εκπαιδευτικά προβλήματα 

και τέλος να αποφύγουν την οικονομική τους εξαθλίωση».80 Ταυτόχρονα, το ίδιο 

μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου του ΠΑ.ΣΟ.Κ., δεν παραλείπει να επιχειρηματολογεί 

ενάντια στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1976 χρησιμοποιώντας αριστερή 

αντιευρωπαϊκή ρητορική λέγοντας: «τώρα πια ξέρουμε καλά πως όλες αυτές οι 

προσπάθειες γίνονταν και γίνονται μετά από τις γνωστές επιταγές της Ε.Ο.Κ. των 

μονοπωλίων, ώστε να της εξασφαλιστεί το χαμηλής ποιότητας πνευματικό δυναμικό, 

που της χρειάζεται. Γιατί έτσι, τραυματισμένοι ψυχικά και με λειψό μορφωτικό 

εξοπλισμό, οι νέοι μας θα γίνονται ευάλωτη λεία για φτηνή δουλειά στην ντόπια και 

ξένη εργοδοσία».81 

Κάνοντας μια παρένθεση εδώ και μεταφερόμενοι στο χρόνο, κρίνοντας τα 

πράγματα από μια δεδομένη απόσταση, χωρίς όμως να παραμελούμε και τη 

συγχρονία των φαινομένων, θα πρέπει να πούμε ότι ασφαλώς το ΠΑ.ΣΟ.Κ. εκφράζει 

ίσως καλύτερα από κάθε άλλο πολιτικό σχηματισμό ένα από τα βασικά 

χαρακτηριστικά της μεταπολίτευσης του 1974, το ότι δηλαδή η ίδια η μεταπολίτευση 

αποτελεί  ορόσημο και απαρχή για την ανανέωση του κομματικού και γενικότερα του 
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 «Πρόταση νόμου του ΠΑ.ΣΟ.Κ. για τις Παιδαγωγικές Ακαδημίες», Ελευθεροτυπία, 01-12-1980. Στην 
πρόταση νόμου όχι μόνο υιοθετούνται οι απόψεις της Δ.Ο.Ε., αλλά περιγράφεται με ακρίβεια το 
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δύο πρόσθετους κύκλους σπουδών: Φιλολογικός – Ιστορικός και Μουσικής – Φυσικής Αγωγής και 
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78

 Μώραλης, Πέτρος, «Για ποια «εκπαιδευτική μεταρρύθμιση» συζητάμε;», Εξόρμηση, 24-06-1979.  
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πολιτικού μας συστήματος (Σπουρδαλάκης, 1998:9). Είναι μια πραγματική πολιτική 

και ιδεολογική ηγεμονία, η οποία, όπως ήταν φυσικό, στηριζόταν στους δεσμούς 

εκπροσώπησης που είχε ήδη οικοδομήσει το Κίνημα με τα εργατοϋπαλληλικά 

στρώματα των πόλεων και την ύπαιθρο. Παρόμοιους δεσμούς βέβαια αναπτύσσει και 

με τον εκπαιδευτικό συνδικαλισμό, και όσον αφορά τη βάση του και όσον αφορά τις 

ηγετικές του ομάδες. Παράλληλα, η νικηφόρα πορεία του κινήματος αυτού συμβάλλει 

ασφαλώς και στην παγίωση της δημοκρατίας, μια και φαίνεται να πραγματώνει το 

από δεκαετίες αίτημα της «ένταξης των μαζών» στην πολιτική, στην ανανέωση του 

πολιτικού προσωπικού, αλλά και στον εκσυγχρονισμό του κομματικού συστήματος. 

Και τούτο γιατί αποδείκνυε έμπρακτα την αποτελεσματικότητα της μαζικής 

(κομματικής) οργάνωσης, η οποία, αν μη τι άλλο, συνέβαλε στη θεσμοποίηση της 

πολιτικής εκπροσώπησης (Σπουρδαλάκης, 1998:54). 

Σε όλους τους άλλους τομείς της κυβερνητικής δραστηριότητας το ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

επεδίωξε δύο κυρίως στόχους: την ίδρυση και διεύρυνση θεσμών κοινωνικού κράτους 

και την περαιτέρω αποκατάσταση του κράτους δικαίου. Πέρα όμως από την 

αυθεντικότητα ή μη των προθέσεων της πολιτικής βούλησης των κυβερνήσεων, τα 

τελικά αποτελέσματα αυτών των προσπαθειών είναι τουλάχιστον συζητήσιμα. Ίσως 

τα μεγαλύτερα εμπόδια που αντιμετώπισαν οι πολιτικές της κυβέρνησης ήταν σε 

μεγάλο βαθμό το αποτέλεσμα της ταχύτητας και της ιδιότυπης πολυσυλλεκτικής 

στρατηγικής που χαρακτήρισαν την αναρρίχηση του Κινήματος στην εξουσία. Δε θα 

μπορούσε να μην έχει συνέπειες στην κυβερνητική παρουσία και τη δυναμική του 

ίδιου του κόμματος η πορεία αυτή. Έτσι, «τόσο η απόσταση που συχνά υπήρχε μεταξύ 

των αρχικών σχεδίων και των τελικών κυβερνητικών ρυθμίσεων σε σειρά θεμάτων, 

όσο και η όλο και συχνότερη υποχωρητικότητα απέναντι στις κοινωνικές και πολιτικές 

συντηρητικές αδράνειες και πιέσεις, συνέβαλαν αποφασιστικά στο να αναπτύξει το 

Κίνημα έναν κομφορμιστικό ρεαλισμό. Ρεαλισμό που οδήγησε σταδιακά στην 

προσαρμογή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στις επιταγές των κυβερνητικών και κρατικών 

αναγκαιοτήτων» (Σπουρδαλάκης, 1998:56-58). Αυτό το χαρακτηριστικό του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

θα βοηθήσει στο να κατανοήσουμε τις πρακτικές του κατά τη διαδικασία 

διαμόρφωσης της κυβερνητικής πια εκπαιδευτικής του πολιτικής. 

Κλείνοντας την παρένθεση για τα χαρακτηριστικά του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και 

επιστρέφοντας στις αντιλήψεις και θέσεις που πρόβαλλε πριν την ανάδειξή του στην 

εξουσία, είναι εντυπωσιακή η φρασεολογία που χρησιμοποιεί ο μετέπειτα υπουργός 

παιδείας (από το 1982) της κυβέρνησης της Αλλαγής Απόστολος Κακλαμάνης μέσα 

στη Βουλή, όταν απορρίφθηκε η πρόταση του Ανδρέα Παπανδρέου για τη 

συγκρότηση διακομματικής επιτροπής για τη χάραξη εθνικής πολιτικής για την 

παιδεία: «η μεγάλη υπόθεση της παιδείας οδηγείται από το κακό στο χειρότερο. 

Νοσεί και θα εξακολουθήσει να νοσεί βαριά, χωρίς ελπίδα θεραπείας, όσο ως 

αποστολή της δεν θα έχει τη γενίκευση της μόρφωσης και το πλάτεμα της γνώσης της 
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νεολαίας, τη δημοκρατική της διαπαιδαγώγηση αλλά τη συντήρηση, την 

αναπαραγωγή και τη διάδοση μιας ιδεολογίας αντιδραστικής και απαρχαιωμένης για 

τη διαιώνιση ενός συστήματος σάπιου και ετοιμόρροπου».82 Και πάλι δεν παραλείπει 

το μέλος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. να καταδείξει τη σύμπλευση του κόμματος με τις 

συνδικαλιστικές οργανώσεις των εκπαιδευτικών.83 

Ιδιαίτερη αξία έχει και το ανώνυμο άρθρο στην εφημερίδα Εξόρμηση της 12ης 

Δεκεμβρίου 1978. Εκεί, σε μια στήλη που ο ανώνυμος την υπογράφει ως 

«Εκπαιδευτικός», αναπτύσσονται οι θέσεις του για την παιδεία. Δεν θα πρέπει να 

εκληφθούν ως οι επίσημες θέσεις του κόμματος, ούτε όμως μπορεί να βρίσκονται και 

μακριά από την κομματική γραμμή, αφού πρόκειται, όπως προείπαμε, για κομματική 

εφημερίδα. Βασική θέση που παρουσιάζεται είναι η ιδεολογία του φιλελεύθερου 

αστισμού, η οποία σύμφωνα με τον αρθρογράφο είναι το μεταρρυθμιστικό εγχείρημα 

που βρίσκεται στο κατώφλι από το 1917 όταν έγινε η πρώτη μεταρρυθμιστική 

προσπάθεια στην παιδεία. Ωστόσο, συμπληρώνει, αυτός ο αστικός εκσυγχρονισμός 

δεν πραγματοποιήθηκε μέχρι τώρα καθώς πάντα συναντούσε την αντίδραση της 

ακροδεξιάς μεγαλοαστικής παράταξης, που διατηρούσε και διατηρεί ισχυρά 

ερείσματα, ικανά να ανακόψουν κάθε απόπειρα για πρόοδο και εκσυγχρονισμό στην 

παιδεία».84 Κεντρικοί άξονες των θέσεων που δημοσιεύονται είναι ο ελληνισμός και η 

μάχη κατά του αφελληνισμού της ελληνικής εκπαίδευσης,85 προστασία της δημοτικής 

γλώσσας, η δημόσια δωρεάν παιδεία, η κατάργηση των φροντιστηρίων, η κατάργηση 

των ταξικών φραγμών, ο εκδημοκρατισμός (η δημοκρατική λειτουργία της 

εκπαίδευσης) και όχι απλά ο εκσυγχρονισμός, η ελευθερία του εκπαιδευτικού, που 
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 «Νόμοι-φραγμοί στην Παιδεία», Ελευθεροτυπία, 19-01-1980. Ζουλάς, Ανδρέας – Κέκης, Κωστής, 
«Κυβέρνηση: θα αντιμετωπιστεί ριζικά το εκπαιδευτικό πρόβλημα της χώρας», Καθημερινή, 19-01-
1980. Είναι χαρακτηριστική η πλειοδοσία στην επίκριση της κυβερνητικής πολιτικής, τη στιγμή που το 
Κ.Κ.Ε. εσωτερικού απέρριπτε τον χαρακτηρισμό «πομφόλυγα» που απέδωσε το ΠΑ.ΣΟ.Κ. στη 
μεταρρύθμιση και ζήτησε αντίθετα την πιστή εφαρμογή του βασικού νόμου 309/76. Ζουλάς Ανδρέας – 
Κέκης Κωστής, «Κυβέρνηση: θα αντιμετωπιστεί ριζικά το εκπαιδευτικό πρόβλημα της χώρας», 
Καθημερινή, 19-01-1980. 
83

 «Στη δημοτική και μέση εκπαίδευση τα μέτρα της κυβέρνησης είναι αντιφατικά και ανερμάτιστα και 
ονομάζονται Μεταρρύθμιση. Συχνές είναι οι καταγγελίες της Δ.Ο.Ε., Ο.Λ.Μ.Ε., τοπικών οργανώσεων ότι 
τακτικά παραβιάζονται τα ελάχιστα θετικά μέτρα του Ν. 309». Ομιλία του Απ. Κακλαμάνη, Ζουλάς, 
Ανδρέας – Κέκης, Κωστής, «Κυβέρνηση: θα αντιμετωπιστεί ριζικά το εκπαιδευτικό πρόβλημα της 
χώρας», Καθημερινή, 19-01-1980. 
84

 «Επιχειρείται αφελληνισμός της παιδείας», Εξόρμηση, 10-12-1978. 
85

 «Η προοπτική για την ένταξη στην Ε.Ο.Κ. απαιτούσε στροφή προς την τεχνική και επαγγελματική 
εκπαίδευση, όχι βέβαια για να αποκτήσει ο τόπος τις βάσεις για μια αληθινή τεχνολογική πρόοδο που 
είναι βασικός παράγοντας της οικονομικής ανάπτυξης αλλά για να εξασφαλίσουν τα μονοπώλια που 
λυμαίνονται τον τόπο, φτηνό εργατικό δυναμικό. Με αυτή την προοπτική καταστρώθηκε και 
ψηφίσθηκε από την κυβέρνηση ο νόμος 576/77 στου οποίου την εφαρμογή έκανε ακόμη πιο 
“ευδιάκριτη” την παρουσία του ο ξένος παράγοντας. Το εργατικό δυναμικό που ετοιμάζει ο νόμος 
αυτός, δηλαδή τα παιδιά του ελληνικού λαού που φοιτούν στην ΤΕΕ δεν “χρειάζονται” και πολλή 
μόρφωση και μάλιστα ελληνική· η αποκοπή από τις ρίζες του λαού της, η άγνοια της 
πολιτικοκοινωνικής ιστορίας του τόπου τους ιδιαίτερα από το ’21 και μετά έγινε ο πρώτος στόχος των 
«φιλελλήνων» του Υπουργείου της Παιδείας». Επιχειρείται αφελληνισμός της παιδείας», Εξόρμηση, 10-
12-1978. 
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οδηγούν στην εθνική ανεξαρτησία. Παράλληλα τονίζεται η αντίθεση στον «διδακτικό 

υλισμό», την υπερφόρτωση των μαθητών με πολλές και άχρηστες γνώσεις. Ένα 

ιδιαίτερο άρθρο που προαναγγέλλει ίσως και τη στροφή του ΠΑ.ΣΟ.Κ., αλλά και 

ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας, της επόμενης και μεθεπόμενης δεκαετίας σε 

διάφορα θέματα της κοινωνικής ζωής.  

Σύντομα θα κάνουν την εμφάνισή τους και τα γνωστά, στην ρητορική της εποχής, 

δίπολα. Σύμφωνα με τον Απ. Κακλαμάνη, «δύο αντιλήψεις στέκονται αντιμέτωπες, 

σήμερα, στο χώρο της παιδείας. Η κυβερνητική αντίληψη του αυταρχικού 

εκσυγχρονισμού της, για την αναπαραγωγή της ιδεολογίας και την εξυπηρέτηση των 

συμφερόντων της άρχουσας τάξης και η αντίληψη για τον εκδημοκρατισμό της 

παιδείας, ώστε ν’ ανοίξει η εκπαίδευση στις λαϊκές και οικονομικά ασθενέστερες 

τάξεις και στρώματα, και να ενισχυθεί ποιοτικά και να ενδυναμωθεί το εκπαιδευτικό 

μας σύστημα, για να μπει στην υπηρεσία των συμφερόντων του Λαού».86 

Με αυτήν την κατάσταση στην εκπαίδευση και στο δημόσιο διάλογο, με 

δεδομένες τις πειθαρχικές διώξεις του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. για άσκηση κριτικής στην 

«προϊσταμένη αρχή»,87 που έφτασε μέχρι τη Βουλή88 και την δικαστική δίωξη του Δ.Σ. 

της Ο.Λ.Μ.Ε. για την υπόθεση δημοσίευσης ενός άρθρου του Α. Καζεπίδη με τίτλο: «Η 

ιδεολογική σύγχυση και ο δογματικός διαποτισμός των νέων στην ελληνική 

εκπαίδευση» στο περιοδικό της Ο.Λ.Μ.Ε. «Λόγος και Πράξη»89 και μετά από ένα 

έντονο απεργιακό 1980 στην εκπαίδευση (μέση και δημοτική) ξεκινά το 1981, 

εκλογικό έτος και έτος εισόδου στην Ε.Ο.Κ. Χαρακτηριστική είναι η φράση για την 

κατάσταση που επικρατούσε στην παιδεία, ότι δηλαδή ήταν «αυταρχική» (συνέντευξη 

4) και χαρακτηριζόταν από «αναταραχή» (συνέντευξη 2). Βασικό πεδίο 

αντιπαράθεσης αποτέλεσε η σύγκρουση «δασκάλων – επιθεωρητών», τα πρόσωπα 

των οποίων αντικατόπτριζαν τον «κρατικό αυταρχισμό» (συνέντευξη 8).  

Ανακατασκευάζοντας σήμερα την κοινωνική και εκπαιδευτική πραγματικότητα 

της μεταπολιτευτικής περιόδου μέχρι το 1981 από την οπτική των ατόμων που 

ελήφθησαν οι συνεντεύξεις αξίζει να σημειωθεί αυτό που αναφέρεται στη 

συνέντευξη 13: «από το 1974 έως το 1981 η παιδεία αναδείχθηκε σε κεντρικό πεδίο 

αναζητήσεων, αλλά και ιδεολογικών συγκρούσεων για τη μορφή και το εύρος των 

πολιτικών ελευθεριών, την προσβασιμότητα των πολιτών στο εκπαιδευτικό σύστημα 

και την αναγκαιότητα για περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη». Σε γενικές γραμμές 

αναδεικνύεται ότι «η κατάσταση στην παιδεία ήταν χειρότερη από αυτήν της 

κοινωνίας» (συνέντευξη 8). Όλοι οι ερωτώμενοι διατύπωσαν την άποψη ότι στο τέλος 
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 Κακλαμάνης, Απόστολος, «Συντήρηση και αυταρχισμός ή εκδημοκρατισμός και πρόοδος», Εξόρμηση, 
26-07-1980. 
87

 «Αναλυτικά για τη δίωξη του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.», Δ.Β.876/16-09-1980. 
88

 «Στη βουλή η δίωξη του Δ.Σ. των δασκάλων», Ελευθεροτυπία, 16-09-1980.  
89

 «Η ιδεολογική σύγχυση και ο δογματισμός των νέων στην ελληνική εκπαίδευση», Ελευθεροτυπία, 
19-05-1980. 
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της δεκαετίας του ’80 έπρεπε να γίνουν αλλαγές στην εκπαίδευση, αυτό που 

αναζητούνταν από την παιδεία ήταν μια «άλλη περπατησιά» (συνέντευξη 14). Εκτός 

από τους λόγους που προαναφέρθηκαν, επεσήμαναν και την ευρωπαϊκή προοπτική 

της χώρας με την ένταξη στην Ε.Ο.Κ. και την συνακόλουθη ανάγκη να μπορεί ο 

έλληνας μαθητής να συναγωνιστεί με κάθε άλλον ευρωπαίο. 
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Γ.2. Διαδικασία διαμόρφωσης της εκπαιδευτικής πολιτικής 

 

Το 1981 αποτέλεσε έτος καμπή για τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα. Όπως 

είδαμε στο τέλος του προηγούμενου κεφαλαίου, λόγω των εκλογών και της 

επερχόμενης κοινωνικοπολιτικής αλλαγής, κάθε πολιτικός σχηματισμός και κάθε 

φορέας παρουσίασε τις θέσεις και τις απόψεις του σε σχέση με την εκπαίδευση. 

Η εκπαιδευτική πολιτική της περιόδου 1982-1985 υπόκειται σε μια πολύπλευρη 

διαδικασία διαμόρφωσης από φορείς που δρουν ήδη κατά την πρώτη 

μεταπολιτευτική περίοδο. Τέτοιοι φορείς είναι κατ’ αρχάς τα πολιτικά κόμματα, οι 

αποφάσεις των οποίων δημοσιοποιούνται με τα κομματικά έντυπα και τον Τύπο. 

Επιπλέον, επιδραστικοί φορείς είναι στην προκειμένη περίπτωση και οι 

συνδικαλιστικές οργανώσεις όπου ιδιαίτερα στην περίπτωση της Δ.Ο.Ε. οι απόψεις 

της είναι αποφασιστικής σημασίας για την πορεία των πραγμάτων, τουλάχιστον μετά 

την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους της μεταρρύθμισης – ας το θέσουμε 

χρονολογικά γύρω στο 1983.  

Η διακήρυξη βασικών αρχών και στόχων του ΠΑ.ΣΟ.Κ. του 1974 είναι δηλωτική 

των αρχικών προθέσεων του κόμματος που επρόκειτο να κερδίσει τις εκλογές του 

Οκτωβρίου του 1981 και να ηγηθεί του αστικού μετασχηματισμού της ελληνικής 

κοινωνίας. Και όμως στο κείμενο εκείνο διαβάζουμε για «σοσιαλιστικό 

μετασχηματισμό της κοινωνίας». Αναφέρεται συγκεκριμένα: «επιδιώκεται η 

κοινωνική απελευθέρωση του εργαζόμενου ελληνικού λαού, που μακροπρόθεσμα 

ταυτίζεται με το σοσιαλιστικό μετασχηματισμό της κοινωνίας. Αυτή η πορεία 

προϋποθέτει για το σήμερα ορατό μέλλον [...]. Μια καινούρια παιδεία για να 

καταργηθούν οι φραγμοί που εμποδίζουν το πλάτεμα της γνώσης και να 

δημιουργηθούν ελεύθερα σκεπτόμενοι και κοινωνικά υπεύθυνοι πολίτες. Η παιδεία 

είναι ευθύνη του κοινωνικού συνόλου. Η ιδιωτική εκπαίδευση καταργείται. Η δωρεάν 

και υποχρεωτική παιδεία εξασφαλίζεται ανεξαίρετα για όλους τους Έλληνες, 

θεσπίζεται εκπαιδευτική πολιτική που να εξασφαλίζει την πλατιά συμμετοχή όλων 

των λαϊκών στρωμάτων, καθώς και τη συμμετοχή των σπουδαστών στον 

προγραμματισμό της παιδείας και στη διοίκηση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» 

(ΠΑ.ΣΟ.Κ., 1974). 

Και στα επόμενα χρόνια, οι αναφορές στην παιδεία και στους στόχους της εκ 

μέρους του κόμματος δεν σταματούν, ιδιαίτερα όταν η προοπτική της εκλογικής 

επικράτησης φαντάζει πια κοντινή. Έτσι, στις βασικές πολιτικές επιλογές του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

της εποχής 1980-81 περιλαμβάνονται σημεία που θα επανέλθουν στις 

προγραμματικές δηλώσεις της νέας κυβέρνησης του 1981 αλλά και στα σχέδια νόμου 

του 1982 και 1985. Μεταξύ άλλων λοιπόν αναφέρονται ότι: «πρωταρχικός στόχος 

είναι η αλλαγή στις αξίες, στο περιεχόμενο και στις κατευθύνσεις της εκπαίδευσης και 

των σπουδών». Στο πλαίσιο αυτό υπόσχεται φροντίδα για διάφορα θέματα μέσω της 
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εκπαίδευσης, όπως την ισότητα των δύο φύλων, την καλλιέργεια του δημοκρατικού 

πολίτη, την προώθηση του ιδεολογήματος της εθνικής ανεξαρτησίας και του 

πατριωτισμού, με την παράλληλη ειρηνική συνύπαρξη των λαών και την μετάδοση 

της ιστορικής γνώσης αποδεσμευμένης από ιδεολογικές αγκυλώσεις. Εισάγονται 

επίσης νέες έννοιες όπως της παραδοσιακής κληρονομιάς, των παραγωγικών πόρων, 

της αυτοδύναμης οικονομικής ανάπτυξης, αλλά και νέοι θεσμοί, όπως της διαρκούς 

εκπαίδευσης (Χοντολίδου, 1987:58). 

«Η Παιδεία», συνεχίζει να διακηρύσσει το ΠΑ.ΣΟ.Κ., «είναι υπόθεση όλου του 

λαού, η μέριμνα για την Εκπαίδευση είναι υπόθεση του κράτους». Στόχοι που τίθενται 

είναι η αύξηση των κονδυλίων για την παιδεία για τη δημιουργία υλικοτεχνικής 

υποδομής (σχολεία, βιβλιοθήκες, εργαστήρια, χώροι άθλησης), εξύψωση του 

εκπαιδευτικού έργου, παροχή πραγματικής δωρεάν παιδείας με την προσφορά 

υποτροφιών, δωρεάν σίτισης και μεταφοράς μαθητών, κατάργηση της ιδιωτικής 

εκπαίδευσης και των ξένων σχολείων, κατάργηση κάθε είδους εξετάσεων, παροχή 

πρόσθετης εκπαίδευσης για όσους τη χρειάζονται. Τίθενται και στόχοι διαχείρισης της 

εκπαιδευτικής διοίκησης, αλλά και της διαμόρφωσης του προγράμματος και του 

περιεχομένου των σπουδών από μια μεγαλύτερη γκάμα φορέων (εκπαιδευτικών, 

αυτοδιοικητικών οργάνων, γονέων, μαθητών) (Χοντολίδου, 1987:59). 

Κάνοντας μια θεωρητική προσέγγιση των διακηρύξεων του ΠΑ.ΣΟ.Κ., χωρίς να 

παραλείψουμε την εμπειρία που μας προσέδωσε η μετέπειτα λειτουργία του ως 

κυβέρνηση, θα μπορούσαμε να πούμε ότι εκκρεμεί μεταξύ ενός κρατικού και ενός 

κοινωνικού κορπορατισμού,90 δημιουργώντας ίσως μια ιδιότυπη ελληνική εκδοχή. 

Μια μεικτή δηλαδή διαδικασία, με το κράτος να έχει ισχυρότατο ρόλο στη 

διαμόρφωση (περισσότερο όμως έμμεσο και όχι με την αυταρχική μορφή του 

μεσοπολέμου) – σε κάποια φάση – των οργανώσεων συμφερόντων και στην όλη 

πολιτική διαδικασία, ταυτόχρονα με μια – σε άλλη φάση – περισσότερο αυτόνομη 

διαμόρφωση και παρουσίαση των ομάδων στο πλαίσιο των τριμερών σχημάτων 

διαμόρφωσης και εφαρμογής κρατικών πολιτικών (A. Ball & Peters, 2001:196). 

Ακόμη και αν δεχτούμε ως κάπως ακραία την παραπάνω ερμηνεία της 

λειτουργίας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και των συνδικάτων, οπωσδήποτε θα πρέπει να δεχτούμε 

ως ελάχιστο την ερμηνεία του δυτικοευρωπαϊκού «κοινωνικού κορπορατισμού» της 

μεταπολεμικής περιόδου, όρος που γίνεται αντιληπτός ως η αναλυτικά χρήσιμη 

κωδικοποίηση όλων των θεσμών και πρακτικών που στόχευαν στη διαμεσολάβηση 

των κοινωνικών συμφερόντων και στην επίλυση των κοινωνικών συγκρούσεων. Σ’ 
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 Σύμφωνα με τον Phillippe Schmitter, ο κορπορατισμός μπορεί να οριστεί ως σύστημα εκπροσώπησης 
συμφερόντων στο οποίο οι συμμετέχουσες οντότητες είναι οργανωμένες σε περιορισμένο αριθμό 
ενιαίων, υποχρεωτικών, ιεραρχικά διαρθρωμένων και λειτουργικά διαφοροποιημένων κατηγοριών, 
αναγνωρισμένων (αν και όχι διαμορφωμένων) από το κράτος. Στις οντότητες αυτές έχει παραχωρηθεί 
συνειδητά από το κράτος ένα μονοπώλιο εκπροσώπησης, ενώ εκείνες σε αντάλλαγμα έχουν αναλάβει 
την υποχρέωση τήρησης ορισμένων κανόνων αναφορικά με την επιλογή των ηγετών και την άρθρωση 
των αιτημάτων (A. Ball & Peters, 2001:196). 
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αυτόν τον κοινωνικό κορπορατισμό της μεταπολεμικής περιόδου τα συνδικάτα 

διατηρούν τη σχετική τους αυτονομία και η επιρροή, η επίδραση και η διείσδυση με 

το κράτος και την πολιτική εξουσία είναι αμφίδρομες, όχι όμως και ισόρροπες. Το 

κράτος και το κόμμα παρεμβαίνουν επιδιώκοντας να κατευθύνουν τα συνδικάτα και 

αντιστρόφως, τα συνδικάτα διεισδύουν και επηρεάζουν το κόμμα και το κράτος 

ποικιλότροπα, συγκροτώντας ένα σύνθετο πλέγμα σχέσεων ανάμεσα στους τρεις 

φορείς. Με τον τρόπο αυτό το κράτος – και στην Ελλάδα το κόμμα-κράτος – 

καταφέρνει να εφαρμόσει την πολιτική του σε καίριους τομείς, προσφέροντας μια 

σειρά από παραχωρήσεις σε τομείς δευτερεύουσας σημασίας, για να διασφαλίζεται η 

κοινωνική ειρήνη (Αθανασιάδης, 2001). Στην περίπτωση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. δεν 

αποφεύχθηκαν, κάποιες φορές, φαινόμενα που θύμιζαν συμπεριφορές κρατικού 

κορπορατισμού, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής της μεταρρύθμισης μετά 

το 1985. 

 

Γ.2.1. Ο δημόσιος διάλογος για την παιδεία από την αρχή του 1981 ως 

τις εκλογές της 18ης  Οκτωβρίου 1981. 

 

Το 1981 ξεκινά εν μέσω απεργιών κυρίως για οικονομικά αλλά και εκπαιδευτικά 

θέματα. Ως προς τα εκπαιδευτικά θέματα, πέντε χρόνια μετά την καθιέρωση της 

δημοτικής γλώσσας η δημόσια συζήτηση στρέφεται πλέον στην καθιέρωση του 

μονοτονικού συστήματος.91 Την ίδια εποχή το Υπουργείο Παιδείας έχει στραμμένη 

την προσοχή του στην ανώτατη εκπαίδευση αλλά και στις απεργίες που γίνονται στην 

πρωτοβάθμια και μέση εκπαίδευση. 

Είναι μια χρονιά που άτομα και φορείς αντιλαμβάνονται την επερχόμενη αλλαγή 

της πορείας των πραγμάτων και επιχειρούν να συμβάλουν σε αυτήν. Θα είναι 

άλλωστε η πρώτη φορά μετά τη δικτατορία όπου θα υπάρξει εναλλαγή εξουσίας από 

τα κυριότερα κόμματα, τα οποία εκπροσωπούν ολόκληρα ιδεολογικά στρατόπεδα. Η 

προηγούμενη φορά που επιχειρήθηκε τέτοια εναλλαγή εξουσίας από το αστικό 

σύστημα, είχε ως κατάληξη την απριλιανή δικτατορία. Έτσι, η έννοια π.χ. της 

δημοκρατίας στο σχολείο και η διαμόρφωση του «καλού πολίτη» είναι, σύμφωνα με 

άρθρο του παιδαγωγού Π. Δημητρίου στην εφημερίδα Καθημερινή, το ζητούμενο από 

την παιδεία στην αυγή της νέας δεκαετίας.92 Το ότι πράγματι αυτό είναι το κλίμα 

προσμονής καταδεικνύεται και από αυτό που αναφέρει ο Κ. Νικολάου,93 ότι δηλαδή η 
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 Ο Καθηγητής Γλωσσολογίας Γιώργος Μπαμπινιώτης υποστηρίζει ένα «ξεσκαρτάρισμα» των τόνων 
και των πνευμάτων και όχι την πλήρη κατάργησή τους, με επιχειρήματα κατά βάση ορθογραφικά. 
Μπαμπινιώτης, Γεώργιος, «Πολυτονία, Μονοτονία και Ατονία στη Γλώσσα μας. Το ζήτημα της 
απλουστεύσεως των τόνων», Καθημερινή, 23-12-1980. 
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 Δημητρίου, Π., «Η δημοκρατική εκπαίδευση είναι κοινωνικό σύστημα», Καθημερινή, 06-01-1981. 
93

 Δημοσιογράφος και ευρωβουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. εκείνη την εποχή. 
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δημόσια συζήτηση και οι πολιτικές εξελίξεις συντελούνται πλέον στον αστερισμό της 

«Αλλαγής».94 

Από τη συζήτηση επί των εκπαιδευτικών θεμάτων δε θα μπορούσε να λείπουν 

εκτιμήσεις για την πορεία της πρόσφατης μεταρρύθμισης. Με μια σειρά άρθρων στην 

εφημερίδα Ελευθεροτυπία (9-13 και 16-17 Φεβρουαρίου 1981), ο Δ. Σακκάς 

(σύμβουλος του Κ.Ε.Μ.Ε.) αναφέρεται στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1976 για 

την οποίαν υπενθυμίζει ότι «έθεσε ως σκοπό της την προσαρμογή της εκπαίδευσης 

στις σημερινές ανάγκες και την αναγέννηση της παιδείας της χώρας. Η μέχρι τώρα 

πορεία της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας έχει δώσει αρκετές ελπίδες, αλλά και έχει 

δημιουργήσει πολλές αμφιβολίες, ακόμη και στους εμπνευστές της, για την ορθότητα 

της σύλληψης της, για την συνέπεια της εφαρμογής της και τελικά για την επιτυχή 

έκβασή της». Ως βασικότερο ζήτημα αναδεικνύει την ελλιπή αρχική εκπαίδευση και 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αλλά και την έλλειψη πολιτικής βούλησης να 

διορθωθούν τα στοιχεία υποδομής.95 Στα άρθρα αυτά ασκεί κριτική από τα φύλλα της 

εφημερίδας Βραδυνή,96 ο πρόεδρος της Ενώσεως Εποπτικού Προσωπικού, Ανάργυρος 

Κουτσιλιέρης με ένα δημοσίευμα με τίτλο: «Μεταρρυθμίσεις και Μεταρρυθμιστές». Η 

κριτική του επόπτη μέσης εκπαίδευσης Αν. Κουτσιλιέρη εστιάζεται στο ρόλο του 

Κ.Ε.Μ.Ε., το οποίο κατηγορεί ότι είναι συνέχεια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου του 

1964, έχοντας μάλιστα στις τάξεις του πολλά πρόσωπα από εκείνη την εποχή. Ο Δ. 

Σακκάς στην απάντησή του υπαινίσσεται ότι ως επόπτης δεν υποστηρίζει την 

εκπαιδευτική πολιτική που θεσπίστηκε το 1976 και νοσταλγεί την πρότερη 

κατάσταση, αναφέρει μάλιστα πως θα έπρεπε το άρθρο του να τιτλοφορείται 

«Μεταρρυθμιστές και Αντιμεταρρυθμιστές».97 

Γίνονται έκδηλες λοιπόν οι δυσκολίες που υπήρχαν τόσο κατά τη θέσπιση της 

εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του 1976 όσο και οι δυσκολίες που θα είχε μια 

περαιτέρω διεύρυνσή της μέσα στο υφιστάμενο οργανωτικό και διοικητικό πλαίσιο 

της εκπαίδευσης. Στο πνεύμα αυτό κινούνται και τα άρθρα του Παναγιώτη Ξωχέλλη98 

και Ιωάννη Ξηροτύρη,99 δημοσιευμένα στην Καθημερινή κατά τους πρώτους μήνες 

του 1981. Παράλληλα με τις διεργασίες αυτές, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. σε κάθε ευκαιρία 

υιοθετούσε είτε μισθολογικά είτε άλλα εκπαιδευτικά ή επαγγελματικά αιτήματα των 

δασκάλων, με σκοπό τον προσεταιρισμό του διδασκαλικού κόσμου. Μια τέτοια 

περίπτωση είναι και η κατάθεση τροπολογίας από τους βουλευτές Βασ. 
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 Νικολάου, Κ., «Η αλλαγή και οι θέσεις Ανδρέα για την εξουσία», Ελευθεροτυπία, 20-02-1981.  
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 Σακκάς, Δ., «Εκπαιδευτικοί χωρίς εκπαίδευση», 09-02-1981, Ελευθεροτυπία 
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 Αναφερόμαστε στην εφημερίδα Βραδυνή αν και δεν αποτελεί μέρος των πηγών της εργασίας μας 
απλώς επειδή μνημονεύεται στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία της 4-7-1981. 
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 Σακκάς, Δ., «Μεταρρυθμιστές και αντιμεταρρυθμιστές, Ελευθεροτυπία, 04-07-1981. 
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 Ξωχέλλης, Παναγιώτης, «Πέντε χρόνια μετά την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση: τι δεν έγινε ως σήμερα 
ή τι πρέπει να γίνει στο άμεσο μέλλον», Καθημερινή, 15/16/17-1-81. 
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 Ξηροτύρης, Ιωάννης «Εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις: που οφείλονται οι αποτυχίες τους. Γιατί 
καρκινοβατεί η τελευταία και σοβαρότατη;» Καθημερινή, 7/11/12/13-3-81. 
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Παπαδόπουλο και Απόστ. Κακλαμάνη100 της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στις 10-2-

1981, για το θέμα των υπερωριών των δασκάλων των μονοθέσιων και των 

διευθυντών των διθέσιων δημοτικών σχολείων.101 

Ένα σημαντικό ζήτημα που απασχολεί την εκπαιδευτική κοινότητα της εποχής 

είναι η θέση του δασκάλου στην κοινωνία και στον τρόπο που τον αντιμετωπίζει η 

διοικητική και πολιτική εξουσία, όπως τουλάχιστον αυτό καταγράφεται στο τεύχος 

890 του Διδασκαλικού Βήματος.102 Αφορμή για το άνοιγμα αυτής της συζήτησης 

δίνεται με την πειθαρχική τιμωρία ενός δασκάλου από τον νομάρχη Τρικάλων, επειδή 

αρνήθηκε να εφαρμόσει εγκύκλιο του οικονομικού εφόρου για παροχή εξωδιδακτικής 

και εξωσχολικής εργασίας! Τελικά η απόφαση ανακλήθηκε από το Ανώτερο 

Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δ.Ε. το καλοκαίρι του 1981.  

Την ίδια περίοδο περίπου, το Φεβρουάριο του 1981, το Υπουργείο Παιδείας 

επιχειρεί με διάφορες ενέργειες να ελέγξει την κατάσταση που διαμορφώνεται στην 

εκπαιδευτική κοινότητα. Με την Φ. 821.4/54/Ζ/698/11-2-1981 υπουργική απόφαση 

ανακαλεί την απόσπαση εκπαιδευτικών — μελών του διοικητικού συμβουλίου του 

Συλλόγου Δασκάλων Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας στη Δυτική Γερμανία για το 

σχολικό έτος 1980-81. Ως αιτιολογία της απόφασης αυτής στάθηκε η καταδίκη εκ 

μέρους των δασκάλων της επιστροφής της Ελλάδας στο στρατιωτικό σκέλος του 

ΝΑΤΟ. Η απάντηση είναι μαζική και κινείται στα πλαίσια των πολιτικών 

αντιπαραθέσεων της εποχής. Σημασία έχει όμως αυτό το σημείο όπου διαφαίνεται 

ότι, κατά τον αρθρογράφο, η Ν.Δ. ταυτίζει πια τον εκπαιδευτικό συνδικαλισμό με το 

ΠΑ.ΣΟ.Κ.: «στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφέρουμε την εγκύκλιο του υφυπουργού 
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 Ο Απόστολος Κακλαμάνης είναι υπεύθυνος του Κοινοβουλευτικού Τομέα Εργασίας (ΚΤΕ) του 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. για την Παιδεία. 
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 «Κατάθεση τροπολογίας για τις υπερωρίες στα ολιγοθέσια», Δ.Β.889/01-03-1981. 
102 Το Δ.Β. δημοσιεύει ολόκληρη τη χειρόγραφη εντολή του Νομάρχη Τρικάλων, μια ενέργεια που 
γελοιοποιεί την πολιτική εξουσία, λόγω της χαρακτηριστικής ανορθογραφίας. Αν και ασήμαντο, είναι 
οπωσδήποτε άλλη μια ένδειξη σταδιακής φιλελευθεροποίησης. «Δ.Ο.Ε.: Προς τον Νομάρχη Τρικάλων. 
Η τιμωρία που επιβάλλατε σε δάσκαλο του νομού σας γιατί αρνήθηκε να εποπτεύσει τους άμβυκες 
είναι πράξη κατακριτέα και απαράδεκτη για το κύρος ενός νομάρχη», «Πειθαρχική τιμωρία δασκάλου», 
Δ.Β.890/16-03-1981, σ. 5. 
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παιδείας Βασ. Κοντογιαννόπουλου με θέμα “Πολιτική και Σχολείο” που εκδόθηκε λίγο 

αργότερα από την ανάκληση [των αποσπασμένων εκπαιδευτικών], για να 

ακολουθήσει μια σειρά πειθαρχικών διώξεων των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε 

διάφορα διαμερίσματα της χώρας. Μια εγκύκλιος, που προσπάθησε να στηρίξει την 

έκδοσή της σε ένα χαλκευμένο έγγραφο του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και κάνει ευδιάκριτες τις 

προθέσεις της κυβέρνησης να ξεκαθαρίσει τους λογαριασμούς της με το 

συνδικαλιστικό κίνημα, αδιαφορώντας για το αντίτιμο».103 Η με αριθμ. Πρωτ. 

4/7356/23-2 1981 εγκύκλιος του υφ/γού παιδείας Βασ. Κοντογιαννοπουλου με θέμα 

«Σχολείο και Πολιτική» προκάλεσε θύελλα διαμαρτυριών τόσο στους εκπαιδευτικούς 

όσο και στον τύπο. Με βάση την εγκύκλιο αυτή, απαγορεύεται κάθε πολιτική 

συζήτηση στο χώρο του σχολείου. Οι βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Βασ. Παπαδόπουλος, 

Απ. Κακλαμάνης και Άγγ. Περδικούρης καταθέτουν στις 13-3-81 στο Προεδρείο της 

Βουλής ερώτηση σχετικά με την εγκύκλιο αυτή104 που επικρίθηκε επίσης ως 

αντιδημοκρατική από τους εκπαιδευτικούς και τις εφημερίδες.105 

Ωστόσο, παρ’ όλο που ο υφυπουργός Βασ. Κοντογιαννόπουλος εκδίδει την 

εγκύκλιο αυτή η οποία απαγορεύει τις πολιτικές συζητήσεις και ασκεί πειθαρχικές 

διώξεις σε δασκάλους που παρέστησαν σε κομματικές εκδηλώσεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ., 

καλεί τώρα με τη σειρά του τους εκπαιδευτικούς να παραστούν σε κομματική 

συγκέντρωση της Ν.Δ. για να ακούσουν την πολιτική του ομιλία στον Πύργο Ηλείας 

στις 12 Απριλίου.106 Αυτή η ενέργεια κάνει τη Δ.Ο.Ε. να μιλήσει για ένα νέο ιδεολογικό 

«παιδομάζωμα».107 

Με το πέρασμα του χρόνου και όσο οδεύουμε προς τις εκλογές, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

σφυρηλατεί τις θέσεις του για την παιδεία και όπως αναφέρεται βασικός στόχος του 

είναι «μια δημοκρατική δομή στη θέση του αυταρχισμού, χωρίς η γραφειοκρατία να 

στραγγαλίζει τη δημιουργική ελεύθερη πρωτοβουλία».108 Και πάλι μπορούμε να 

διαπιστώσουμε ταύτιση της φρασεολογίας του κόμματος με αυτή της Δ.Ο.Ε. Στην εφ. 

Ελευθεροτυπία π.χ. του Ιουνίου του 1981 υπάρχει η είδηση ότι είναι άσκοπη δαπάνη 

και ασύστολη σπατάλη του δημοσίου χρήματος η ίδρυση 60 νέων θέσεων 

επιθεωρήσεων δημοτικής εκπαίδευσης από το Υπουργείο Παιδείας, σύμφωνα με τη 

Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (Δ.Ο.Ε.), η οποία τονίζει χαρακτηριστικά για το 

ζήτημα που θα αποτελέσει τον πυρήνα της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του 1982: 

«οι 40.000 δάσκαλοι, που εκπροσωπούνται από το διοικητικό συμβούλιο της Δ.Ο.Ε. 

δηλώνουν κατηγορηματικά πως κανένας από τους νέους αυτούς τιτλούχους της 

εκπαίδευσης δεν πρόκειται να νομιμοποιηθεί στη συνείδησή τους, γιατί η θέση του 
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 Γύρας, Λευτέρης, «Τόλμησαν να διαφωνήσουν με το Υπουργείο», Ελευθεροτυπία, 18-07-1981. 
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 «Υπουργικές αποφάσεις που δημιουργούν αντιδράσεις στους εκπαιδευτικούς», Δ.Β.891/01-04-
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κλάδου παραμένει αμετακίνητη: να καταργηθεί ο επιζήμιος και αντιδημοκρατικός 

θεσμός των επιθεωρητών και να αντικατασταθεί από τους σχολικούς συμβούλους».109 

Στον εκπαιδευτικό χώρο υπάρχει επίσης κινητικότητα μέσα από τη διοργάνωση 

εκπαιδευτικών συνεδρίων όλων των βαθμίδων στα οποία επιχειρείται να 

διαμορφωθούν θέσεις και προτάσεις μέσα σε ένα κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον 

που αλλάζει. Στην ανώτατη εκπαίδευση, κάτω από τις προσπάθειες κατάθεσης και 

ψήφισης νέου νόμου, διοργανώνεται το 6ο Πανελλαδικό Συνέδριο του Επιστημονικού 

Διδακτικού Προσωπικού από τις 14-17 Μαΐου 1981. Σε συνέδριο επιπλέον που 

διοργάνωσε η Ο.Λ.Μ.Ε. από τις 13 έως 16 Μαΐου 1981 διαπιστώθηκε ότι η παιδεία 

νοσεί βαριά και απαιτούνται θαρραλέα και ριζικά μέτρα, όπως αναδιάρθρωση των 

βαθμίδων, αλλαγή στη διοικητική δομή, νέα αναλυτικά προγράμματα που θα 

εναρμονίζονται με τις ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας.110 Πριν απ’ αυτά 

όμως, είχε προηγηθεί το A’ Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο της Διδασκαλικής 

Ομοσπονδίας Ελλάδος (9 Μαρτίου 1980) για το θέμα των παιδαγωγικών 

ακαδημιών.111 

Σε συνέντευξη του Απ. Κακλαμάνη στην εφ. Εξόρμηση τον Ιούνιο του 1981 

αναδεικνύεται η αριστερή ρητορική, η οποία θα αποδειχθεί εξαιρετικά δημοφιλής και 

θα διαμορφώσει την οπτική μεγάλου μέρους της κοινωνίας και των εκπαιδευτικών 

για μεγάλο διάστημα. Υποστηρίζει λοιπόν ότι το πρόγραμμα της Ν.Δ. για την παιδεία  

δεν μπορεί να προσφέρει τίποτα στην αντιμετώπιση της επερχόμενης λαίλαπας της 

Ε.Ο.Κ.  Επισημαίνει:  «πόσο ανύποπτοι είμαστε για τον άμεσο κίνδυνο, που απειλεί 

την παιδεία του λαού μας. Οι σημερινοί κυβερνήτες της χώρας, χωρίς την εντολή του 

λαού ή επιεικέστερα με οπισθογράφηση του εντολοδόχου του δεν έχουν ούτε 

οργάνωση ούτε περιεχόμενο. Είναι, συνεπώς, ευεξήγητο γιατί η κυβέρνηση με την 

εκπαιδευτική της πολιτική, όχι μόνο δεν αποτρέπει ή περιορίζει τους κινδύνους της 

ένταξης για την παιδεία, αλλά, αντίθετα, τους διευκολύνει και τους ενισχύει». 

Διατυπώνεται επίσης εκ μέρους του Απ. Κακλαμάνη, για πολλοστή φορά, η αντίθεση 

του κόμματος στην ιδιωτική εκπαίδευση και μάλιστα στα ξενόγλωσσα σχολεία που 

λειτουργούν στην χώρα αναπτύσσοντας μια επιχειρηματολογία με χροιά 

εθνικοπατριωτική η οποία θα ενταθεί στα επόμενα χρόνια.112 

Οι κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις έχουν προδιαγράψει και τις εκπαιδευτικές 

κατευθύνσεις. Η αφετηρία της καταγραφής ανάγεται στην 50η γενική συνέλευση της 

Δ.Ο.Ε., 24-28 Ιουνίου 1981, καθώς εκεί ψηφίζονται οι σαφείς θέσεις του κλάδου για 
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τη δεκαετία που αρχίζει μέσα στο νέο πολιτικό και κοινωνικό τοπίο που 

διαμορφώνεται. Από τα πρακτικά της γενικής συνέλευσης προκύπτουν λοιπόν οι 

θέσεις της πλειοψηφίας των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας: 

 Ένταξη των παιδαγωγικών ακαδημιών στα πανεπιστήμια. 

 Κατάργηση του επιθεωρητή. 

 Ενιαίο εννιάχρονο. 

 Συνδικαλιστικές ελευθερίες. 

 Τιμαριθμική αναπροσαρμογή και φορολογικές ελαφρύνσεις. 

 Καλύτερα διδακτικά βιβλία.113 

Εκεί βεβαίως, στην πανηγυρική συνεδρίαση, διατυπώνονται και οι τοποθετήσεις 

των προσκεκλημένων.114 Η ομιλία του προέδρου της Δ.Ο.Ε. Κυριάκου Γεωργιάδη δίνει 

μεγάλη έμφαση στο θέμα της αναβάθμισης των παιδαγωγικών ακαδημιών, 

επικρίνοντας ταυτόχρονα το κυβερνητικό σχέδιο της επέκτασης, απλώς, των ετών 

φοίτησης και τη διατήρηση της υφιστάμενης δομής τους.115 

Η εφ. Ελευθεροτυπία (7-6-1981) μάλιστα δημοσιεύει ένα άρθρο με τίτλο: 

«Εκπαιδευτικοί:  Ήλθε η ώρα της Αλλαγής» στο οποίο μεταφέρει το κλίμα της Γ.Σ. της 

Δ.Ο.Ε. (όπως και της αντίστοιχης της Ο.Λ.Μ.Ε.): «οι σύνεδροι άκουσαν με προσοχή 

τους ομιλητές της δημοκρατικής αντιπολίτευσης και τους καταχειροκρότησαν, ενώ 

άκουσαν με δυσπιστία, αν όχι με ειρωνεία, τις δηλώσεις του υπουργού και του 

υφυπουργού παιδείας».116 Χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις του υφυπουργού 

παιδείας Βασίλη Κοντογιαννόπουλου, αρμοδίου για τη πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

Αναφερόμενος στις παιδαγωγικές ακαδημίες είπε ότι αυτήν τη στιγμή ομάδα 

εργασίας έχει ολοκληρώσει το έργο της για ακαδημίες πανεπιστημιακού επιπέδου μη 

αναφέροντας ότι θα είναι ενταγμένες στα πανεπιστήμια, σημείο το οποίο φυσικά 

συγκέντρωσε πολλές αντιδράσεις. Μέχρι να γίνει αυτό πρότεινε να αυξηθούν τα έτη 

σπουδών από 2 σε 3 κατά την μεταβατική περίοδο, η οποία μπορεί να διαρκέσει 4-5 
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ης

 Γενικής Συνέλευσης της Δ.Ο.Ε., 24-28 Ιουλίου 1981. 
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 Δ.Β.897/01-07-1981 & Δ.Β.898/15-07-1981, όπου δημοσιεύεται η ομιλία του προέδρου της Δ.Ο.Ε. 
και αποσπάσματα ομιλιών από τους εκπροσώπους της κυβέρνησης και των κομμάτων της 
αντιπολίτευσης. 
115

Γεωργιάδης, Κυριάκος: «Οι παιδαγωγικές ακαδημίες και οι σχολές νηπιαγωγών και σήμερα 
συνεχίζουν να λειτουργούν με αυταρχικές δομές και μετά τα απαρχαιωμένα προγράμματα, που δεν 
προσανατολίζουν σωστά το δάσκαλο. Ο περιορισμός που επιβάλλεται στις ατομικές και 
συνδικαλιστικές ελευθερίες των σπουδαστών κάνει τους δασκάλους μειονοτικούς και εμποδίζει την 
ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους. Κυριαρχεί σήμερα στις παιδαγωγικές ακαδημίες ο 
ιδεολογικός πειθαναγκασμός και όχι το ακαδημαϊκό πνεύμα και η ελεύθερη έρευνα [...]. Το κλειδί 
συνάδελφοι για όλους μας βρίσκεται στην ένταξη των παιδαγωγικών Ακαδημιών στα πανεπιστήμια της 
χώρας. Αυτή η επέκταση των ετών φοίτησης που θέλει να κάνει το Υπουργείο από 2 σε 4 χρόνια, δεν 
αποτελεί ουσιαστικό κριτήριο για την πανεπιστημιακή μόρφωση του δασκάλου και του νηπιαγωγού. 
Γιατί μόνο στο Πανεπιστήμιο μπορεί ο δάσκαλος να αποκτήσει πλήρη επιστημονική κατάρτιση και 
επαφή με την επιστημονική έρευνα. Στο Πανεπιστήμιο θα αποκτήσει ακαδημαϊκή νοοτροπία και σκέψη 
και θα αναπτύξει ελεύθερα προσωπικότητα για να σπάσει τα δεσμά της εξάρτησης που τον βαραίνει 
σήμερα». Πρακτικά της 50

ης
 Γενικής Συνέλευσης της Δ.Ο.Ε., 24-28 Ιουλίου 1981. 

116
«Εκπαιδευτικοί, ήρθε η ώρα της αλλαγής», Ελευθεροτυπία, 27-06-1981. 
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χρόνια, παραδοχή που έκανε εντύπωση. Αυτό πάντως που έχει σημασία είναι ότι 

έκανε έναν παραλληλισμό με την περίπτωση των γαλλικών παιδαγωγικών ακαδημιών, 

οι οποίες είπε είναι τριετείς και οι σπουδαστές τους δεν έχουν το δικαίωμα να 

συνδικαλίζονται.117 

Μετά το τέλος της 50ης Γ.Σ. της Δ.Ο.Ε., το Δ.Σ. αποστέλλει επιστολή (αρ. πρωτ. 

41/12-8-1981) στους υπουργούς προεδρίας της Κυβερνήσεως Κ. Στεφανόπουλο, 

παιδείας, Αθαν. Ταλιαδούρο και οικονομικών Μιλτ. Έβερτ με τα αιτήματα της 

Διδασκαλικής Ομοσπονδίας, όπως αυτά ψηφίστηκαν στην τελευταία Γ.Σ. του κλάδου. 

Μέσα από τα αιτήματα αυτά διαφαίνονται οι ψηφισμένες θέσεις του κλάδου.118 

Εν τω μεταξύ το αίτημα της Δ.Ο.Ε. για ακώλυτη μισθολογική προαγωγή 

απορρίφθηκε από τον υπουργό προεδρίας Κ. Στεφανόπουλο ο οποίος σε σχετική 

επιστολή αναφέρει: «το αίτημα σας για μισθολογική εξέλιξη μέχρι τον καταληκτικό 

βαθμό του κλάδου δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό, διότι μια τέτοια ρύθμιση θα έχει ως 

αποτέλεσμα να εκλείψει ο υπηρεσιακός ζήλος για διάκριση των υπαλλήλων στην 

υπηρεσία».119 Λίγες μέρες αργότερα, στις 4 Οκτωβρίου 1981 και ελάχιστες μέρες πριν 

τις εκλογές, βλέπουμε το αίτημα αυτό να βρίσκεται στο κυβερνητικό πρόγραμμα του 

ΠΑ.ΣΟ.Κ.120 
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ης

 Γενικής Συνέλευσης της Δ.Ο.Ε., 24-28 Ιουλίου 1981, σ. 51-55. 
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 Τα αιτήματα καταγράφονται ως είχαν:  
«Αίτημα 1ο: θεσμοθέτηση της αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής των αποδοχών μας και   

σύνδεση τους με την αύξηση του εθνικού εισοδήματος […] 
Αίτημα 2o: Ακώλυτη μισθολογική προαγωγή των συναδέλφων μέχρι τον καταληκτικό βαθμό του 

κλάδου μας […] 
Αίτημα 3ο: Ίδρυση Ανωτάτων Παιδαγωγικών Σχολών 4/ετούς φοίτησης ενταγμένων στο Πανεπιστήμιο 

της χώρας. […] 
Αίτημα 4ο: Ίδρυση και ουσιαστική λειτουργία ΣΕΛΔΕ σε όλες τις ΑΕΠ για την επιμόρφωση όλων των 

δασκάλων και νηπιαγωγών της χώρας. […] 
Αίτημα 5ο: Σύνταξη νέου Αναλυτικού και Ωρολογίου Προγράμματος των Δημοτικών Σχολειών και 

Νηπιαγωγείων προσαρμοσμένου στις σύγχρονες απαιτήσεις.  
Αίτημα 6ο: Κατάργηση του θεσμού του επιθεωρητή και καθιέρωση του θεσμού του ΣΧΟΛΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ με αποκλειστικό έργο να γίνει βοηθός και σύμβουλος του δασκάλου. 
Αίτημα 7ο: Νομοθετική ρύθμιση του ωραρίου εβδομαδιαίας εργασίας του δασκάλου στο ύφος των 26 

ωρών δασκάλου στο παιδευτικό του έργου. 
Αίτημα 8ο: Κατάργηση του αντισυνδικαλιστικού νόμου 643/77 «Περί διασφαλίσεως της 

συνδικαλιστικής ελευθερίας των Δ.Υ. κλπ. και περί του δικαιώματος της απεργίας αυτών». 
119

 «Απάντηση του Υπουργού Προεδρίας» με το έγγραφο ΔΙΚΠΡ/Φ.9/2/25-08-1981, Δ.Β.901/01-10-
1981, τ. Α΄. 
120

 Στην παράγραφο 223 διαβάζουμε: Βασικός στόχος μας είναι η εξύψωση του υπαλλήλου από τον 
τυπικό και παθητικό ρόλο του στο ρόλο του δημοσίου λειτουργού, ο οποίος ενεργεί υπεύθυνα, 
αμείβεται ικανοποιητικά και γνωρίζει ότι δεν αδικείται. 
Όπως δε θα υπάρχουν πολίτες α' και β' κατηγορίας, έτσι θα πάψουν να υπάρχουν και δημόσιοι 
υπάλληλοι α' και β' κατηγορίας. 
Εκδημοκρατισμός σημαίνει και αποκατάσταση της ομοιογένειας στη Δημόσια Διοίκηση. Δε μπορούν να 
συνυπάρχουν κατηγορίες μονίμων και προσωρινών υπαλλήλων, εκτάκτων, συμβασιούχων και 
ελεύθερων. Όλοι θα αποκτήσουν τις ίδιες δυνατότητες για μια σταδιοδρομία στο δημόσιο. H 
κυβέρνηση του ΠA.ΣO.K. θα πάρει όλα τα μέτρα που θα εγγυώνται μια απρόσκοπτη σταδιοδρομία, 
ώστε ο δημόσιος υπάλληλος να μη μεταβάλλεται σε έρμαιο του κομματάρχη, του βουλευτή ή του 
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Το θέμα της ιδιωτικής, ταξικής εκπαίδευσης και δη των ξένων σχολείων είναι ένα 

θέμα που απασχολεί τους εκπαιδευτικούς φορείς αλλά και την κοινωνία. Η γνωστή 

ρητορική της εποχής, αναφορικά με την κατάργηση της ιδιωτικής εκπαίδευσης και της 

άρνησης λειτουργίας ξένων σχολείων στα πλαίσια της Ε.Ο.Κ., βρίσκει ακροατήριο και 

δημιουργεί προσδοκίες. Απόψεις για την κατάργηση των ιδιωτικών σχολείων 

εκφράζονται από τις ενώσεις των εκπαιδευτικών, του γονείς αλλά και στις 

εφημερίδες121. Το θέμα αυτό της ιδιωτικής εκπαίδευσης επίσης υιοθετείται και 

εντάσσεται στο προεκλογικό πρόγραμμα του ΠΑ.ΣΟ.Κ., αποσπάσματα του οποίου 

παρατίθενται παρακάτω.  

Στην απόφαση της 8ης συνόδου της Κεντρικής Επιτροπής υπάρχει αναφορά για 

την ενεργό συμμετοχή του πολίτη τόσο στη λήψη όσο και την εφαρμογή των 

αποφάσεων όταν το ΠΑ.ΣΟ.Κ. γίνει κυβέρνηση. «Για το ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι θέμα αρχής ότι 

στο Πρόγραμμά του, ο κάθε πολίτης ΔΕΝ αποτελεί απλά αντικείμενο και απρόσωπη, 

ανήμπορη και παθητική μονάδα, ΑΛΛΑ το υποκείμενο του, που δρα, ασκεί κριτική, 

ελέγχει, δίνει ζωή και υπερασπίζεται τους στόχους του».122 Αναφέρεται μάλιστα ότι 

επειδή είναι αδύνατον να εφαρμοστεί το Κυβερνητικό του Πρόγραμμα ταυτόχρονα θα 

υπάρξουν ενδιάμεσοι στόχοι με ιεράρχηση σε βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες 

ενέργειες. Κάθε πολιτική παρέμβαση προέβαλλε την κοινωνική συμμετοχή και 

συναίνεση. Ενδεικτικός είναι ο τίτλος της παρουσίασης του κυβερνητικού 

προγράμματος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στην εφ.  Ελευθεροτυπία: «Με τη συναίνεση του λαού 

κάθε βήμα». Εκεί στο τμήμα: «Λαϊκή κυριαρχία-Δημοκρατία» αναδεικνύεται ο 

σημαντικός ρόλος του συνδικαλισμού ως ένας από τα τρία βάθρα της Δημοκρατίας 

και της δημοκρατικής λειτουργίας. Στην παράγραφο 13 αναφέρεται: «τρία είναι τα 

βάθρα της Δημοκρατίας: Το Κοινοβούλιο, η Τοπική Αυτοδιοίκηση και ο 

Συνδικαλισμός» και παρακάτω στην παράγραφο 14 αναπτύσσεται περισσότερο 

αναφέροντας ότι «η εξουσία θα γίνει προσιτή στο λαό και κτήμα του με την ενίσχυση 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την αποκέντρωση του κράτους και τον εκδημοκρατισμό 

και την ανύψωση του ρόλου του συνδικαλιστικού κινήματος». Για να συμπληρωθεί η 

Δημοκρατία απαιτούνται ακόμη μια σειρά θεσμικών αλλαγών και ουσιαστικών 

                                                                                                                                                                          
υπουργού. Παράλληλα με την αποκατάσταση της ομοιογένειας, η Δημόσια Διοίκηση θ' αποκτήσει 
μεγαλύτερη ευελιξία και προσαρμοστικότητα και κατά συνέπεια σύστημα πιο ανοιχτό σ' ότι αφορά τις 
προσλήψεις, στις τοποθετήσεις, στις μετατάξεις, στις προαγωγές. Παράλληλα θα συνυπάρξουν οι 
νομικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις για την αμερόληπτη εφαρμογή του συστήματος. O δημόσιος 
υπάλληλος πρέπει να αισθάνεται, σε όλη τη σταδιοδρομία του από την πρόσληψη μέχρι τη 
συνταξιοδότηση, ότι έχει ασφάλεια, ότι το κράτος τον μεταχειρίζεται δίκαια και ότι του δίνει τη 
δυνατότητα και τις ευκαιρίες να προχωρήσει μέχρι τα ανώτατα αξιώματα της ιεραρχίας. H σημερινή 
πολύ χαμηλή αποδοτικότητα της Δημόσιας Διοίκησης είναι αποτέλεσμα της ανασφάλειας στην οποία 
βρίσκονται οι δημόσιοι υπάλληλοι και της άδικης μεταχείρισης που γίνεται στους πολλούς. ΠΑ.ΣΟ.Κ., 
Διακήρυξη Κυβερνητικής Πολιτικής. Συμβόλαιο με το Λαό, 04-10-1981. 
121

 Το θέμα αυτό αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση και αναπτύσσεται αναλυτικά στην ενότητα Γ.5.6 
122

 «Η απόφαση της 8
ης

 Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑ.ΣΟ.Κ., Εξόρμηση, 27/28-06-1981. 
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μέτρων εκδημοκρατισμού σε βασικούς τομείς, όπως η παιδεία —που αποτελεί 

θεμέλιο για την Αλλαγή123 (οι επισημάνσεις δικές μας). 

Το φυλλάδιο το οποίο έμεινε γνωστό ως «Συμβόλαιο με το Λαό», αποτυπώνει τις 

αποφάσεις της 8ης συνόδου της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και κυκλοφόρησε 

πριν από τις εκλογές του Οκτωβρίου 1981. Τα τμήματα που αφορούν τις απόψεις του 

κόμματος για την παιδεία καταδεικνύουν την αντίληψη της επερχόμενης κυβέρνησης 

και της ίδιας της κοινωνίας των αρχών της δεκαετίας του 1980.124 
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 «Με τη συναίνεση του λαού κάθε βήμα», Ελευθεροτυπία, 06-07-1981. 
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Παρατίθενται ενδεικτικά κάποια αποσπάσματα από τη «Διακήρυξη Κυβερνητικής Πολιτικής – 
Συμβόλαιο με το Λαό» που αναφέρονται στην Παιδεία:  
«3. ΠAIΔEIA: TO ΘEMEΛIO THΣ AΛΛAΓHΣ 
88. H Παιδεία δεν είναι μόνο επενδυτικό αγαθό, αλλά ταυτόχρονα είναι και αυτοσκοπός για τον 
άνθρωπο. H μόρφωση, σ' όλη τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου, είναι αγαθό, το οποίο η πολιτεία 
οφείλει να μη στερήσει από κανένα. 
Για την Παιδεία, που είναι υπόθεση εθνική και έχει καταλυτική σημασία για την πορεία του Έθνους, 
τίποτε δεν είναι αρκετό. H Παιδεία, ο συνολικός πνευματικός πλούτος του Λαού, περιέχει τις 
πνευματικές κατακτήσεις του σ' όλη την ιστορική πορεία του Έθνους. Για μας η Παιδεία είναι το θεμέλιο 
της Αλλαγής. 
89. Τόσο η Παιδεία όσο και η Εκπαίδευση, δηλαδή η συστηματική μετάδοση της γνώσης, συνδέονται με 
την κοινωνία, την οικονομική δομή, την πολιτιστική και επιστημονική παράδοση. Οι βασικές 
εκπαιδευτικές επιλογές βρίσκονται σε άμεση σχέση με τις εθνικές, κοινωνικές, οικονομικές και 
πολιτιστικές επιλογές μιας κυβέρνησης. Πρόκειται δηλαδή για βασικές πολιτικές επιλογές 
90. Οι πολιτικές επιλογές της Δεξιάς και η φιλοσοφία της αποτυπώνονται έκδηλα στο αναχρονιστικό 
περιεχόμενο, στην υποβαθμισμένη στάθμη και στη δομή της εκπαίδευσης. H ιδιωτική εκπαίδευση και η 
παραπαιδεία υποκαθιστούν την αδιαφορία του Κράτους αλλά και εμπορευματοποιούν την Παιδεία, 
ενώ αναπαράγουν τις απαράδεκτες ταξικές διακρίσεις. […] 
91. Πρωταρχικός στόχος μας είναι η αλλαγή στις αξίες, στο περιεχόμενο και στις κατευθύνσεις της 
Εκπαίδευσης και των σπουδών.[…] 
Από τις πρώτες κιόλας βαθμίδες θα καλλιεργείται η ελεύθερη και δημιουργική αναζήτηση, το 
ξεπέρασμα των διακρίσεων, η ισότητα των δύο φύλων και η εξοικείωση με τους δημοκρατικούς 
θεσμούς και τη δημοκρατική διαδικασία. 
H έμφαση στον πατριωτισμό και στην Εθνική Ανεξαρτησία θα συνοδεύεται με την καλλιέργεια της 
πίστης στην ειρήνη και στη φιλία ανάμεσα στους Λαούς. 
Θα μεταδίδεται πλατιά και αντικειμενικά η ιστορική γνώση χωρίς απαγορεύσεις, χωρίς αναγόρευση 
κυρίαρχης ιδεολογίας.[…] 
 92. H Παιδεία είναι υπόθεση όλου του Λαού, η μέριμνα για την Εκπαίδευση είναι υπόθεση του 
Κράτους. 
Συνεχής θα είναι η αύξηση της συμμετοχής της Παιδείας στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν και στον 
Κρατικό Προϋπολογισμό. Οι δαπάνες για την Παιδεία, όπως και για την Εθνική Άμυνα, έχουν πρώτη 
προτεραιότητα. Μόνο με αποφασιστική οικονομική ενίσχυση της Παιδείας θα μπορέσουμε να 
εξασφαλίσουμε: 
- μια ποιοτικά παραδεκτή και σωστά χωροταξικά κατανεμημένη υλικοτεχνική υποδομή (σχολεία, 
βιβλιοθήκες, αίθουσες, εργαστήρια, εστίες, χώρους άθλησης κλπ.), και ικανοποιητική αναλογία 
διδασκόντων και διδασκομένων σε όλες τις βαθμίδες. 
- εξύψωση του ρόλου του εκπαιδευτικού λειτουργού και εξασφάλιση ανθρώπινων αμοιβών και 
συνθηκών δουλειάς. 
- μια πραγματικά δωρεάν Εκπαίδευση για όλο το Λαό, με την οποία θα κατοχυρώνεται και θα 
διευρύνεται το συνταγματικό δικαίωμα των Ελλήνων με αύξηση του αριθμού και του ύψους των 
υποτροφιών, με ειδική μέριμνα για τους εργαζόμενους και με δωρεάν σίτιση (και μεταφορά) των 
μαθητών.  
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Οι κυβερνητικές θέσεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ. για την παιδεία προκάλεσαν δημόσιο 

διάλογο με συνέντευξη του υπουργού παιδείας Αθαν. Ταλιαδούρου (26 Ιουνίου 1981 

στην Ελευθεροτυπία) και σχολιασμό του προγράμματος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και της 

απάντησης του υπουργού σε άρθρο του Μ. Γιομπαζολιά, επίσης στην Ελευθεροτυπία 

με τίτλο: «Παραπαιδεία ίσες ευκαιρίες και σοφιστείες».125 

Το καλοκαίρι του 1981 αποτελεί το κορύφωμα της προεκλογικής περιόδου με 

ένα, κατά το μάλλον ή ήττον, προδιαγεγραμμένο αποτέλεσμα. Την περίοδο αυτή 

δημοσιεύονται στον ημερήσιο τύπο τα προεκλογικά προγράμματα των κομμάτων.126 

Αξίζει βέβαια να σημειωθεί ότι οι θέσεις των κομμάτων για την παιδεία 

δημοσιεύονται και στο συνδικαλιστικό όργανο της Δ.Ο.Ε., το Διδασκαλικό Βήμα, και 

σχολιάζονται με τέτοιο τρόπο που επιβεβαιώνει την προτίμηση υπέρ του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Η 

                                                                                                                                                                          
Στόχος μας είναι η κατάργηση της ιδιωτικής εκπαίδευσης και των προνομιακών σχολείων που δεν έχουν 
θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία, με μέτρα, που θα αποβλέπουν στην ορμονική ένταξη τους στο 
δημόσιο, εθνικό, σύστημα παιδείας. 
93. H συμβολή των φορέων της Εκπαίδευσης στη διοίκηση αλλά και στη διαμόρφωση σπουδών θα είναι 
καθοριστική και ο κοινωνικός έλεγχος επιβεβλημένος. 
H κυβέρνηση, με βάση το δημοκρατικό προγραμματισμό, χαράσσει τα γενικά πλαίσια της εκπαιδευτικής 
πολιτικής. 
Τα περιφερειακά όργανα υλοποιούν την πολιτική. O Λαός, με τους εκπροσώπους των κοινωνικών του 
φορέων, ελέγχει την υλοποίηση Αποφασιστικό ρόλο θα παίξει το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας με την 
συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των φορέων των εργαζομένων των κοινωνικών και πολιτικών 
φορέων και φυσικά των φορέων των εκπαιδευτικών, των Πανεπιστημιακών δασκάλων και των 
σπουδαστών. O θεσμός αυτός θα βοηθήσει στη ριζική αλλαγή του περιεχομένου σπουδών. 
Σε περιφερειακό επίπεδο καθοριστικής σημασίας θα είναι η ίδρυση των Περιφερειακών Συμβουλίων 
Εκπαίδευσης. […] 
94. Οι σχέσεις διδασκόντων - διδασκομένων, οι μέθοδοι διδασκαλίας, κι ο έλεγχος της μάθησης, 
αλλάζουν ριζικά. 
H καθιέρωση του διαλόγου και της συνεργασίας δασκάλων και διδασκομένων στην αναζήτηση και στη 
μετάδοση της γνώσης, θα αντικαταστήσει τον από της έδρας μονόλογο. Θα πρυτανεύσει ο σεβασμός 
της προσωπικότητας και των δυνατοτήτων των διδασκομένων, ώστε οι δάσκαλοι να καταξιωθούν σε 
όλες τις βαθμίδες ως φορείς γνωστικής διαδικασίας και όχι αυταρχικής επιβολής της γνώσης. […] 
98. H δημοτική γλώσσα θα εμπεδωθεί σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. H ορθογραφία θα 
απλουστευθεί και θα εισαχθεί το μονοτονικό σύστημα. 
99. Γενικεύεται η προσχολική αγωγή σε δημόσια νηπιαγωγεία, ενταγμένα σε ένα ενιαίο πλαίσιο 
παιδικών κέντρων, που θα ιδρύονται σταδιακά και θα συνδυάζονται με βρεφικούς και παιδικούς 
σταθμούς. Ιδρύονται ανώτατες σχολές ενταγμένες στα Πανεπιστήμια, για την κατάρτιση νηπιαγωγών 
και ταχύρρυθμη μετεκπαίδευση, όσων υπηρετούν. 
101. Θα καταστεί ουσιαστική η εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, με προοπτική να γίνει δεκάχρονη 
και με απώτερο στόχο δωδεκάχρονη. Θα επιταχυνθεί γι' αυτό η πρόσληψη αδιόριστων εκπαιδευτικών. 
H πλήρης κάλυψη των αναγκών της χώρας θα ξεκινήσει από τις νησιωτικές, ορεινές και ημιορεινές 
περιοχές. 
102. […] Καταργούνται οι θεσμοί των επιθεωρητών και εποπτών και ιδρύεται θεσμός σχολικού 
συμβούλου, που συνεργάζεται, κατά τύπο σχολείου και ομάδα ή κύκλο μαθημάτων, με τον αντίστοιχο 
σύλλογο των εκπαιδευτικών και συμμετέχει μαζί με εκπρόσωπο του συλλόγου στη διαδικασία 
αξιολόγησης των Περιφερειακών Συμβουλίων. 
103. Τα μέτρα που στοχεύουν στην κατάργηση της ιδιωτικής εκπαίδευσης θα εξασφαλίζουν τους 
εργαζόμενους σ' αυτήν και θα διασφαλίζουν την εκπαιδευτική συνέχεια για τους μαθητές, που φοιτούν 
σήμερα σ' αυτήν. Θα αντιμετωπιστούν επίσης σύμφωνα με το Σύνταγμα οι δίκαιες από τις απαιτήσεις 
των ιδιοκτητών». ΠΑ.ΣΟ.Κ., Διακήρυξη Κυβερνητικής Πολιτικής. Συμβόλαιο με το Λαό, 04-10-1981. 
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 «Παραπαιδεία, ίσες ευκαιρίες και σοφιστείες», Ελευθεροτυπία, 14-07-1981. 
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«Οι θέσεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ. για την Παιδεία», Το Βήμα, 19-07-1981. «Το πρόγραμμα της Νέας 
Δημοκρατίας για την Παιδεία», Το Βήμα, 02-08-1981. 
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υιοθέτηση από το ΠΑ.ΣΟ.Κ. των θέσεων της Δ.Ο.Ε. κατά το προηγούμενο διάστημα 

ικανοποιεί τους δασκάλους οι οποίοι πιστεύουν ότι η άνοδος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στην 

εξουσία θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την επίλυση των αιτημάτων τους.127 

Αυτή η προτίμηση γίνεται έκδηλη ήδη από το πρωτοσέλιδο του Δ.Β., το οποίο έχει 

ως τίτλο, τον τίτλο του ΠΑ.ΣΟ.Κ., «Η Παιδεία υπόθεση του λαού, η μέριμνα για την 

εκπαίδευση υπόθεση του κράτους» και υπότιτλο «Οι αγώνες μας δικαιώνονται!» Στο 

σχολιασμό αναφέρει ότι οι στόχοι του κλάδου για «τιμαριθμική αναπροσαρμογή των 

αποδοχών μας, για ακώλυτη μισθολογική προαγωγή, για δίκαιο φορολογικό σύστημα, 

για ένταξη των παιδαγωγικών ακαδημιών και σχολών νηπιαγωγών στα πανεπιστήμιa 

της χώρας, ο θεσμός του σχολικού συμβούλου  και τόσα άλλα ήταν στην προμετωπίδα 

των αγώνων που με τόση ωριμότητα ανέπτυξε ο κλάδος μας τα τελευταία χρόνια […] 

θα γίνουν πολύ σύντομα πραγματικότητα!»  

Στο πρωτοσέλιδο συμπυκνώνεται το πρόγραμμά του ΠΑ.ΣΟ.Κ. σε επικεφαλίδες: 

 Πραγματική δωρεάν εκπαίδευση για όλο το λαό. 

 Εξύψωση του ρόλου του εκπαιδευτικού λειτουργού και εξασφάλιση 

ανθρώπινων αμοιβών και συνθηκών δουλειάς. 

 Ίδρυση Ανώτατων Παιδαγωγικών Σχολών ενταγμένων στα Πανεπιστήμια για 

την κατάρτιση δασκάλων - νηπιαγωγών και ταχύρυθμη μετεκπαίδευση όσων 

υπηρετούν. 

 Κατάργηση του θεσμού του επιθεωρητή. 

 Καθοριστικός θα είναι ο ρόλος των διδασκαλικών συλλόγων. 

 Κατάργηση των πανελληνίων εισαγωγικών εξετάσεων στα λύκεια και των 

πανελληνίων εξετάσεων για τα Α.Ε.Ι. ώστε να εξαλειφθεί και η παραπαιδεία. 

 Η ορθογραφία θα απλουστευθεί και θα εισαχθεί το μονοτονικό σύστημα. 

 Κατάργηση της ιδιωτικής εκπαίδευσης και των προνομιακών σχολείων. 

 Διδασκαλία ξένων γλωσσών στα δημόσια σχολεία από την Ε’ δημοτικού 

Θα μπορούσαμε στα παραπάνω να συμπληρώσουμε και την αλλαγή στις 

μεθόδους διδασκαλίας και το δημοκρατικό προγραμματισμό με την ίδρυση του 

Εθνικού και των Περιφερειακών Συμβουλίων αλλά και την αλλαγή στον τρόπο 

διοίκησης των σχολείων. Παρακάτω δημοσιεύεται ολόκληρο το προεκλογικό 

πρόγραμμα του ΠΑ.ΣΟ.Κ. για την παιδεία ξεκινώντας από την παράγραφο 88, με 

υπέρτιτλο στην πρώτη σελίδα: «Η Παιδεία είναι υπόθεση του Λαού, η μέριμνα για την 

εκπαίδευση είναι υπόθεση του Κράτους».128 

Αντίστοιχα δημοσιεύεται και το προεκλογικό πρόγραμμα της Ν.Δ. (στις 

εσωτερικές σελίδες βέβαια). Για τη Νέα Δημοκρατία «η παιδεία δεν είναι μόνο μέσο 

που εξασφάλιζε, την επαγγελματική και κοινωνική ένταξη σε μιαν αναπτυγμένη 
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«Τα προγράμματα των κομμάτων για την Παιδεία», τ. Α΄, Δ.Β.899/01-09-1981. 
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 «Τα προγράμματα των κομμάτων για την Παιδεία», τ. Α΄, Δ.Β.899/01-09-1981, σ.1. 
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κοινωνία. Η πνευματική καλλιέργεια και η γνώση ήταν και εξακολουθούν να είναι 

αυτοσκοπός. Ο συνδυασμός αυτής της διπλής αποστολής της παιδείας καθοδήγησε 

μέχρι τώρα τις σοβαρότερες μεταρρυθμίσεις στην ιστορία του νεοελληνικού κράτους 

στον τομέα της παιδείας που πραγματοποίησε η Νέα Δημοκρατία. Με τις ίδιες αρχές 

θα συνεχίσει την προσπάθεια για την ποιοτική βελτίωση του εκπαιδευτικού μας 

συστήματος» […].129  

Αξίζει βέβαια να καταγραφεί ο τρόπος με τον οποίο σχολιάζεται το πρόγραμμα 

της Ν.Δ. Με βάση τις εκφράσεις με τις οποίες σχολιάζονται τα προγράμματα των 

κομμάτων καταδεικνύεται εμφανής πλέον η διαφορά και η στάση της Δ.Ο.Ε. απέναντι 

στα δυο αυτά κόμματα και η προτίμησή της υπέρ του ΠΑ.ΣΟ.Κ.130  

Τα προγράμματα των άλλων κομμάτων για την εκπαίδευση δημοσιεύονται τον 

επόμενο μήνα στο Δ.Β. Εκεί παρατίθενται οι βασικές (και διαχρονικές) θέσεις του 

Κ.Κ.Ε. ότι «αγωνίζεται για να καταργηθούν οι ταξικοί φραγμοί, να εφαρμοστεί το 

ενιαίο εννιάχρονο υποχρεωτικό σχολείο και να εξασφαλιστούν ίσες δυνατότητες στη 

μόρφωση όλων των νέων. Για να εξασφαλιστεί η αναγκαία υποδομή σε κτίρια, 

εργαστήρια διδακτικό και λοιπό προσωπικό, για να καταργηθούν τα φροντιστήρια και 

τα ξένα σχολεία και να απορροφηθεί βαθμιαία η ιδιωτική εκπαίδευση από τη 

δημόσια» […].131 

Το Κ.Κ.Ε. εσ. αναφέρει πως «είναι άμεση ανάγκη να παρθούν μέτρα προς την 

κατεύθυνση μιας σύγχρονης εκπαίδευσης δημοκρατικής και χωρίς ταξικούς φραγμούς 

δεμένης στενά με τις ανάγκες και τις δυνατότητες της κοινωνίας μας, με τις απαιτήσεις 

της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης του τόπου. Κάθε αλλαγή 

πρέπει να στηρίζεται στη συμμετοχή και συμβολή του εκπαιδευτικού κόσμου, των 

γονιών, ακόμα και των ίδιων των νέων, φοιτητών και μαθητών. Σημαντικός όρος για 
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 «Τα προγράμματα των κομμάτων για την Παιδεία», τ. Α΄, Δ.Β.899/01-09-1981, σ. 7. 
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 «Η Ν.Δ. έδωσε στη δημοσιότητα το πρόγραμμα της για την επομένη τετραετία Στον τομέα της 
Παιδείας αναφέρει συνοπτικά πώς θα βελτιώσει ποιοτικά το σύστημα ώστε να έχουν όλοι οι Έλληνες 
την αναγκαία Παιδεία, θα διασφαλίσει την ανεμπόδιστη διακίνηση των ιδεών και θα ιδρύσει Ανώτατες 
Παιδαγωγικές σχολές στο Βελεστίνο της Θεσσαλίας για την κατάρτιση των δάσκαλων Είμαστε 
υποχρεωμένοι να παρατηρήσουμε πως το πρόγραμμα αυτό για την παιδεία δεν ανταποκρίνεται στους 
στόχους και στους οραματισμούς του κλάδου (η επισήμανση δική μας). Δυστυχώς εμείς έχουμε πικρή 
εμπειρία από την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών όπως την οραματίστηκε η Ν.Δ., και την εφάρμοσε 
στην πράξη η κυβέρνηση. Διώξεις συνεχείς δάσκαλων και νηπιαγωγών. […] Εφτά χρόνια από την 
μεταπολίτευση η Ν.Δ. δεν μπόρεσε να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τις ΠΑ γιατί πρόθεση 
της δεν ήταν η σωστή μόρφωση των δασκάλων και n ποιοτική άνοδος του επιπέδου σπουδών και πάντα 
προσπαθούσε να παγιδεύσει τον κλάδο. Εφτά χρόνια δεν μπόρεσε να παρουσιάσει τίποτε σωστό, γιατί 
δεν είχε ποτέ προγραμματισμό και προοδευτικές ιδέες. Οι δάσκαλοι και νηπιαγωγοί της χώρας 
γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα: 

 Τα αναχρονιστικά αναλυτικά προγράμματα και τις μεθόδους διδασκαλίας που εφαρμόζονται 
εδώ και τόσα χρόνια. 

 Τα ακατάλληλα διδακτικά βιβλία. 

 Τις πληθωρικές τάξεις των 40, 50 και 60 μαθητών. 

 Την έλλειψη διδακτηρίων και 

 Τον μεγάλο αριθμό των αδιόριστων και τόσα άλλα».  
«Τα προγράμματα των κομμάτων για την Παιδεία», τ. Α΄, Δ.Β.899/01-09-1981. 
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«Θέσεις του Κ.Κ.Ε. και Κ.Κ.Ε. εσ για την Παιδεία», Δ.Β.901/01-10-1981, τ. Α΄. 
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μια τέτοια πορεία είναι η ικανοποίηση των αιτημάτων του εκπαιδευτικού κόσμου για 

ανθρώπινη και αξιοπρεπή διαβίωση, ομαλή επαγγελματική εξέλιξη και δυνατότητες 

μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης».132 

Η αναφορά περιορίζεται μόνο σε αυτά τα κόμματα, διότι με την παράθεση των 

θέσεων γίνεται εμφανής η δυσκολία διάκρισης των θέσεων των κομμουνιστικών 

κομμάτων από αυτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Και αυτό είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι το 

τελευταίο χρησιμοποιεί την αριστερή προσέγγιση, οπτική και ρητορική στη 

διατύπωση των θέσεών του. Από την αντιπαράθεση άλλωστε των προγραμμάτων και 

μόνο, αλλά και της ρητορικής που χρησιμοποιείται από το ΠΑ.ΣΟ.Κ. και τα άλλα 

κόμματα, γίνεται κατανοητό ότι το κόμμα που επρόκειτο σε λίγες μέρες να πάρει την 

εξουσία και να προωθήσει το επόμενο κύμα της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης 

κινείται σε επίπεδο ιδεολογίας και ρητορικής στα όρια της κουμμουνιστογενούς 

αριστεράς. Υπήρχαν όμως ήδη φωνές που έκριναν ότι το ΠΑ.ΣΟ.Κ. στην 

πραγματικότητα δεν κινείται στο πλαίσιο ενός σοσιαλιστικού μετασχηματισμού της 

κοινωνίας που ευαγγελίζεται, αλλά σε μια ακόμη προσπάθεια κεντρώας αστικής 

μεταρρύθμισης της ελληνικής κοινωνίας. 

Σχολιάζοντας τα προεκλογικά προγράμματα των δυο κομμάτων (ΠΑ.ΣΟ.Κ. και 

Ν.Δ.), ο υπουργός πολιτισμού και επιστημών της Ν.Δ., Ανδρέας Ανδριανόπουλος 

δημοσιεύει ένα άρθρο με τίτλο: «Αστική μεταρρύθμιση και σοσιαλιστική αλλαγή» 

στο οποίο αναπτύσσει τα επιχειρήματά του σχετικά με τις εξαγγελίες για σοσιαλιστικό 

μετασχηματισμό εκ μέρους του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και της φιλελεύθερης αστικής προσέγγισης, 

της Νέας Δημοκρατίας. Αφού περιγράφει αρχικά το διαφαινόμενο πλαίσιο της 

επερχόμενης εκλογικής αναμέτρησης,133 θα επισημάνει, ίσως για πρώτη φορά, μια 

μετάλλαξη της πασοκικής ρητορικής σε πιο φιλοκεντρώα λεκτικά και ιδεολογικά 

σχήματα: «είναι σημαντικό ότι οι διαφορές στα προγράμματα και στις επιδιώξεις των 

δύο χώρων κάνει το μελλοντικό εκλογικό αποτέλεσμα σημαδιακό για το μέλλον της 

χώρας. Μία πορεία προς τον σοσιαλιστικό μετασχηματισμό της κοινωνίας δεν αφήνει 

συνήθως πολλά περιθώρια για επιστροφή σε αστικές δομές. Κι αυτό γιατί μια 

σοσιαλιστική επιλογή απαιτεί συνακόλουθα και μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές. Οι 

αστικοί φιλελεύθεροι θεσμοί θα υποστούν μια τόσο ριζική διάβρωση και κατεδάφιση 
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«Θέσεις του Κ.Κ.Ε. και Κ.Κ.Ε. εσ για την Παιδεία», Δ.Β.901/01-10-1981, τ. Α΄. 
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«Το ουσιαστικό στοιχείο που κάνει τις μελλοντικές εκλογές ζωτικής σημασίας για το μέλλον του 
τόπου είναι η φύση της πολιτικής μάχης. Για πρώτη φορά στα νεώτερα χρόνια η σύγκρουση θα ‘ναι 
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που κάθε προσπάθεια για μελλοντική τους οικοδόμηση θα χρειασθεί – με πάντα 

αμφίβολο το τελικό αποτέλεσμα — μεγάλες και μακρόχρονες θυσίες και κόπους. Η 

λαϊκή συνεπώς επιλογή θα ’χει στις ερχόμενες εκλογές βαρύτητα μεγάλη. […] Η 

«κεντροποίηση» των πολιτικών θέσεων του ΠΑ.ΣΟ.Κ. τον τελευταίο καιρό και οι 

σύντονες προσπάθειες του αρχηγού του να διασκεδάσει τις ενδεχόμενες επιπτώσεις 

των σοσιαλιστικών του μεταρρυθμίσεων αποδεικνύει περίτρανα τη ζωτική σημασία 

που ’χει ο κεντρώος χώρος για την επόμενη εκλογική μάχη».134 

Η επισήμανση αυτή της αστικής/κεντρώας στροφής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. από τον 

μετέπειτα –κατά τη δεκαετία του ’90– εκφραστή του νεοφιλελευθερισμού στην 

Ελλάδα  θα φανεί αποφασιστικής σημασίας για την κατανόηση των ενεργειών του 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. κατά τη διαδικασία της διαμόρφωσης και κυρίως, κατά τη διαδικασία της 

εφαρμογής της νέας του εκπαιδευτικής πολιτικής κατά τα επερχόμενα χρόνια. 

Βεβαίως, στο μήνυμα του Α. Παπανδρέου που δημοσιεύτηκε την ίδια ημέρα στην 

Εξόρμηση, το οποίο συνόδευε το τέταρτο και τελευταίο μέρος του κυβερνητικού 

προγράμματος, διαβεβαίωνε ότι με το πρόγραμμά του το ΠΑ.ΣΟ.Κ. θα δώσει τη μάχη 

για την Εθνική Ανεξαρτησία, τη Δημοκρατία και το Σοσιαλισμό.135 

Η αντίληψη, περί σοσιαλιστικού μετασχηματισμού, είχε διεισδύσει στη βάση της 

κοινωνίας και ιδιαίτερα στην εκπαιδευτική κοινότητα, σύμφωνα με τον δεύτερο 

συνεντευξιαζόμενο, η προσοχή του συνδικαλιστικού κινήματος δεν ήταν τόσο 

στραμμένη στο να επηρεάσει τη διαμόρφωση της μεταρρύθμισης από την πλευρά της 

κυβέρνησης, αλλά σε ευρύτερα σχέδια που αφορούσαν την ιδεολογική συγκρότηση 

της εποχής: «εκείνη την εποχή και η Δ.Ο.Ε. είχε την έγνοια της αλλού... είχε την έγνοια 

της στο σοσιαλιστικό μετασχηματισμό της κοινωνίας».136 

Στην προοπτική της αλλαγής των προγραμμάτων σπουδών, με αφορμή την 

εφαρμογή της πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας των σχολείων, αναπτύχθηκε μια 

σειρά δημοσιευμάτων σε εφημερίδες γύρω από αυτά. Όπως όμως αναφέρεται στην 

εφ. Ελευθεροτυπία, ομάδες εργασίας προετοιμάζουν ριζικότερη αναμόρφωση των 

προγραμμάτων σπουδών που θα εφαρμοστούν από την επόμενη σχολική χρονιά 

(1982-83). Αυτό ερμηνεύεται από τους συντάκτες της στήλης ως η επισημότερη 

ομολογία από πλευράς Υπουργείου ότι τα σωστά αναλυτικά προγράμματα που 

αναμενόταν, όπως είχε υποσχεθεί ο υπουργός παιδείας (ενίσχυση της φυσικής και 

αισθητικής αγωγής, εμπέδωση της πολιτιστικής ταυτότητας κλπ) από τη 
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 Ανδριανόπουλος, Ανδρέας, «Αστική Μεταρρύθμιση και Σοσιαλιστική Αλλαγή», Καθημερινή, 26/27-
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 «Εθνική Ανεξαρτησία και σοσιαλισμό υπόσχεται ο κ. Α. Παπανδρέου», Καθημερινή, 26/27-07-1981. 
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 Και συνεχίζει, δικαιολογώντας τη στάση της Δ.Ο.Ε.: «ήμασταν τότε σε μια συντηρητική φάση στην 
οικογένεια, στην κοινωνία, ακόμα και στο σχολείο. Γιατί το σχολείο είναι ένα κομμάτι της Κοινωνίας και 
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μεταρρύθμιση του 1976, ακόμα, δεν είχαν υλοποιηθεί.137 Ταυτόχρονα, εκφραζόταν 

προβληματισμοί και για το ρόλο του δασκάλου εκείνη την εποχή, κάτω από το πρίσμα 

των νέων παιδαγωγικών θεωριών και των κοινωνικών εξελίξεων.138 

Η δημόσια συζήτηση συμπεριέλαβε και τους προβληματισμούς για το ρόλο του 

σχολείου. Αναφέρεται χαρακτηριστικά σε άρθρο που δημοσιεύεται, επίσης στην εφ. 

Καθημερινή, για τις ιδεολογικές κατευθύνσεις που καταγράφονται αναφορικά με το 

ρόλο του σχολείου: «η πρώτη υποστηρίζει, ότι το σχολείο είναι απότοκο μιας 

οικονομικής, πολιτικής και πολιτιστικής κατάστασης που προϋπάρχει. Η δεύτερη, 

θεωρεί ότι η εκπαίδευση είναι από τους βασικότερους φορείς κάθε κοινωνικής 

αλλαγής. Τέλος, η τρίτη βρίσκει, ότι υπάρχει διαλεκτική σχέση κοινωνίας – σχολείου». 

Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι το σχολείο είναι «κατ’ ανάγκη θεσμός συντηρητικός» 

και για να είναι και φορέας αλλαγής απαιτείται μια σειρά προϋποθέσεων μεταξύ των 

οποίων, ο δάσκαλος να είναι ελεύθερος και δημιουργικός, τα αναλυτικά 

προγράμματα να συμβαδίζουν με τη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα και οι 

διδακτικές μέθοδοι να είναι προσανατολισμένες στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. 

Επισημαίνει μάλιστα πως όλες οι μέχρι τώρα προσπάθειες δεν οδήγησαν σε 

επιθυμητά αποτελέσματα για μια σειρά από λόγους, κυρίως διότι πάντα είμαστε πίσω 

από την εποχή από άποψη ιδεολογίας. Προφανώς τώρα είναι η ευκαιρία, με τις νέες 

κοινωνικές και πολιτικές προϋποθέσεις ώστε μέσα από την αγωγή, να δημιουργηθεί 

ένα νέο μοντέλο ανθρώπου: «ο προβληματισμένος άνθρωπος, ο δραστηριοποιημένος, 

λογικός και συλλογικός άνθρωπος».139 

Παρόμοια, σε άρθρο του στην εφ. Το Βήμα ο Γ. Ψαχαρόπουλος διατυπώνει την 

άποψη ότι τα εκπαιδευτικά συστήματα των περισσοτέρων χωρών βρίσκονται σε 

κρίση, κυρίως λόγω οικονομικών προβλημάτων. Διαπιστώνει ότι παντού υπάρχουν 

αλλαγές και μέσα από αυτές διαγράφονται νέες τάσεις.140 Η πρώτη είναι η αύξηση 

των ιδιωτικών σχολείων, λόγω της στενότητας των δημοσίων οικονομικών, οι γονείς 

αναλαμβάνουν οι ίδιοι τη μόρφωση των παιδιών τους. Μια άλλη τάση είναι το 

άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία, με την συμμετοχή των γονέων και μαθητών στη 

λειτουργία του, αλλά και την απόδοση λόγου του σχολείου στην κοινωνία. Τέλος, 

διαπιστώνει μια αλλαγή στο ρόλο του δασκάλου, που δεν μπορεί να είναι πλέον 

απλός μεταδότης πληροφοριών.141 

Μια ακόμα οπτική της παιδείας προσανατολισμένη στην Αλλαγή αυτή τη φορά, 

καταγράφει ο Λ. Τσίκας στην εφ. Εξόρμηση. Όπως αναφέρει, «η παιδεία γενικά είναι 

                                                           
137

 «Τι αλλάζει στα προγράμματα των σχολείων», Ελευθεροτυπία, 31-07-1981. 
138

Δελώνης, Αντ. (επιθεωρητής Δ.Ε.), «Ποιος είναι λοιπόν σήμερα ο ρόλος του δασκάλου;», 
Καθημερινή, 26/27-07-1981. 
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όχι μόνο ο θεμελιακός λίθος στη δόμηση του “εποικοδομήματος” ενός κοινωνικού 

σχηματισμού, αλλά και ο πιο πετυχημένος δρόμος για τη συντήρηση, τη 

σταθεροποίηση, την εξέλιξη και ίσως τον μετασχηματισμό του». Και στο τέλος 

καταλήγει ότι βασικός παράγοντας, για να επιτύχει κάθε προσπάθεια κοινωνικού 

μετασχηματισμού, είναι ο εκπαιδευτικός.142 

Μέσα από τις στήλες της εφ. Εξόρμηση ασκούνταν επίσης σταθερά κριτική από τα 

αριστερά στη μεταρρύθμιση του 1976. Ο Θάνος Καθάριος σε άρθρο του, με τίτλο: 

«Μόρφωση μόνο για τους “εκλεκτούς” - φραγμοί για τα παιδιά του Λαού!», επικρίνει 

τη λογική που υπάρχει στη μεταρρύθμιση του ’76 να υπάρχουν εξετάσεις από το 

Γυμνάσιο στο Λύκειο. Όπως αναφέρει πρόκειται στην ουσία για επιλογές που 

δημιουργούν ανισότητες και εντάσσονται στην λογική «της αποδυνάμωσης των 

λαϊκών δυνάμεων από πολιτιστική ανύψωση, σωστή παιδεία, εθνική προκοπή». Και 

καταλήγει πως όλα αυτά γίνονται κατ’ επιταγή της Ε.Ο.Κ. των μονοπωλίων και των 

ξένων αφεντικών που επιδιώκουν τη στροφή των νέων στην τεχνική εκπαίδευση.143 

Η κριτική για τις εξετάσεις δε μένει εκεί. Λίγες μέρες αργότερα δημοσιεύεται 

ρεπορτάζ του Μ. Γιομπαζολιά στην εφ. Ελευθεροτυπία όπου αναφέρει πως σύμφωνα 

με πληροφορίες «το ΠΑ.ΣΟ.Κ., θεωρεί το θεσμό των εισαγωγικών εξετάσεων για τα 

λύκεια ανούσιο άχρηστο και βλαβερό. Και έχει ήδη εξαγγείλει ότι θα τον καταργήσει, 

αφού, άλλωστε σκοπεύει να επεκτείνει την υποχρεωτική εκπαίδευση, ώστε αυτή να 

περιλαμβάνει όχι μόνο το δημοτικό και το τριτάξιο γυμνάσιο όπως γίνεται σήμερα 

(εννιάχρονη), αλλά και το λύκειο, στην αρχή μέρος του (δεκάχρονη) και μετά ολόκληρο 

(δωδεκάχρονη)». Συνεχίζοντας αναφέρει ότι τώρα και η Ν.Δ. έχει κατανοήσει ότι 

αυτές οι εξετάσεις απέτυχαν παταγωδώς, οπότε και η ίδια σκέφτεται να τις 

καταργήσει.144 Παράλληλα, με την έναρξη της σχολικής χρονιάς ασκήθηκε γενική 

κριτική για την τραγική εικόνα της παιδείας, σε όλα τα επίπεδα, κτιριακό, εποπτικά 

μέσα, προσωπικό, προγράμματα σπουδών κλπ.145 

Η κριτική αυτή δε μένει χωρίς απάντηση από την κυβερνητική πλευρά. Ο 

υφυπουργός παιδείας Βασ. Κοντογιαννόπουλος σε άρθρο του στην εφημερίδα 

Καθημερινή (15-9-81) με τίτλο: «Το παρόν και το μέλλον στο θέμα της Παιδείας», 

υπεραμύνεται της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του 1976 και αναφέρει τα 
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επιτεύγματα της κυβέρνησης. Για το μέλλον υπόσχεται ότι θα βελτιωθεί η κατάσταση 

και θα αντιμετωπίσει την υποχρεωτική εκπαίδευση ως ενιαία. Υπόσχεται ότι οι 

παιδαγωγικές ακαδημίες θα λειτουργήσουν σε πανεπιστημιακό επίπεδο, με τη 

δημιουργία αντίστοιχων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, πρόταση που ο 

διδασκαλικός κλάδος απέρριπτε ριζικά.146 

Στα πλαίσια της ιδεολογικής αντιπαράθεσης των δύο αντιμαχόμενων 

παρατάξεων, ιδιαίτερη εντύπωση κάνει μια εξωτερική παρέμβαση. Λίγες μέρες 

λοιπόν πριν από τις εκλογές, η εφημερίδα Καθημερινή δημοσιεύει άρθρο του Πήτερ 

Μπέργκερ (καθηγητή Κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Ν. Υόρκης) με τον τίτλο 

«Σύγχρονο κράτος και ελευθερία – Οι δημοκρατίες βρίσκονται κοντά στο 

καπιταλιστικό πρότυπο όχι στο σοσιαλιστικό» με το οποίο επιχειρείται η δημιουργία 

ενός ιδεολογικού αναχώματος απέναντι στο σοσιαλισμό και σε όσα αυτός 

συνεπάγεται.147 

Την ίδια μέρα στην εφημερίδα Εξόρμηση καταγράφονται κωδικοποιημένα οι 

θέσεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ. για την παιδεία. Γίνονται αναφορές στην εξύψωση της θέσης του 

εκπαιδευτικού λειτουργού και στην εξασφάλιση ανθρώπινων αμοιβών και συνθηκών 

δουλειάς. Η βάση της χάραξης της εκπαιδευτικής πολιτικής θα είναι, για την 

κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ., ο δημοκρατικός προγραμματισμός, η υλοποίηση θα γίνεται 

από τα περιφερειακά όργανα και ο έλεγχος της υλοποίησης θα γίνεται από το λαό με 

τους εκπροσώπους των κοινωνικών φορέων. Με το κεντρικό, Εθνικό Συμβούλιο 

Παιδείας, και τα περιφερειακά όργανα θα προωθηθεί ριζική αλλαγή των 

προγραμμάτων σπουδών. Αξίζει να σημειωθεί ότι το μισό περίπου αφιέρωμα 

αναφέρεται στην πρόθεση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. να καταργήσει την ιδιωτική εκπαίδευση, τα 

                                                           
146
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ολοκληρωτισμό. Τα δεδομένα αυτά είναι απλά. Το ίδιο και η εξήγησή τους. Παρ’ όλες τις αμαρτίες του 
καπιταλισμού, είναι αναμφισβήτητο ότι εκείνος συντηρεί δυνάμεις και θεσμούς στην κοινωνία, που 
βρίσκονται σε κάποια σχέση μερικής τουλάχιστον ανεξαρτησίας από το κράτος. Το σύγχρονο κράτος 
έχει συγκεντρώσει στα χέρια του πολύ περισσότερη δύναμη από κάθε άλλη φορά στην ιστορία του 
κόσμου. Έτσι, όσο καλός και αν είναι ο σοσιαλισμός σαν ιδεώδες, στην πράξη εξουδετερώνει ένα 
ακόμα ανασχετικό φραγμό στην παντοδυναμία του σύγχρονου κράτους». Μπέργκερ, Πήτερ, «Σύγχρονο 
κράτος και ελευθερία – Οι δημοκρατίες βρίσκονται κοντά στο καπιταλιστικό πρότυπο όχι στο 
σοσιαλιστικό», Καθημερινή, 19/20-09-1981. 
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προνομιακά σχολεία, καθώς και τα φροντιστήρια.148 Ταυτόχρονα, σε άλλο άρθρο της 

ίδιας ημέρας και εφημερίδας με τον τίτλο «Η παιδεία θεμέλιο της ΑΛΛΑΓΗΣ για το 

ΠΑ.ΣΟ.Κ.» και υπότιτλο «Χάος αφήνει η Ν.Δ. στην εκπαίδευση», επιχειρείται μια 

καταγραφή των προβλημάτων που υπάρχουν στην εκπαίδευση,149 ενώ στο ίδιο κλίμα 

και στις ίδιες διαπιστώσεις κινείται και δημοσίευμα της εφ. Ριζοσπάστης.150 

Παραμονές πια των εκλογών, η Διοίκηση της Δ.Ο.Ε. με πρωτοσέλιδο δημοσίευμα 

στο επίσημο συνδικαλιστικό όργανο το Δ.Β., τ. 902, περιγράφει τις βασικές αρχές που 

πρέπει να έχει μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική πολιτική. Αναφέρει συγκεκριμένα: 

«θεμελιακή αρχή της εκπαιδευτικής πολιτικής ενός οργανωμένου Κράτους θα πρέπει 

να είναι η εδραιωμένη αντίληψη ότι η εκπαιδευτική πολιτική δεν μπορεί να είναι μια 

απομονωμένη κοινωνική επιδίωξη, αλλά μια συστηματική και ενιαία διάρθρωση 

αρχών και στόχων, μέσα στα ευρύτερα κοινωνικά, οικονομικά και πολιτιστικά 

δεδομένα του τόπου». Ασκεί κριτική σε όλες τις μεταπολιτευτικές κυβερνήσεις και 

καταλήγει παίρνοντας σαφή θέση υπέρ του ΠΑ.ΣΟ.Κ. «Η 18η Οκτώβρη 1981 δεν θα 

είναι μια συνηθισμένη μέρα. Θα είναι το τέλος μιας αμαρτωλής εποχής και η αρχή 

μιας νέας δημιουργικής πορείας του Ελληνικού λαού. Η μέρα αυτή θα ανοίξει 

διάπλατα τη λεωφόρο της Αλλαγής και θα αποτελέσει την αφετηρία για τη ριζική 

αναμόρφωση του περιεχομένου και της δομής του εκπαιδευτικού μας συστήματος, 

όπως προσδοκά ο κλάδος μας και ο λαός μας!».151 

Επιπλέον, μέσα σε ένα πανηγυρικό κλίμα, ανήμερα των εκλογών της 18ης 

Οκτωβρίου σε άρθρο του στην εφημερίδα Το Βήμα, το μέλος του Εκτελεστικού 

Γραφείου Παρ. Αυγερινός παραθέτει ξανά τις θέσεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ. για την παιδεία. 

Υποστηρίζει ότι η εκπαίδευση δέχτηκε για δεκαετίες τις επιρροές από τις κυβερνήσεις 

της Δεξιάς και αυτές αποτυπώνονται στα αναχρονιστικά προγράμματα, την 

υποβαθμισμένη στάθμη και στην παρωχημένη δομή της με αποτέλεσμα να υπηρετεί 

τα συμφέροντα των «ολίγων». Παραθέτει επίσης τις βασικές αρχές του κυβερνητικού 

προγράμματος που αποτυπώνεται στο «Συμβόλαιο με το Λαό».152 

Ελάχιστες μέρες μετά την σαρωτική εκλογική επικράτηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ., η 

δημοσιογραφική κάλυψη της επικαιρότητας επανέρχεται σε ένα θέμα που θίξαμε ήδη 

και θα αποτελέσει σημείο καμπής για την κατανόηση της πορείας εκπόνησης και 

εφαρμογής της εκπαιδευτικής πολιτικής. Συγκεκριμένα στην εφημερίδα Καθημερινή 

και σε άρθρο του Κων. Τσαλόγλου με τίτλο: «Πόσο σοσιαλιστικό είναι το ΠΑ.ΣΟ.Κ.;» 

αναπτύσσεται το ερώτημα αυτό, με βάση τις πρώτες κινήσεις αμέσως μετά τις 

νικηφόρες εκλογές της 18ης Οκτωβρίου. Ο Κ. Τσαλόγλου επισημαίνει ότι ο ίδιος ο 

Ανδρέας Παπανδρέου από την ημέρα της νίκης αποφεύγει να μιλήσει περί 

σοσιαλισμού ως κύριου περιεχομένου της «Αλλαγής». Αναφέρει δε, ότι δεν υπάρχει 
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«Οι θέσεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ.», Εξόρμηση, 26/27-09-1981. 
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 «ΠΑ.ΣΟ.Κ., η παιδεία θεμέλιο της αλλαγής», Εξόρμηση, 26/27-09-1981. 
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«Χάλια αφήνει στην παιδεία η Δεξιά», Ριζοσπάστης, 14-10-1981. 
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Δ.Β.902 τ.Β', 15-10-1981. 
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 Αυγερινός, Παν., «Για μια άλλη παιδεία», 18-10-1981. 
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κάποιο συγκεκριμένο δεσμευτικό πρότυπο σοσιαλιστικής κοινωνίας, οπότε την 

κυριαρχική έμπνευση για το κυβερνητικό έργο τη δίνει η επιθυμία διατήρησης της 

εξουσίας (μόλις μια εβδομάδα από τη νίκη!), ενώ το πλήθος των προσδοκιών που 

υποσχέθηκε να ικανοποιήσει το ΠΑ.ΣΟ.Κ. στον αγώνα για την εκλογική νίκη ασκεί 

τώρα ισχυρή πίεση στη διαμόρφωση της κυβερνητικής πολιτικής.153 

 

Γ.2.2. Από τις εκλογές του Οκτωβρίου 1981 ως τον Δεκέμβριο του ’82 

(ψήφιση του Ν. 1304/82) 

 

Στις 18 Οκτωβρίου γίνονται οι εθνικές εκλογές στις οποίες το ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

αναδεικνύεται πρώτο κόμμα με 48,06% και 172 βουλευτές, με δεύτερη τη Ν.Δ. με 

35,88% και 115 βουλευτές και τρίτο το Κ.Κ.Ε. με 10,93% και 13 βουλευτές. Μια Βουλή 

δηλαδή στην οποία οι αριστερές δυνάμεις είχαν 185 βουλευτές ενώ και στην κοινωνία 

συγκέντρωσαν περίπου το 60% των ψήφων. Έτσι, πραγματοποιήθηκε μια 

«βελούδινη» εναλλαγή εξουσίας με απόλυτη ομαλότητα, χωρίς καμιά εξωθεσμική 

παρέμβαση των παλιών παραδοσιακών κέντρων εξουσίας, παρά τις όποιες ανησυχίες 

που μπορεί να εκφράζονταν εκείνη την περίοδο από διάφορες κατευθύνσεις. Το 

γεγονός αυτό πιστοποιούσε και μια άλλη πραγματικότητα, ότι δηλαδή οι κυβερνήσεις 

του ΠΑ.ΣΟ.Κ. θα ήταν, και πράγματι υπήρξαν, ελεύθερες να εφαρμόσουν την πολιτική 

τους. Κανένα εσωτερικό  παραδοσιακό κέντρο εξουσίας και παραεξουσίας δεν 

μπορούσε να ανακόψει ή να εκβιάσει την κυβέρνηση, ούτε καν ο Πρόεδρος της 

Δημοκρατίας ή ο στρατός (Βούλγαρης, 2008:163-4). Σύντομα όμως, θα 

αποδεικνύονταν ότι είχαν συγκροτηθεί καινούρια κέντρα εξουσίας. 

Όσον αφορά τη διαδικασία διαμόρφωσης της εκπαιδευτικής πολιτικής, μπορούμε 

να πούμε ότι το νέο εκπαιδευτικό και κοινωνικό πλαίσιο προδιαγράφεται με το άρθρο 

του διακεκριμένου ιστορικού της εκπαίδευσης Αλέξη Δημαρά, πέντε μόλις ημέρες 

μετά την εκλογική νίκη του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Εκεί λοιπόν υποστηρίζει ότι «τώρα οι συνθήκες 

είναι, ίσως, ευνοϊκότερες και οι προθέσεις ειλικρινέστερες για τη “ριζική εκπαιδευτική 

μεταρρύθμιση” που αναγγέλλεται για άλλη μια φορά. Από την άλλη μεριά, όμως, είναι 

και οι δυσκολίες περισσότερες». Επισημαίνει επιπλέον ότι τα προβλήματα στις 

χαμηλότερες βαθμίδες της εκπαίδευσης είναι ιδιαίτερα δυσεπίλυτα - εννοεί βεβαίως 

όχι τα μικρά καθημερινά προβλήματα, αλλά τα μεγάλα, αυτά που αποτελούν 

έκφραση του φιλοσοφικού-ιδεολογικού προσανατολισμού του συστήματος. Αυτά 

επιβάλλεται να σχεδιαστούν μετά από τον προσδιορισμό του νέου προσανατολισμού. 

Αναφέρει όμως ότι το πιο μεγάλο πρόβλημα είναι ότι στα εκπαιδευτικά θέματα όλοι, 

«ειδικοί» και «ανειδίκευτοι», πιστεύουν ότι έχουν τη λύση: «θα πρέπει όμως, τώρα 

πια, να έχει γίνει κοινή συνείδηση πως ο σχεδιασμός των εκπαιδευτικών διαδικασιών 
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 Τσαλόγλου, Κων., «Πόσο σοσιαλιστικό είναι το ΠΑ.ΣΟ.Κ.;», Καθημερινή, 25/26-10-1981. 
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— ιδίως στην εθνική τους διάσταση — δεν είναι υπόθεση ενός ανθρώπου, όσο 

“ειδικός” κι αν είναι. Οι λύσεις στα ζητήματα αυτά δεν είναι καν υπόθεση μιας μικρής 

ομάδας: για να έχουν αξία και ελπίδες επιτυχίας είναι ανάγκη να στηρίζονται σε 

διεπιστημονικές αναλύσεις, έρευνες και μελέτες, έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται όλες 

τους οι όψεις και να προβλέπονται όλες τους οι συνέπειες. Είναι καιρός να περάσουμε 

από το “εσείς τι νομίζετε” και το “εγώ πιστεύω” στο “η επιστήμη διδάσκει” και το “η 

έρευνα δείχνει”». Με σαφέστατο τρόπο λοιπόν θέτει το ζήτημα της σύγχρονης 

επιστημονικής προσέγγισης με την έρευνα να έχει τον πρώτο λόγο. Και τελειώνει 

λέγοντας: «οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις δεν γίνονται, λοιπόν, “εδώ και τώρα”: 

προκύπτουν από μια πολιτική θέση που περιγράφει με σαφήνεια τον τύπο του 

ανθρώπου (και πολίτη) τον οποίο επιδιώκεται να μορφώσει το σχολείο, και 

υλοποιούνται με μέσα ειδικά και προσεχτικά σχεδιασμένα. Πρώτα οι στόχοι και 

ύστερα τα μέτρα. Η νέα κυβέρνηση έχει δηλώσει πως θέλει να προχωρήσει στη 

σοβαρή αντιμετώπιση του θέματος- τώρα διαθέτει και τη δύναμη για να μπορεί να το 

πράξει. Αν δει το πρόβλημα στην ολότητά του και δεν παρασυρθεί σε σπασμωδικές, 

ασύνδετες (αλλά εντυπωσιακές) επιμέρους λύσεις, κι αν ακολουθήσει τις διαδικασίες 

που ορίζει η επιστήμη, θα καταφέρει να βάλει τις βάσεις για ένα νέο, σύγχρονο, 

ελληνικό σχολείο».154 Με το άρθρο του ο Αλέξης Δημαράς ανέδειξε με τον πλέον 

εμφαντικό τρόπο μια ακόμα διάσταση, την επιστημονική, που πρέπει να λαμβάνεται 

σοβαρά υπόψη δίπλα στους παραδοσιακούς πόλους διαμόρφωσης της εκπαιδευτικής 

πολιτικής.  

Να σημειώσουμε πως και άλλοι σημαντικοί φορείς/προσωπικότητες της 

εκπαιδευτικής πολιτικής εκφράζονται δημόσια την περίοδο αυτή. Ήδη από την Άνοιξη 

του 1981 είχαν δημοσιευτεί τρία μελετήματα, για τις αρχές, τα προβλήματα και τους 

στόχους μιας εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, του καθηγητή Παναγιώτη Ξωχέλλη σε 

βιβλίο με τίτλο: «Θέματα Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης: Σημερινά προβλήματα, 

μελλοντικοί στόχοι».155 Με το έργο αυτό συγκροτείται η αντίληψη ότι «η 

μεταρρύθμιση του 1976 αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό της 

ελληνικής παιδείας», είναι παρ’ όλα αυτά όμως ατελής, με αδυναμίες και κενά. Ως 

προς τα αναλυτικά προγράμματα π.χ. αφήνουν άθικτη τη παραδοσιακή δομή των 

προγραμμάτων αυτών, όπως τουλάχιστον αυτά σχηματοποιήθηκαν στις αρχές της 

δεκαετίας του ΄30, διατηρώντας τον δασκαλοκεντρικό προσανατολισμό τους.  

Στην σύνδεση της έρευνας με την κοινωνική και εκπαιδευτική αλλαγή αναφέρεται 

και ο Γ. Μαυρογιώργος (1986b:45) στο άρθρο του «Παιδαγωγική έρευνα, 
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 Δημαράς, Αλ., «Από τους στόχους στα μέτρα», Το Βήμα, 23-10-1981. 
155

 Στον πρόλογο επισημαίνεται ότι «με την ευκαιρία της συμπλήρωσης πενταετίας από τη 
μεταρρύθμιση του 1976 … παραδίδω στη δημοσιότητα τρία μελετήματά μου, που αναφέρονται στους 
τρεις βασικούς άξονες της εκπαίδευσης: οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος, πρόγραμμα και 
μεθόδευση διδασκαλίας, καθώς και αξιολόγηση της σχολικής επίδοσης και εκπαίδευσης του 
διδακτικού προσωπικού. Και στους τρεις παραπάνω τομείς, ξεκινώντας από βασικές αρχές 
εκπαιδευτικής πολιτικής, επισημαίνω τόσο αδυναμίες και κενά της τελευταίας μεταρρύθμισης, όσο και 
στόχους εκπαιδευτικών αναπροσαρμογών για το άμεσο μέλλον» (Ξωχέλλης, 1981:7). 
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εκπαιδευτική αλλαγή και κοινωνική αλλαγή: ανάγνωση της κυρίαρχης αστικής 

ιδεολογίας», υποστηρίζει ότι: «η εκπαιδευτική πολιτική άλλωστε αυτή καθαυτή ως 

επίσημη διακήρυξη δεν επιφέρει εκπαιδευτικές αλλαγές. Η εκπαιδευτική πολιτική 

μεταφράζεται σε συγκεκριμένα μέτρα που εφαρμόζονται και αναπτύσσονται σε 

οργανωτικές και πρακτικές ρουτίνες, έτσι η χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής και η 

εφαρμογή της είναι συμπληρωματικές και αμφίδρομες διαδικασίες και από αυτή την 

άποψη η μελέτη των σχέσεων παιδαγωγικής έρευνας, εκπαιδευτικών αλλαγών και 

εκπαιδευτικής πολιτικής δεν είναι δυνατό να εννοηθεί ως μια γραμμική σχέση».156  

Οι στενότατες σχέσεις των ομοσπονδιών (Δ.Ο.Ε.-Ο.Λ.Μ.Ε.) διαφάνηκαν αμέσως 

μετά τις εκλογές, καταδεικνύοντας έτσι ότι από την πρώτη στιγμή γίνονται σημαντικοί 

εταίροι στη νέα κυβερνητική πολιτική, από την εθιμοτυπική επίσκεψη των προέδρων 

στο Υπουργείο Παιδείας κατά την οποία, σύμφωνα με την εφημερίδα Εξόρμηση 

«φαίνεται ότι τέθηκαν οι βάσεις αμοιβαίας συνεργασίας και κατανόησης».157 Η στάση 

δηλαδή που είχε διαφανεί ήδη από την προηγούμενη περίοδο, μια σύμπλευση 

δηλαδή συνδικαλιστικών φορέων και ιδεολογικής πολιτικής του ΠΑ.ΣΟ.Κ., 

μετατρέπεται σε επίσημη σύμπραξη, τουλάχιστον για ένα ικανό χρονικό διάστημα και 

σε μια σειρά θεμάτων. Όταν θα έρθει η ώρα της εφαρμογής της νέας μεταρρύθμισης 

θα επέλθουν και οι πρώτες διαφοροποιήσεις. 

Στο ίδιο φύλλο – και στο ίδιο κλίμα – δημοσιεύονται και τα συγχαρητήρια των 

προέδρων των ομοσπονδιών με το τίτλο «Δάσκαλοι και Καθηγητές συμμετέχουν 

ενεργά στην Αλλαγή». Στην ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της Δ.Ο.Ε. Κυρ. Γεωργιάδης 

εκφράζει τις προσδοκίες του κλάδου σχετικά με τη μεταρρύθμιση της εκπαίδευσης «η 

διοίκηση της Δ.Ο.Ε. χαιρετίζει με ιδιαίτερη ικανοποίηση και χαρά τη νίκη του λαού 

μας. Σήμανε το τέλος μιας αμαρτωλής εποχής και αρχίζει μια περίοδος νέας 

δημιουργικής πορείας του ελληνικού λαού. Ανοίγει επιτέλους διάπλατα ή λεωφόρος 

που θα αποτελέσει την αφετηρία για τη ριζική αναμόρφωση του περιεχομένου και 

της δομής του εκπαιδευτικού μας συστήματος όπως προσδοκά ο κλάδος μας και ο 

λαός μας [η επισήμανση δική μας]. Η Δ.Ο.Ε. θα προσφέρει στη θεμελίωση της 

αλλαγής την πείρα, τον ενθουσιασμό και τη δύναμη του οργανωμένου κλάδου των 40 

χιλιάδων δασκάλων και νηπιαγωγών της χώρας». Επίσης στο ίδιο κλίμα κινείται και η 

ανακοίνωση του προέδρου της Ο.Λ.Μ.Ε.» .158 

Ήδη πριν ακόμα η νέα κυβέρνηση προχωρήσει στις προγραμματικές δηλώσεις και 

λάβει ψήφο εμπιστοσύνης, σε συνέντευξη Τύπου ο νέος υπουργός παιδείας 

Ελευθέριος Βερυβάκης (1935-2012) ανακοινώνει την πρώτη δέσμη μέτρων. Να 
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 Θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι θέσεις από τις δημόσιες τοποθετήσεις των προοδευτικών 
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 «Δάσκαλοι και καθηγητές συμμετέχουν ενεργά στην Αλλαγή», Εξόρμηση, 24/25-10-1981. 
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σημειώσουμε εδώ πως ο Ελ. Βερυβάκης δεν θα προλάβει καν να ηγηθεί του 

Υπουργείου κατά την κοινοβουλευτική διαδικασία συζήτησης και ψήφισης της 

πρώτης φάσης της μεταρρύθμισης, του 1304/82 κατά τις τελευταίες μέρες του 

Σεπτέμβρη και τις πρώτες μέρες του Οκτωβρίου 1982.  Τότε θα έχει αναλάβει πια ο 

Απόστολος Κακλαμάνης, ο οποίος κατ’ επανάληψη είχε εμφανιστεί σε Συνέδρια της 

Δ.Ο.Ε. και της Ο.Λ.Μ.Ε. ως εκπρόσωπος του ΠΑ.ΣΟ.Κ.159 Τα μέτρα, τα οποία 

καταδεικνύουν την άμεση αλλαγή του κλίματος στην εκπαίδευση, αφορούν τη μέση 

εκπαίδευση και συγκεκριμένα: την άμεση κατάργηση των εξετάσεων από το γυμνάσιο 

στο λύκειο, την αλλαγή του συστήματος των πανελληνίων εξετάσεων και τη σταδιακή 

αποδυνάμωση των φροντιστηρίων καθώς, όπως ανέφερε ο υπουργός, δεν θα 

επιδιωχθεί η διοικητική απαγόρευσή τους.160 Η διαφορετική αυτή οπτική των 

σχέσεων της νέας ηγεσίας με τους εκπαιδευτικούς οδηγεί και στην έμπρακτη αλλαγή 

στάσης του Υπουργείου η οποία ενσαρκώνεται με την ανάκληση των διώξεων 

εναντίον των εκπαιδευτικών που είχαν ασκηθεί από την προηγούμενη ηγεσία.161 

Στο φύλλο 903 του Δ.Β., αφού γίνεται πρωτοσέλιδη αναφορά από την πλευρά της 

διοίκησης της Δ.Ο.Ε. για τις προσδοκίες για την ανόρθωση της «Λαϊκής Παιδείας»,162 

δημοσιεύονται οι πρώτες δηλώσεις της νέας ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας. Ο 

αρμόδιος υφυπουργός για τη δημοτική εκπαίδευση Π. Μώραλης ανακοινώνει τις 

πρώτες κινήσεις της κυβέρνησης: «σε πρώτη φάση θα προωθηθεί το νομοσχέδιο για 

τις παιδαγωγικές ακαδημίες, ενταγμένες στα πανεπιστήμια, θα καταργηθεί ο θεσμός 

του επιθεωρητή και θα θεσμοθετηθεί ο σχολικός σύμβουλος. Σταδιακά και μεθοδικά, 

ζητώντας πάντα τη γνώμη του κλάδου σας [η επισήμανση δική μας] θα 

προχωρήσουμε στην υλοποίηση όλου του εκπαιδευτικού προγράμματος, που έχουμε 

εξαγγείλει. Με τη διοίκηση του κλάδου σας θα έχουμε συχνότατη επικοινωνία για να 
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 Από τη πρώτη στιγμή βέβαια οι συνδικαλιστικές ομοσπονδίες στάθηκαν θετικά στην κυβερνητική 
αλλαγή. «Ο πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας εξάλλου δήλωσε τα εξής: Η διοίκηση της Δ.Ο.Ε. 
χαιρετίζει με ιδιαίτερη ικανοποίηση και χαρά τη νίκη του λαού μας. Σήμανε το τέλος μιας αμαρτωλής 
εποχής και αρχίζει μια περίοδος νέας δημιουργικής πορείας του ελληνικού λαού. Ανοίγει επιτέλους 
διάπλατα η λεωφόρος που θα αποτελέσει την αφετηρία για τη ριζική αναμόρφωση του περιεχομένου 
και της δομής του εκπαιδευτικού μας συστήματος όπως προσδοκά ο κλάδος μας και ο λαός μας. Η 
Δ.Ο.Ε. θα προσφέρει στη θεμελίωση της αλλαγής την πείρα, τον ενθουσιασμό και τη δύναμη του 
οργανωμένου κλάδου των 40 χιλιάδων δασκάλων και νηπιαγωγών της χώρας». «Δάσκαλοι και 
καθηγητές συμμετέχουν ενεργά στην Αλλαγή», Εξόρμηση, 24/25-10-1981.  
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 «Στα Λύκεια και οι 10.000 μαθητές που είχαν μείνει απ’ έξω», Ελευθεροτυπία, 27-10-1981. 
161

«Ανακαλούνται οι διώξεις δύο εκπαιδευτικών», Ελευθεροτυπία, 30-10-1981. 
162

 Μεταξύ άλλων σημειώνουμε τα εξής: «Το πανελλήνιο και ανάμεσά του 40.000 χιλιάδες δάσκαλοι 
και νηπιαγωγοί με επικεφαλής τη διοίκηση της Δ.Ο.Ε., εύχονται στην κυβέρνηση της «ΑΛΛΑΓΗΣ» κάθε 
ΕΠΙΤΥΧΙΑ» [...]. Και επειδή οι δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί έχουν τη πιο μεγάλη μερίδα ευθύνης στο 
βάθρο αυτό και επειδή χρόνια ολόκληρα πάλεψαν αγωνιστικά και περίμεναν ανυπόμονα την ευκαιρία 
αυτή, δ η λ ώ ν ο υ ν  απερίφραστα την ολόπλευρη συμπαράστασή τους προς την κυβέρνηση της Αλλαγής 
και υπόσχονται ότι είναι έτοιμοι να αναλάβουν με τον ενθουσιασμό, την πείρα, την αγωνιστικότητα, την 
εργατικότητα, την αγάπη και τη δύναμη της Δ.Ο.Ε. κάθε ευθύνη, υπηρεσία και προσφορά για την 
πραγμάτωση των πόθων του ελληνικού λαού και την ανόρθωση της Λαϊκής μας Παιδείας». «Και τώρα... 
Εμπρός για την ανόρθωση της Λαϊκής μας Παιδείας», Δ.Β.903/1-11-1981. 
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αντιμετωπιστούν όλα τα προβλήματά σας».163 Άλλη μια ένδειξη ότι επιθυμία της νέας 

κατάστασης ήταν η συνδιαμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου της επερχόμενης 

μεταρρύθμισης. 

Χαρακτηριστικό του νέου κλίματος συνεννόησης πολιτικής και συνδικαλιστικής 

εξουσίας είναι και το γεγονός ότι την τελευταία ημέρα του 1981, ανακαλείται με 

απόφαση του υφυπουργού Πέτρου Μώραλη, η εγκύκλιος «Σχολείο και πολιτική» του 

Βασ. Κοντογιαννόπουλου, η οποία είχε προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις αλλά και 

διώξεις εκπαιδευτικών. Η απόφαση αυτή επέφερε ικανοποίηση τόσο στην ηγεσία της 

Δ.Ο.Ε. όσο και στους εκπαιδευτικούς.164 

Επιστρέφοντας στις προγραμματικές δηλώσεις της νέας κυβέρνησης, 

καταγράφεται η θέση της για την παιδεία την οποία θεωρεί «υπόθεση εθνική. Η 

παιδεία δεν είναι μόνο επενδυτικό αγαθό αλλά ταυτόχρονα αποτελεί και αυτοσκοπό 

για τον άνθρωπο. Κατά συνέπεια είναι αγαθό που η πολιτεία οφείλει να προσφέρει σε 

όλους με οποιαδήποτε θυσία». Ακολούθως γίνεται αναφορά στους πρωταρχικούς 

στόχους στον τομέα της παιδείας.165 

Την ίδια εποχή δημοσιεύεται στα φύλλα της Καθημερινής (από 22/11 ως 

2/12/1981) η έκθεση του Ο.Ο.Σ.Α. για την παιδεία. Το Β΄ μέρος που αφορά τη 

στοιχειώδη εκπαίδευση (νηπιαγωγείο και δημοτικό), ξεκινά αναφέροντας το χαμηλό 

αριθμό νηπίων που φοιτούν στα δημόσια νηπιαγωγεία. Πιο συγκεκριμένα, για την 

προσχολική αγωγή επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει ακόμα η βεβαιότητα ότι η 
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 «Τα πρώτα μέτρα για την Λαϊκή Παιδεία», Δ.Β.903/1-11-1981. 
164

 «Ανακαλείται η εγκύκλιος Σχολείο και Πολιτική», Δ.Β.909/01-02-1982. 
165

 «Η αλλαγή στο περιεχόμενο και στις κατευθύνσεις της εκπαίδευσης και των σπουδών. Η πίστη στις 
ανθρώπινες αξίες, στον ίδιο τον άνθρωπο και ο σεβασμός και αξιοποίηση της παράδοσης θα διέπουν 
όλη την εκπαίδευση. Το περιεχόμενο των σπουδών θα συνδεθεί με την παραγωγική και κοινωνική 
διαδικασία και θα προσαρμοστεί στις ανάγκες του τόπου. Θα υπάρξει αλλαγή των προγραμμάτων 
σπουδών, των βιβλίων και θα εμπεδωθεί η δημοτική γλώσσα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.  

Η λήψη των ανάλογων μέτρων για την κατάργηση των φραγμών που σήμερα υπάρχουν στη 
μόρφωση, έτσι ώστε κάθε νέος και νέα που θέλει και μπορεί να σπουδάσει σε οποιαδήποτε βαθμίδα 
της εκπαίδευσης, να μη συναντά εμπόδια. Ήδη πραγματοποιήσαμε το πρώτο βήμα προς αυτή την 
κατεύθυνση. Καταργήσαμε τις εισαγωγές εξετάσεις από το γυμνάσιο στο Λύκειο. Με την κατάργηση και 
των πανελλήνιων εξετάσεων θα καθιερωθούν δίκαιοι τρόποι αξιολόγησης, που θα επιτρέπουν 
απεριόριστες δυνατότητες προσπαθειών για όσους θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους από την 
εκπαίδευση και την παραγωγή, στα πανεπιστήμια. Προς την κατεύθυνση αυτή θα συμβάλει η 
καθιέρωση του θεσμού του επαγγελματικού προσανατολισμού.  

Η εξασφάλιση συνθηκών ισότητας στις εκπαιδευτικές ευκαιρίες για καθένα που μοχθεί για 
γνώση. Γι αυτό στόχος μας είναι η κατάργηση της παραπαιδείας, η κατάργηση της ιδιωτικής 
εκπαίδευσης και των προνομιακών σχολείων με μέτρα που θα αποβλέπουν στην αρμονική ένταξη 
τους στο Δημόσιο Εθνικό σύστημα Παιδείας, με κατοχύρωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων. 
Ειδικά μέτρα και υποτροφίες θα ενισχύσουν τους εργαζόμενους μαθητές και σπουδαστές. 

Η δημιουργία ίδια και υψηλής ποιότητας Παιδείας με σωστή υλικοτεχνική υποδομή σε κάθε 
γωνιά της πατρίδας μας. Γι’ αυτό το σκοπό θα δοθεί προτεραιότητα στις αντίστοιχες δαπάνες για τις 
ακριτικές, τις νησιωτικές, ορεινές και ημιορεινές περιοχές, καθώς και τις υποβαθμισμένες περιοχές των 
αστικών κέντρων». Πρακτικά Βουλής, Προγραμματικές Δηλώσεις, Εισηγητής Ανδρέας Γ. Παπανδρέου, 
Συνεδρίαση Δ΄, 22 Νοεμβρίου 1981. 
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προσχολική παιδεία επιδρά καθοριστικά στη μαθησιακή ανάπτυξη του παιδιού. 

Προβλέπει όμως ότι στο μέλλον μια τέτοια άποψη μπορεί να επικρατήσει, 

δημιουργώντας την ανάγκη επέκτασης του συστήματος προσχολικής παιδείας.166 

Όσον αφορά το δημοτικό, η έκθεση αναφέρει ότι «η στοιχειώδης εκπαίδευση 

δεν υπέστη μεγάλες μεταβολές από την μεταρρύθμιση (του 1976), αντίθετα από τη 

μέση εκπαίδευση. Οι συνομιλητές μας δήλωσαν ότι είναι απόλυτα ικανοποιημένοι 

από τα αποτελέσματα που επετεύχθησαν. Από την πλευρά μας μείναμε κατάπληκτοι 

από την εγκαρδιότητα των σχέσεων ανάμεσα στους δασκάλους και τους μαθητές, και 

τους γονείς και τους δασκάλους. Οι κοινωνικές διαφορές δεν είναι πολύ χτυπητές στο 

δημοτικό και σπάνιοι είναι οι μαθητές που έχουν δυσκολία στο να εκφραστούν. Οι 

περισσότερες μητέρες δεν εργάζονται και αφιερώνονται στα παιδιά τους. Τα παιδιά 

που παρουσιάζουν σημάδια συναισθηματικής αστάθειας αποτελούν εξαίρεση. Όλοι 

σχεδόν οι γονείς προτρέπουν τα παιδιά τους να μελετούν και τα βοηθούν στις 

σχολικές τους εργασίες. Τα πιο μεγάλα παιδιά βοηθούν τα μικρότερα στα μαθήματα 

τους. Η μόνη δυσκολία που συνάντησε ένας παιδαγωγός που έζησε πολλά χρόνια στο 

εξωτερικό, είναι ότι τα προικισμένα και πολύ μελετηρά παιδιά δεν έχουν αρκετά 

ερεθίσματα. Πάντως εμείς προσέξαμε ιδιαίτερα τέσσερα προβλήματα που 

παρουσιάζονται: Τα σχολεία που δεν έχουν παρά ένα μόνο ή δυο δασκάλους, τον 

αριθμό των παιδιών που μένουν στην ίδια τάξη και που χρειάζονται ειδική 

φροντίδα, όπως π.χ. αυτά που δυσκολεύονται στην εκμάθηση ή που έχουν κάποια 

αναπηρία, πνευματική ή σωματική, τέλος την αναθεώρηση στην οποία θα έπρεπε να 

υποβληθούν οι ισχύουσες μέθοδοι εξαιτίας της παράτασης της διάρκειας της 

υποχρεωτικής φοίτησης»167 [οι επισημάνσεις δικές μας]. 

Για τα μονοθέσια ή ολιγοθέσια το μόνο που προτείνει η έκθεση είναι η 

δημιουργία σχολείων σε κεντρικά σημεία και να μεταφέρουν τα παιδιά αν και όπως 

αναφέρει αυτό πολλές φορές έρχεται σε αντίθεση με την επιθυμία των κατοίκων. Στο 

θέμα αντίστοιχα της επανάληψης της τάξης επισημάνθηκε ως ένα πολύ σοβαρό θέμα 
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Προς το παρόν, ούτε οι ιδιώτες ούτε οι ειδικοί έχουν την εντύπωση ότι η προσχολική παιδεία μπορεί 
να έχει καθοριστική επίδραση στην ανάπτυξη του παιδιού ή ότι τα παιδιά που πηγαίνουν σ' αυτά τα 
σχολεία αρχίζουν τη στοιχειώδη τους εκπαίδευση κάτω από σαφώς πιο ευνοϊκές συνθήκες από τα 
άλλα. Π.χ. κανένας δεν έχει προβάλει μπροστά μας το επιχείρημα ότι όσο περισσότερο ένα παιδί (που 
προέρχεται από ένα περιβάλλον το οποίο δεν είναι καθόλου ευνοημένο από πολιτιστικής σκοπιάς) 
αρχίζει να μαθαίνει γρήγορα, τόσο περισσότερες πιθανότητες θα έχει να επιτύχει στο δημοτικό. 
Πάντως, με το διαρκώς αυξανόμενο αριθμό των παιδιών που είναι γραμμένα σε νηπιαγωγεία, αυτή η 
άποψη θα κερδίσει σίγουρα έδαφος. Την ημέρα λοιπόν που η άποψη αυτή θα γίνει γενικά αποδεκτή θ’ 
αρχίσουμε να βρίσκουμε αφύσικο το γεγονός ότι τα νηπιαγωγεία είναι άνισα καταμερισμένα. Έτσι οι 
αρμόδιες αρχές θα αναγκαστούν πιθανόν να υιοθετήσουν ένα -προοδευτικό σχέδιο επεκτάσεως της 
προσχολικής παιδείας, που θα μπορούσε να περιλαμβάνει τέτοια μέτρα, όπως η εκστρατεία 
πληροφόρησης πάνω στη χρησιμότητα των νηπιαγωγείων για την πνευματική ανάπτυξη του παιδιού 
και την ενσωμάτωση του στην κοινωνία, η αναζήτηση των απαραίτητων κεφαλαίων για να μπορέσουν 
να δημιουργηθούν αρκετά νηπιαγωγεία που να δέχονται τα παιδιά των πέντε χρόνων και επίσης ένα 
εκσυγχρονισμό των προγραμμάτων για να δημιουργηθούν παιδότοποι, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερος 
συντονισμός ανάμεσα στην προσχολική και τη στοιχειώδη παιδεία. Σωμερίτης, Ριχάρδος, «Η έκθεση 
του Ο.Ο.Σ.Α. για την Παιδεία μας», Καθημερινή, 22-11/02-12-1981.  
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Σωμερίτης, Ριχάρδος, «Η έκθεση του Ο.Ο.Σ.Α. για την Παιδεία μας», Καθημερινή, 22-11/02-12-1981.  
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καθώς, όπως αναφέρεται στην έκθεση, μέχρι τις αρχές του σχολικού έτους 1980-81 

περίπου το 20% έκαναν από εφτά έως εννιά χρόνια για να τελειώσουν το δημοτικό. 

Και αν το πρόβλημα ήταν μεγάλο όταν η υποχρεωτική εκπαίδευση ταυτιζόταν με τα 

χρόνια του δημοτικού, αφού στην έκτη τάξη του δημοτικού μπορούσες να βρεις 

παιδιά από 12-15 ετών, τώρα που η υποχρεωτική εκπαίδευση επεκτάθηκε 

συμπεριλαμβάνοντας και το γυμνάσιο, το πρόβλημα θα διευρυνθεί. Δεν είναι λύση 

βεβαίως η αποπομπή αυτών των παιδιών από την εκπαίδευση, χαρακτηρίζοντάς την 

ως μεγάλη απώλεια.168 

Για τα ιδιωτικά σχολεία τα σχόλια της έκθεσης του Ο.Ο.Σ.Α. είναι χαρακτηριστικά: 

«θα πρέπει να αναρωτηθεί κανείς γιατί οι γονείς στέλνουν τα παιδιά τους σε ιδιωτικά 

σχολεία. Οι λόγοι που τους παρακινούν είναι δυο. Πρώτον, ορισμένοι γονείς 

πιστεύουν ότι τα παιδιά τους θα μορφωθούν καλύτερα και κάτω από πιο ευνοϊκές 

συνθήκες απ' ό,τι στα δημόσια σχολεία, γιατί τα βιβλία είναι πιο πολλά, οι 

εγκαταστάσεις καλύτερες και οι σχέσεις μεταξύ μαθητών και καθηγητών πιο στενές. 

Δεύτερον ορισμένοι γονείς που τα παιδιά τους παίρνουν κακούς βαθμούς στα 

δημόσια, ελπίζουν ότι το ιδιωτικό σχολείο θα τα βοηθήσει να βελτιώσουν τη 

βαθμολογία τους. Μας έχουν επαναλάβει πολλές φορές ότι ο αριθμός των ιδιωτικών 

σχολείων μειώνεται συνεχώς. Αν πράγματι συμβαίνει κάτι τέτοιο, το μόνο που 

μπορούμε να ευχηθούμε είναι να μην εξαφανιστούν τα καλύτερα, αλλά μόνο αυτά 

που δεν είχαν ένα τόσο υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο. Τα καλά ιδιωτικά σχολεία 

έχουν ασφαλώς τη θέση τους σε μια δημοκρατική κοινωνία, αλλά το κράτος πρέπει 

να επεμβαίνει αν οι μαθητές τους καταλαμβάνουν ένα πολύ υψηλό ποσοστό θέσεων 

στα πανεπιστήμια»169 [οι επισημάνσεις δικές μας]. 

Δεν παραλείπεται στο σημείο αυτό και η αναφορά στο φαινόμενο του 

φροντιστηρίου: «καμιά έκθεση πάνω στα ελληνικά ιδιωτικά σχολεία δεν θα ήταν 

ολοκληρωμένη αν δεν αναφέραμε τα φροντιστήρια που προετοιμάζουν τους μαθητές 

για τις πανελλήνιες εξετάσεις που πρέπει να περάσουν αφού τελειώσουν το λύκειο. 

Πριν από τη μεταρρύθμιση, τα φροντιστήρια εκτελούσαν ένα προορισμό, που ήταν 

απαραίτητος για την προετοιμασία των μαθητών για τις εισαγωγικές εξετάσεις στα 

πανεπιστήμια. Ένας από τους κύριους στόχους των μεταρρυθμιστών [σημ. του 1976] 

ήταν να τα καταργήσουν, ή τουλάχιστον να μειώσουν τη σημασία τους».170 

Το ζήτημα των κοινωνικών ανισοτήτων, το οποίο στην παιδεία είχε τη μορφή της 

δύσκολης συνέχισης των σπουδών μετά το Γυμνάσιο, εκφραζόταν πολιτικά με τη 

γενική φράση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. «μη προνομιούχοι». Το αίτημα για την κατάργηση των 

κοινωνικών ανισοτήτων και των διακρίσεων υπήρχε σε όλη την κοινωνία, εκφραζόταν 

συνδικαλιστικά και πολιτικά με την κατάργηση κάθε είδους εξετάσεων, την 
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κατάργηση των φροντιστηρίων, των ιδιωτικών και προνομιούχων σχολείων και την 

ελεύθερη πρόσβαση στις σπουδές όλων των μη προνομιούχων Ελλήνων.171 

Οι επισημάνσεις για τη παιδεία στο δημόσιο διάλογο κινούνται πάντα στο ίδιο 

μοτίβο: γίνονται δηλαδή μεταρρυθμίσεις, ψηφίζονται εκπαιδευτικοί νόμοι, αλλά δεν 

αλλάζουν η φιλοσοφία και οι στόχοι της παιδείας.172 Σε πιο πρακτικά ζητήματα, 

τίθεται και το θέμα της ακαταλληλότητας των βιβλίων. Σε σχετική ερώτηση 

δημοσιογράφου για το θέμα αυτό ο εκπρόσωπος της Δ.Ο.Ε. απαντά: «τα βιβλία αυτά 

τα διακρίνει ο στείρος βερμπαλιομός, ο ρηχός εγκυκλοπαιδισμός, η κακή διάταξη 

ενοτήτων, η ανύπαρκτη ή περιθωριακή εικονογράφηση, η πρόχειρη ή άχρηστη 

εκτύπωση και βιβλιοδέτηση. Το γεγονός και μόνο πως όλα τα σημερινά βιβλία του 

δημοτικού σχολείου έχουν γραφεί με βάση την προκήρυξη που στηρίχτηκε στο 

χουντικό Ν.Δ. 749/70 και στο ελάχιστα βελτιωμένο αναλυτικό πρόγραμμα του 1911 

[αλλά 1913], μαρτυρεί πόσο σύγχρονα, κατάλληλα και προοδευτικά είναι αυτά».173 

Στην αρχή του 1982 ο αρθογράφος Βίκτωρ Νέτας, παίρνοντας αφορμή από τις 

κυβερνητικές εξαγγελίες,174 προωθεί τη συζήτηση για μια πιο ριζοσπαστική 

μεταρρύθμιση που θα θεραπεύσει τα προβλήματα κάθε βαθμίδας. Αναφέρει πως 

«για την προσχολική ηλικία είναι γνωστή η ανεπάρκεια της εκπαίδευσης. Τα 

νηπιοτροφεία, οι παιδικοί σταθμοί και τα νηπιαγωγεία καλύπτουν ελάχιστο ποσοστό 

των παιδιών, που έχουν ανάγκη της φροντίδας τους. Και όμως, η πίεση είναι τεράστια. 

Δεκάδες χιλιάδες παιδιά δεν μπορούν να φοιτήσουν σε νηπιαγωγείο. Στη στοιχειώδη 

εκπαίδευση, παρ’ όλο που έγιναν αρκετά, μένουν πολλά ακόμη να γίνουν. Και κυρίως 

προγράμματα, απαλλαγμένα από άχρηστες γνώσεις, βιβλία που να προσελκύουν το 

παιδί και παιδαγωγικό υλικό που λείπει εντελώς από τα σχολεία μας. Αλλά και στον 

τομέα του διδακτικού προσωπικού τεράστιες είναι οι ελλείψεις. Λείπει η επιμόρφωση 

και προπαντός οι ικανοποιητικές αποδοχές, που θα απαλλάξουν το δάσκαλο από το 

άγχος και θα τον ανεβάσουν στη θέση που του πρέπει. Χωρίς καλά αμειβόμενο 

δάσκαλο τίποτε δεν μπορεί να γίνει».175  

Οι κεντρικοί άξονες των αλλαγών έχουν τεθεί πλέον από όλους τους 

ενδιαφερόμενους φορείς. Όλοι τώρα αναμένουν από τη νέα κυβέρνηση να ξεκινήσει 

τη υλοποίησή τους. Για το ρυθμό των αλλαγών στα εκπαιδευτικά θέματα 
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δημοσιεύεται άρθρο στο Δ.Β. 909, στο οποίο αναπτύσσονται επιχειρήματα που 

δείχνουν ότι το μεγάλο σώμα των δασκάλων εμπιστεύεται πλέον το Υπουργείο και 

επιθυμεί να γίνουν οι αλλαγές με συνετό και διαλογικό τρόπο. Υποστηρίζεται μάλιστα 

πως όσοι ζητούν να ληφθούν άμεσα αποφάσεις για όλα τα θέματα ταυτόχρονα  

ναρκοθετούν το έργο της «Αλλαγής».176 

Η κατάργηση των επιθεωρητών η οποία αποτέλεσε πάγιο και επιτακτικό αίτημα 

της Δ.Ο.Ε. όλη την προηγούμενη μεταπολιτευτική περίοδο, καθώς και προεκλογική 

θέση του ΠΑ.ΣΟ.Κ., ξεκινά στις αρχές του 1982. Τον Ιανουάριο δημοσιεύεται η 

υπουργική απόφαση με Αρ. Πρωτ. Φ. 351.7/2/Δ.1550-15-1-1982, η οποία ανέστειλε 

τις επιθεωρήσεις και αξιολογήσεις του διδακτικού προσωπικού από τους 

επιθεωρητές.177 Η απόφαση αποτελεί σταθμό στο δρόμο για την παντελή κατάργηση 

του «αναχρονιστικού» θεσμού του επιθεωρητή και την αντικατάστασή του με το 

θεσμό του σχολικού συμβούλου. Παρόλο που ο νέος θεσμός δεν έχει αναδυθεί, είναι 

ορατή η αποκαθήλωση του επιθεωρητή. Η αναστολή των «αναχρονιστικών» 

αρμοδιοτήτων από τους επιθεωρητές, αυτών του ελέγχου και της εποπτείας, γίνεται 

δεκτή με «ανακούφιση» από τον κλάδο.178  Οι επιθεωρητές περιορίζονται πλέον στα 

λοιπά, πλην αξιολογήσεως, καθήκοντά τους, δηλαδή στα διοικητικά.  

Η Δ.Ο.Ε. δεν έκρυψε ποτέ – το αντίθετο μάλιστα – ότι πίεσε με κάθε τρόπο να 

ληφθεί άμεσα απόφαση για το θέμα της κατάργησης των επιθεωρητών.179 Ο 

πρόεδρος της Δ.Ο.Ε. μάλιστα Κυρ. Γεωργιάδης, δηλώνει στην Ελευθεροτυπία: «να 

καταργηθεί ο θεσμός του επιθεωρητή ζητούν οι 38.000 δάσκαλοι της χώρας. 

Παράλληλα, προβάλλουν το αίτημα της ακώλυτης μισθολογικής τους εξέλιξης, 

θεωρούν, ότι είναι αδιανόητο να συνδέουν άλλο την προαγωγή τους από την έκθεση 

που θα συντάξει ο επιθεωρητής. Πιστεύουν, ότι μ' αυτό τον τρόπο ο δάσκαλος θα 

είναι πάντοτε υποτελής στο συγκεκριμένο άτομο που εποπτεύει την περιφέρεια που 

υπηρετούν κι αδιάφορα αν οι εντολές του είναι οι ενδεικνυόμενες, θα πρέπει να 

υπακούουν. Κι αυτό καταλήγει σε βάρος των πραγματικών αναγκών της εκπαίδευσης, 

γιατί ο δάσκαλος δεν νιώθει ελεύθερος και γιατί ο δρόμος παραμένει ανοικτός μόνο 

στους αρεστούς».180 
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Ουσιαστικά από τις αρχές Δεκεμβρίου ήδη τίθεται το θέμα για την αλλαγή του 

θεσμικού πλαισίου στην ανώτατη εκπαίδευση, ένα νομοθέτημα που ενδιαφέρει τα 

μέγιστα τους δασκάλους και νηπιαγωγούς καθώς εκεί αναμένεται να συμπεριληφθεί 

και η ανωτατοποίηση των παιδαγωγικών ακαδημιών και των σχολών νηπιαγωγών.181 

Το Φεβρουάριο γίνεται πια δημόσια η συζήτηση για το νέο νόμο πλαίσιο για τα 

Α.Ε.Ι.182  

Στο πλαίσιο αυτό, σε πρωτοσέλιδο άρθρο του τ. 910 του Δ.Β. με τίτλο: 

«Πανεπιστημιακές Παιδαγωγικές Σχολές», ενημερώνει τους εκπαιδευτικούς ότι με 

απόφαση του υφυπουργού παιδείας Γ. Λιάνη συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας που θα 

μελετήσει το θέμα και θα παραδώσει το πόρισμά της μέχρι τις 20-3-1982. «Η ομάδα 

εργασίας μελετά το θέμα με βάση τις αποφάσεις του κλάδου, τη διακήρυξη της 

Κυβερνητικής Πολιτικής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. (Συμβόλαιο με το λαό, Κεφ. 3, Παιδεία: Το 

θεμέλιο της αλλαγής ειδ. ρυθμίσεις παρ. 104 σελ. 55) και το σχέδιο που κατέθεσε στη 

Βουλή το ΠΑ.ΣΟ.Κ. ως αξιωματική αντιπολίτευση στις 26-11-1980».183 Επειδή στο 

σχέδιο που δόθηκε στη δημοσιότητα αλλά και στο δημόσιο διάλογο οι αναφορές 

αφορούσαν τις αρχές184 για την λειτουργία των Α.Ε.Ι.,185 είχαν κυκλοφορήσει κάποιες 

φήμες ότι η κυβέρνηση υπαναχωρεί και δεν πρόκειται να προχωρήσει στην 

ανωτατοποίηση. Έτσι, στο ίδιο άρθρο η διοίκηση της Δ.Ο.Ε. αναφέρει διευκρινιστικά: 

«η άποψη ότι θα πρέπει με το νόμο-πλαίσιο για τα Α.Ε.Ι. να καταργηθούν οι Π.Α./Σ.Ν. 

και να ιδρυθούν Ανώτατες Παιδαγωγικές Σχολές είναι αστήριχτη και αβάσιμη γιατί ο 

νόμος-πλαίσιο δεν είναι ιδρυτικός νόμος αλλά ένας νόμος που ρυθμίζει τη λειτουργία 

των Α.Ε.Ι. Ακόμα η άποψη ορισμένων ότι οι σημερινές Π.Α/Σ.Ν. θα πρέπει να 

ενταχθούν στα Α.Ε.Ι. με σχετική διάταξη στο νόμο πλαίσιο είναι απαράδεχτη!». 

Μπορούμε βάσιμα να υποθέσουμε πως με την ανακοίνωση αυτή δείχνει η διοίκηση 

της Δ.Ο.Ε. είτε να είχε τη βεβαιότητα ότι αυτό θα γίνει, βεβαιότητα που προέρχεται 

από άμεση πληροφόρηση από την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, είτε την 

επιθυμία να μην επέλθει ρήξη και, στην περίπτωση που δεν γίνει άμεσα, στην πορεία 

να διεκδικηθεί. Άλλωστε, λίγο παρακάτω ο συντάκτης του άρθρου διαβεβαιώνει: «η 

Δ.Ο.Ε. με γνώμονα τις εκφρασμένες απόψεις και αποφάσεις του κλάδου στο θέμα 

αυτό και με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου, προωθεί τη θεσμοθέτηση του 
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μέτρου τούτου που ήταν το όραμα τόσων γενεών».186 Μέσα στο κλίμα αυτό, ο 

υφυπουργός παιδείας, αρμόδιος για την Ανώτατη Εκπαίδευση, Γιώργος Λιάνης με την 

υπ’ αριθ. Φ.90043/7/Η/1461/18.2.82 απόφαση του, συγκροτεί ομάδα εργασίας για τη 

μελέτη του θέματος (Χάρης, 2011:282).187 Τελικώς, το ζήτημα της πανεπιστημιακής 

εκπαίδευσης των δασκάλων και νηπιαγωγών ρυθμίστηκε με το άρθρο 46 του Ν. 

1268/82 (ΦΕΚ 87/16-7-82 τ. Α'). 

Το 1982 λοιπόν είναι μια περίοδος όπου διαμορφώνεται το θεσμικό πλαίσιο για 

όλα τα θέματα και τις βαθμίδες της παιδείας. «Ενώ καταρτίζεται ο νόμος-πλαίσιο για 

τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε το πλαίσιο 

της αναμόρφωσης της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, που ξεκινάει 

ουσιαστικά με την κατάργηση του μέχρι τώρα ισχύοντος Ν.576».188 Σκοπός, όπως 

επαναλαμβάνεται διαρκώς στα κείμενα της εποχής, ο εκδημοκρατισμός της 

κοινωνίας. Ενδιάμεσος στόχος, ο εκδημοκρατισμός της εκπαίδευσης που θα 

αναπτυχθεί μέσα από το ελεύθερο και δημοκρατικό σχολείο.189 Η συζήτηση για την 

παιδεία είναι ζωντανή και διαπερνά όλη την κοινωνία. Μαθητές 21 Λυκείων 

συγκεντρώνονται σε κινηματογράφο για να συζητήσουν-προτείνουν τις απόψεις τους 

πάνω στο νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της κυβέρνησης. Βασικό θέμα η κατάργηση 

των κοινωνικών ανισοτήτων190, των εκπαιδευτικών φραγμών και ο εκδημοκρατισμός 

της παιδείας.191  

Στη συζήτηση αυτή όπως αναφέρθηκε από την αρχή λόγο έχει, ή θα έπρεπε να 

έχει η επιστήμη, η έρευνα και οι επιστήμονες που ασχολούνται με την παιδεία. Σε 

αυτά τα πλαίσια δημοσιεύονται οι απόψεις διακεκριμένων παιδαγωγών και 

δασκάλων κάτω από τον τίτλο «Διαδικασίες εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης» στο 

περιοδικό Σύγχρονη Εκπαίδευση.192 

Στο τεύχος αυτό μέσα από τα διάφορα θέματα που θίγονται, ξεχωρίζουν τα 

άρθρα στο «αφιέρωμα» για τις «διαδικασίες της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης». Στο 

ομότιτλο άρθρο π.χ. των Χρονοπούλου-Γιαννόπουλου που αποτελεί ανασκόπηση των 

επιτευγμάτων και των κενών της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του 1976. Σημαντικές 

για την δική μας ανάλυση αποτελούν οι σταχυολογημένες εκ μέρους μας 

επισημάνσεις ότι: 
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1) Δεν επιδιώχθηκε η συμμετοχή των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευόμενων στο 

σχεδιασμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας και στην ποιότητα της παρεχόμενης 

εκπαίδευσης. 

2) Η δομή της εκπαίδευσης παρέμεινε αναλλοίωτη και όλες οι αλλαγές 

αναφέρονται σε εξωτερικά-επιφανειακά χαρακτηριστικά. 

3) Ο τρόπος οργάνωσης του εκπαιδευτικού συστήματος και η εσωτερική δομή του 

παρέμειναν κάτω από τον απόλυτο έλεγχο της κεντρικής εξουσίας και κανένα 

περιθώριο ελαστικότητας, πειραματισμού και πρωτοτυπίας δεν επιτράπηκε. 

4) Τα μέτρα και οι αποφάσεις σχετικά με την μεταρρύθμιση πάρθηκαν τμηματικά 

και ξεκομμένα από όλους τους άλλους παράγοντες που αποτελούν την 

εκπαίδευση. 

5) Παρά τα νέα μέτρα το εκπαιδευτικό σύστημα παρέμεινε αναχρονιστικό από την 

άποψη των αναλυτικών προγραμμάτων. 

6) Δεν έγινε καμιά ενέργεια για το βιβλίο του δασκάλου. 

7) Δεν πάρθηκε κανένα μέτρο που να ενισχύει τη στενή συνεργασία μαθητών – 

δασκάλων. 

8) Δεν υπήρξε κανενός είδους μέριμνα για την βελτίωση της άθλιας οικονομικής 

κατάστασης των εκπαιδευτικών.193 

Παρακάτω στο ίδιο αφιέρωμα δημοσιεύονται άρθρα με τις απόψεις σημαντικών 

επιστημονικών παραγόντων για την πορεία της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του 

1976 με σκοπό να αναζητηθούν τα βήματα για μια βιώσιμη μεταρρύθμιση. Στα 

πλαίσια αυτά, ο Χρ. Φράγκος τονίζει ότι η μεταρρύθμιση «δεν είναι μια έννοια ή μια 

ιδέα εκτός τόπου και χρόνου, αλλά μια συγκεκριμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα 

που εξαρτάται άμεσα από το κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον μέσα στο 

οποίο εκδηλώνεται ως αίτημα και πραγματοποιείται ως εκπαιδευτική ενέργεια […] 

στην ουσία μεταρρύθμιση όπως καθορίζεται από την παιδαγωγική επιστήμη, δεν 

έγινε, εκτός από μικροπρογραμματισμούς και ελάχιστες διαρθρωτικές αλλαγές». Για 

τον Χρ. Φράγκο, η μεταρρύθμιση χρησιμοποιήθηκε ως προπέτασμα για να επιβληθεί 

ο αυταρχισμός της εξουσίας, παράλληλα με την περιθωριοποίηση των πραγματικά 

ουσιαστικών επιδιώξεων της πραγματικής μεταρρύθμισης που εμφάνισαν οι 

εκπαιδευτικοί συνδικαλιστικοί φορείς, οι οποίοι μάλιστα χαρακτηρίζονται και ως 

«πρωτοποριακοί». Φτάνει μάλιστα στο σημείο να χαρακτηρίζει τη μεταρρύθμιση του 

1976 ως «ένα ακόμη βήμα υποτέλειας προς όφελος των εταίρων της Ε.Ο.Κ.».194 

Σημαντική είναι και η εκτίμηση που κάνει ο Χρ. Φράγκος για την φύση της 

εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, και αυτής που προηγήθηκε και αυτής που 

προετοιμαζόταν από την κυβέρνηση ΠΑ.ΣΟ.Κ.: «σε αντίθεση [με αυτή της Νέας 

Δημοκρατίας] η εκπαιδευτική αλλαγή της κυβέρνησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. αποβλέπει στη 

                                                           
193
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θέσπιση μιας ανεξάρτητης και πολυδιάστατης πολιτικής με προσπάθεια απάλειψης 

της περιφερειακής εξάρτησης. Ωστόσο πρέπει να προσθέσουμε ότι και η εκπαιδευτική 

“μεταρρύθμιση” της Νέας Δημοκρατίας και η εκπαιδευτική αλλαγή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

έχουν ως μεταρρυθμιστικό πρότυπο τη φιλελεύθερη αστική μεταρρύθμιση της “νέας 

αγωγής”, όπως διαμορφώθηκε στις δυτικές χώρες από τους φιλελεύθερους 

παιδαγωγούς Ε. Κλαπαρέντ, Τζ. Ντιούι και το δικό μας Αλ. Δελμούζο της δεκαετίας του 

1920-1930. Μόνο που στη φιλελεύθερη αυτή πολιτική δόθηκε από τις κυβερνήσεις 

της Δεξιάς ένας επιφανειακός και κακέκτυπος χαρακτήρας με βαριές υποχρεώσεις και 

εκπαιδευτικές δεσμεύσεις λόγω της συνεχιζόμενης δανειοδότησης από τη Διεθνή 

Τράπεζα, η οποία επέβαλλε και εκπαιδευτικούς όρους».195 

Από το πλήθος των υπολοίπων απόψεων, θα σημειώσουμε αυτή του Αλέξη 

Δημαρά στην οποία υποστηρίζει μια ολοκληρωμένη αντίληψη για την εκπαιδευτική 

μεταρρύθμιση. Επισημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρξουν πιθανότητες επιτυχίας αν τα 

θέματα των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων αντιμετωπίζονται αποσπασματικά. 

Επιπλέον συμπληρώνει πως «η έκταση και η πολυπλοκότητα του προβλήματος 

επιβάλλουν συλλογική και διεπιστημονική προσέγγιση. Πέρα από τον παιδαγωγό και 

τον εκπαιδευτικό (που καλύπτουν πια διαφορετικές εξειδικεύσεις) στη σύλληψη και 

στο σχεδιασμό μιας εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης συμμετέχουν ο ψυχολόγος, ο 

κοινωνιολόγος, ο πολιτικός, ο βιολόγος, ο οικονομολόγος και άλλοι επιστήμονες. Και 

είναι δύσκολο – αν όχι αδύνατο – να καθορίσει κανείς ποιος από αυτούς έχει 

πρωτεύοντα και ποιος δευτερεύοντα ρόλο. Είναι όλοι το ίδιο σημαντικοί». Φορείς και 

συλλογικότητες, γονείς και μαθητές, είναι απαραίτητο να λαμβάνονται υπόψη κατά 

το σχεδιασμό μιας εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. «Θα μπορούσε να φανεί ότι τέτοιες 

διαδικασίες αναστέλλουν τις μεταρρυθμίσεις αντί να τις προωθούν. Και είναι αλήθεια 

πως στο παρελθόν χρησιμοποιήθηκαν τόσο οι πολύπλοκοι σχεδιασμοί όσο και οι 

σταδιακοί επάλληλοι προγραμματισμοί, για να αποτραπούν ριζικές μεταβολές της 

εκπαιδευτικής πολιτικής τις οποίες είχε υποσχεθεί η πολιτεία κάτω από την πίεση 

λαϊκών απαιτήσεων. Βέβαια σε αυτές στις περιπτώσεις έλειψε η αρχική προϋπόθεση: 

η ειλικρινής πολιτική βούληση».196 

Ένα ακόμα θέμα που βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα της κυβέρνησης είναι η 

θέσπιση του μονοτονικού, η οποία θα ολοκληρώσει οριστικά τη γλωσσική 

μεταρρύθμιση που ξεκίνησε με τη μετάβαση στην δημοτική από την προηγούμενη 

μεταρρύθμιση του 1976. Το θέμα αυτό τίθεται από όλους τους χώρους, συζητείται και 

θεσπίζεται με νόμο197 στις 11-1-1982 στον οποίο προβλέπεται ότι με προεδρικό 
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 Φράγκος, Χρ., Σύγχρονη Εκπαίδευση, τ. 6 (1982), σ. 17. 
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 Δημαράς, Αλέξης, Σύγχρονη Εκπαίδευση, τ. 6 (1982), σ. 32. 
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 Νόμος 1228/1982 (ΦΕΚ 15/11-2-82 τ. Α’) Άρθρο 2. Τονισμός με το μονοτονικό σύστημα. 
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διάταγμα θα θεσπιστούν οι κανόνες που θα ρυθμίζουν τις λεπτομέρειες.198 Ο 

υπουργός παιδείας, Ελ. Βερυβάκης, συστήνει επιτροπή για να επεξεργαστεί το θέμα 

και να καταθέσει σχετική πρόταση με τους κανόνες του μονοτονικού.199 Ακολουθεί 

δημόσια συζήτηση και αρκετές δημοσιεύσεις.200 Η συζήτηση αφορά ακόμα και τους 

κανόνες που θα πρέπει να οριστούν για το μονοτονικό.201 

Ωστόσο και στο γλωσσικό υπήρξαν φωνές που κινδυνολογούσαν για τη «λιπαρή» 

γλώσσα που αναδεικνύεται. «Γλώσσα ελληνική ίσον αρχαία, καθαρεύουσα, 

νεοελληνική, δημοτική και πολεμική για μια απ' αυτές. Από τις ακρότητες στην 

ισοτιμία καθαρεύουσας-δημοτικής, κι απ’ την ισοτιμία στην ακρότητα της 

μονογλωσσίας της δημοτικής. Και πάλι πολεμική για ποια δημοτική, τη μητρική ή τη 

σωστή, της γραμματικής;»202 Σε άλλο άρθρο στην Καθημερινή, ο Γ. Στεφανάκης 

καταφέρεται κατά της «γλώσσας του λαού», όπως διαμορφώνεται σήμερα για την 

οποία υποστηρίζει ότι πρόκειται για τερατογένεση.203 Και όπως καταγράφονται στις 

πηγές μας το γλωσσικό θέμα επανήλθε στη δημόσια συζήτηση με διάφορες μορφές. 

Παράλληλα στην πολιτική διαδικασία διαμόρφωσης της εκπαιδευτικής 

μεταρρύθμισης, έχει τη σημασία της η εισήγηση του πρωθυπουργού και προέδρου 

του ΠΑ.ΣΟ.Κ., Ανδρέα Παπανδρέου στην 9η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, την 

πρώτη μετά την ανάληψη της κυβερνητικής ευθύνης από το ΠΑ.ΣΟ.Κ., με την οποία 

επιχειρεί να δείξει τη ρεαλιστική στροφή των πολιτικών της κυβέρνησης, όπου 

αναφέρει: «η πολιτική μας ξεδιπλώνεται μέσα σε συγκεκριμένο χρόνο και τόπο, 

Ελλάδα του 1982, στην Ευρώπη του 1982. Είναι απαραίτητο να ξεπεράσουμε το 

οποιοδήποτε πλέγμα μιας άδειας φραστικής συνέπειας δηλαδή την συνήθεια να 

αναφερόμαστε στους στρατηγικούς μας και μόνο στόχους χωρίς να αναγνωρίζουμε 

ταυτόχρονα την διεθνή και την ελλαδική κοινωνική πραγματικότητα, και συγκυρία, 

μέσα από την οποία αναγκαστικά θα περάσει η Αλλαγή. Ούτε για μια στιγμή δεν 

αμφισβητούμε πως στην πορεία από το σήμερα στο αύριο, ελλοχεύει ό κίνδυνος της 

απορρόφησης από το σύστημα, για όλους μας. Αυτός ο κίνδυνος, είναι και θα είναι 

υπαρκτός είτε τώρα, είτε για χρόνια από τώρα».204 Στις αποφάσεις της 9ης συνόδου 
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«Καμιά αντίρρηση χθες στη Βουλή για τo μονοτονικό», Το Βήμα, 12-01-1982. «Το μονοτονικό στην 
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Κεντρικής Επιτροπής, στην ενότητα Δ με τίτλο: «Η πορεία μετάβασης στο Σοσιαλισμό 

και οι ενδιάμεσοι στόχοι», γίνεται αναφορά στο θετικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί 

στην κοινωνία αλλά και η διάθεση το ΠΑ.ΣΟ.Κ. να προχωρήσει στον «σοσιαλιστικό 

μετασχηματισμό» της κοινωνίας χρησιμοποιώντας τη μέθοδο των «ενδιάμεσων 

στόχων»205 [οι επισημάνσεις δικές μας]. 

Βεβαίως, όπως έχουμε ήδη καταδείξει, στο χώρο της δημοτικής εκπαίδευσης 

υπάρχει μια έντονη κινητικότητα, η οποία καταγράφεται στο Δ.Β. 913/1-4-1982. Με το 

άρθρο που έχει τον τίτλο: «Οι Διαδικασίες της Αλλαγής στη Δημοτική Εκπαίδευση» 

επιχειρείται, για λόγους ενημέρωσης, μια καταγραφή της πορείας των διαδικασιών 

για τις επικείμενες αλλαγές. Από την πλευρά του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. αποτιμάται θετικά το 

μέχρι στιγμής έργο αναφέροντας ότι «στη νέα αυτή εποχή, έχει διανυθεί ένα σύντομο 

χρονικό διάστημα, μέσα στο οποίο έχει συντελεστεί ένα αρκετά αξιόλογο έργο». 

Αυτήν τη στιγμή η διαδικασία206 βρίσκεται στην καταγραφή των σχολικών και 
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 «Οι 150 μέρες της κυβερνητικής θητείας έχουν δημιουργήσει γενικά ένα θετικό κλίμα αισιοδοξίας, 
σιγουριάς και εμπιστοσύνης, χωρίς, να λείπουν από ορισμένους και για ορισμένες περιπτώσεις και 
τομείς προβληματισμού, καλόπιστη κριτική η και απλά μόνο αναμονή. Και συνεχίζει αναφέροντας πως 
«το κυβερνητικό πρόγραμμα -τόσο στη διατύπωση όσο και κυβερνητική υλοποίησή του- δεν είναι μια 
απλή παράθεση και άθροισμα κάποιων διάσπαρτων μέτρων για την υπερκάλυψη συντεχνιακών 
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κάποιους ειδικούς αποκομμένους από τις εξελίξεις και τους προβληματισμούς. […] Για το ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι 
θέμα αρχής ότι ο κάθε πολίτης ΔΕΝ συμβολίζει ένα απλό αντικείμενο, μια απρόσωπη, ανήμπορη και 
παθητική μονάδα ΑΛΛΑ το υποκείμενο που δρα. […] Επαναβεβαιώνεται η ύπαρξη ενδιάμεσων στόχων, 
«με ιεράρχηση σε βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες ενέργειες και θέσεις μας, αντικατοπτρίζει την 
ανάγκη μετεξέλιξης του γενικού λόγου σε καθορισμένη εθνική πολιτική, οικονομική και κοινωνική 
πράξη. Η ΔΕΣΜΗ των ενδιάμεσων στόχων θα σφραγίσει την κυβερνητική εκκίνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
δίνοντας σαφή εικόνα και απάντηση του οράματος και των στρατηγικών μας στόχων μέσα: 

 από ΤΙ συγκεκριμένο θα πραγματοποιηθεί,  
 από το ΠΩΣ, δηλαδή με ποιο τρόπο θα βαδίσουμε, 
 από το ΠΟΤΕ, δηλαδή τη χρονική στιγμή της εκτέλεσης 

Είναι σίγουρο πως το ΤΙ, το ΠΩΣ και το ΠΟΤΕ των άμεσων και ενδιάμεσων επιλογών μας, (δηλαδή το 
περιεχόμενο, ο τρόπος, ο χρόνος και η σειρά τους με την αλληλοσυσχέτιση τους και το ρυθμό τους), θα 
δώσουν σάρκα και οστά στην Εθνική Ανεξαρτησία τη Λαϊκή Κυριαρχία, και το Σοσιαλιστικό 
Μετασχηματισμό». Αποφάσεις της 9

ης
 Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑ.ΣΟ.Κ., παράγραφοι 12-14. 

206
 Το παρόν σχετικό απόσπασμα δείχνει την οπτική της Δ.Ο.Ε. για τις διαδικασίες: «βασικές αρχές αλλά 

και βασική φιλοσοφία αυτών των διαδικασιών που άρχισαν από τον Οκτώβρη να υλοποιούν τα 
οράματα και τους παλμούς ολόκληρων γενεών είναι, 

 Η βαθειά μελέτη των προβλημάτων της Παιδείας 

 Η μακροπρόθεσμη προοπτική στη χάραξη του πλαισίου ενεργειών και των μέτρων που πρέπει 
να ληφθούν, 

 Οι πολιτικές επιλογές του Ελληνικού Λαού, 

 Η δυνατότητα καθολικής αποδοχής και επιτυχίας των προτεινόμενων μέτρων 

 Η σύμφωνη γνώμη της συνδικαλιστικής μας ηγεσίας. 
'Έτσι, κάθε ημέρα, οι διαδικασίες αλλαγής στο χώρο της δημοτικής εκπαίδευσης μπαίνουν σε 
παραγωγική κίνηση με ένα ρυθμό ειδικό, αλλά σταθερό, ένα ρυθμό ασφάλειας 
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ευρισκόμαστε σε μια εποχή που επιχειρείται η θεμελίωση θεσμών και 
μέτρων για την ελληνική εκπαίδευση, στον ευαίσθητο αυτό χώρο, και που θα πρέπει να είναι ισχυρή 
και σταθερή, για να εξασφαλιστεί μακροβιότητα και στερεότητα στο οικοδόμημα που θα ανεγερθεί. 
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εκπαιδευτικών αναγκών και προβλημάτων και καταβάλλονται προσπάθειες για την 

ικανοποίηση και θεραπεία τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο ίδιο τεύχος του Δ.Β. 

(913/1-4-1982) δημοσιεύεται και η προσωρινή ημερήσια διάταξη με τις προτάσεις του 

Δ.Σ. για την 51η Γ.Σ. του κλάδου. Εκεί για τα εκπαιδευτικά θέματα, αναφέρονται 6 

άξονες: 1. Επιμόρφωση Διδακτικού Προσωπικού, 2. Αναλυτικό Πρόγραμμα, 3. Σχολικά 

Βιβλία, 4. Μεταθέσεις – Αποσπάσεις, 5. Εποπτεία – Διοίκηση, 6. Δημοσιοποίηση207 

Ιδιωτικής Εκπαίδευσης.208 

Η αντίθεση στις κοινωνικές ανισότητες και υπέρ του εκδημοκρατισμού της 

εκπαίδευσης εκφράζεται και μέσα από το άρθρο του συμβούλου του Κ.Ε.Μ.Ε. Δ. 

Σακκά, ο οποίος αρθρογραφεί στην Ελευθεροτυπία με τίτλο: «Πρότυπα Σχολεία: Η 

διαιώνιση της ανισότητας».209 Για το ίδιο θέμα, ανάλογη θέση παίρνει και η 

Διδασκαλική Ομοσπονδία στο Δ.Β. 915/1-5-1982, η οποία αναφέρει: «ο διδασκαλικός 

κλάδος είναι υπέρ της δημοσιοποίησης210  της ιδιωτικής εκπαίδευσης γιατί πιστεύει 

ότι η αρχή της δικαιοσύνης και της ίσης μεταχείρισης για τις οποίες αγωνίζεται με 

επιμονή και συνδικαλιστική συνέπεια, επιβάλλουν να έχουν όλα τα ελληνόπουλα ίσες 
                                                                                                                                                                          
Αλλά τα θεμέλια, όπως χαρακτηριστικά έλεγε ένας κορυφαίος έλληνας πολιτικός του αιώνα μας έχουν 
ένα πλεονέκτημα και ένα μειονέκτημα. Το πλεονέκτημα είναι ότι είναι απαραίτητα. 
Το μειονέκτημα είναι ότι δεν φαίνονται 
Σήμερα στο χώρο της δημοτικής εκπαίδευσης γίνεται μια γιγάντια προσπάθεια θεμελίωσης νέων 
θεσμών. Και σαν θεμελίωση ακολουθεί την τύχη της σοφής διαπίστωσης του έλληνα πολιτικού, που 
αναφέραμε παραπάνω. 
Εκείνο όμως που πρέπει να τονίσουμε ιδιαίτερα είναι ότι στην αφανή, αλλά εργώδη αυτή διαδικασία 
συμμετέχει αποφασιστικά ο κλάδος μας. 
Τίποτε δεν γίνεται ερήμην του. 
Λειτούργησαν και λειτουργούν δεκάδες επιτροπές, στις οποίες μετέχουν εκπρόσωποι της Δ.O.Ε. και 
έχουν αποφασιστική γνώμη. 
Έτσι η πείρα, η υπευθυνότητα και η δέσμευση τιμής της ηγεσίας με τη βάση, που σφυρηλατείται κάθε 
χρόνο μέσα στις γενικές συνελεύσεις του κλάδου μας, αποτυπώνονται δημιουργικά σε κάθε νέο μέτρο 
που λαμβάνεται στο χώρο μας. 
Αυτή η ουσιαστική και υπεύθυνη συμμετοχή μας σε κάθε Επιτροπή που εργάζεται για κάθε σοβαρό 
θέμα που μάς απασχολεί, είναι μια ιδιαίτερη τιμή, που γίνεται για πρώτη φορά στον κλάδο 
Κάποτε επικρατούσε ο παραγκωνισμός και ο αιφνιδιασμός του κλάδου από τα μέτρα - λύσεις των 
προηγούμενων κυβερνήσεων, με μοιραία πάντα κατάληξη την αποτυχία και τον αναβρασμό. Και οι 
διάφορες μορφές πάλης και αγώνα έμπαιναν σαν αναπόφευκτη πρακτική των αναγκών που 
δημιουργούσε αυτός ο τραγελαφισμός. 
Σήμερα όμως το φαινόμενο αυτό έπαυσε να παρατηρείται, γιατί ο ακοίμητος φρουρός από το 
αγωνιστικό μετερίζι πέρασε στο δημιουργικό τραπέζι της ισότιμης συμμετοχής και της προσφοράς, σε 
μια ιερή και εθνική προσπάθεια. για την άνοδο της Παιδείας μας. 
Οι νέες διαδικασίες της αλλαγής στο χώρο της δημοτικής εκπαίδευσης λειτουργούν σταθερά και 
δημιουργικά. Σε σύντομο χρονικό διάστημα τελειώνει η απαραίτητη υποδομή, τα θεμέλια. Και σε λίγο 
θα αρχίσει η ανέγερση του περίλαμπρου οικοδομήματος της εκπαιδευτικής αλλαγής πάνω στα γερά 
θεμέλια, που μπαίνουν αυτή την εποχή. 
Τότε, και αυτό θα γίνει πολύ σύντομα ο κλάδος μας θα αισθανθεί ιδιαίτερα ευτυχής. Αρκεί να έχουμε 
την υπομονή και τη διάθεση να δούμε τις διαδικασίες αυτές σε ένα σταθερά λειτουργικό ρυθμό για ένα 
μικρό χρονικό διάστημα» («Οι διαδικασίες της Αλλαγής στη Δημ. Εκπαίδευση», Δ.Β.913/1-4-1982:1 & 8) 
[Οι επισημάνσεις δικές μας]. 
207

 Να ενταχθεί δηλαδή στη δημόσια εκπαίδευση. 
208

 «Εισηγήσεις της Διοίκησης της Δ.Ο.Ε. στα θέματα της 51
ης

 Συνέλευσης», Δ.Β.913/01-04-1982. 
209

 Σακκάς, Δ., «Πρότυπα σχολεία: Η διαιώνιση της ανισότητας», Ελευθεροτυπία, 21-04-1982. 
210

 Ο όρος «δημοσιοποίηση» είχε την έννοια να γίνει δημόσια η ιδιωτική εκπαίδευση. 
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ευκαιρίες μόρφωσης».211 Επίσης, για το άλλο μεγάλο ζήτημα που απασχολεί τον 

διδασκαλικό κόσμο, αυτό της ανωτατοποίησης των παιδαγωγικών ακαδημιών, γίνεται 

ανακοίνωση από τον αρμόδιο υφυπουργό παιδείας ότι από το ακαδημαϊκό έτος 1983-

84 θα λειτουργήσουν παιδαγωγικά τμήματα. Η Δ.Ο.Ε. εκφράζει την ικανοποίησή της 

αναφέροντας: «οι αγώνες και οι αγωνίες πολλών δεκαετιών, αφού πέρασαν από 

πλήθος χρονοβόρων διαδικασιών και φοβερών δοκιμασιών, που κορυφώθηκαν με 

ένταση τη χρονιά που πέρασε, βρίσκουν επιτέλους τη λύση τους και τη δικαίωση τους. 

Η κυβέρνηση της Αλλαγής, αφού στάθμισε με κάθε λεπτομέρεια τις εισηγήσεις της 

Διοίκησης της Δ.Ο.Ε. που απορρέουν από τις εντολές των Γενικών Συνελεύσεων του 

κλάδου μας έδωσε στη δημοσιότητα με ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ανακοινώσεις 

τις ιστορικές της αποφάσεις».212 

Σε συνέντευξή του ο υπουργός παιδείας Ελευθέριος Βερυβάκης στην εφ. 

Καθημερινή ασκεί κριτική στην επιλογή των προηγούμενων κυβερνήσεων να 

περιορίζονται στην «εξωτερική» μεταρρύθμιση, αλλάζοντας τη διαρθρωτική πλευρά, 

κυρίως της μέσης εκπαίδευσης με την αλλαγή των εξετάσεων κλπ και θέτει ως στόχο 

της κυβέρνησης την «εσωτερική» μεταρρύθμιση. Παρακάτω επεξηγεί τι εννοεί: 

«μαζική επιμόρφωση διδακτικού προσωπικού, ριζική αναδιοργάνωση αναλυτικών 

προγραμμάτων, τολμηρή αντιμετώπιση των διδακτικών προβλημάτων, ουσιαστική 

αναμόρφωση των διδακτικών βιβλίων, δημοκρατική οργάνωση των μαθητικών 

κοινοτήτων και της σχολικής ζωής». Μέσα από αυτά επιθυμεί να αλλάξει η φιλοσοφία 

της παιδείας.213 

Λίγο πριν από την 51η Γ.Σ. της Δ.Ο.Ε. κατατίθεται προς συζήτηση το σχέδιο νόμου 

«για τον εκδημοκρατισμό του συνδικαλιστικού κινήματος», ο  μετέπειτα Ν. 1264 (ΦΕΚ 

79/1-7-82 τ. Α') ο οποίος ικανοποιεί τον εκπαιδευτικό κόσμο ως ένα ακόμα βήμα προς 

τον εκδημοκρατισμό της εκπαίδευσης και της κοινωνίας. Θετικές απόψεις 

δημοσιεύονται στο πρωτοσέλιδο του Δ.Β. (920/1-9-82) ενώ στις εσωτερικές σελίδες 

δημοσιεύεται ολόκληρος ο νόμος.214 

Στην 51η γενική συνέλευση της Δ.Ο.Ε. του Ιουνίου του 1982, 8ης μεταδικτατορικής 

και πρώτης μετά την επικράτηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ., τέθηκαν τα θέματα που 

απασχολούσαν τον κλάδο σε όλο το διάστημα της μεταπολίτευσης, με την προοπτική 

όμως πια επίλυσής τους, λόγω της κυβερνητικής αλλαγής. Μια ίσως από τις 

                                                           
211

 «Οι θέσεις της Δ.Ο.Ε. για την δημοσιοποίηση της ιδιωτικής εκπαίδευσης», Δ.Β.915/01-05-1982:5. 
212

 «Πανεπιστημιακή μόρφωση σε δασκάλους και νηπιαγωγούς από το σχ. έτος 1983-84», Δ.Β.915/01-
05-1982:8. 
213

 Βερυβάκης, Ελ., «Στόχος μας η ¨εσωτερική¨ μεταρρύθμιση της παιδείας», Καθημερινή, 04-06-1982. 
214

 Οι σημαντικότερες ρυθμίσεις του νόμου είναι: α) η δυνατότητα για εκλογές στα συνδικάτα με 
συνδυασμούς, β) η χορήγηση συνδικαλιστικών αδειών 3-5 ημερών το μήνα στον Πρόεδρο, 
αντιπρόεδρο και Γεν. Γραμματέα των τοπικών συλλογών, γ) η χορήγηση χώρου του Δημοσίου για 
στέγαση των συνδικαλιστικών οργανώσεων, δ) η παρακράτηση των συνδικαλιστικών εισφορών από τις 
δημόσιες υπηρεσίες που μισθοδοτούν τους εργαζόμενους, ε) η απεργία αλληλεγγύης κ.α. Δ.Β.920/01-
09-1982. 
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σημαντικότερες απόψεις, η οποία θα βοηθήσει στην κατανόηση της διαδικασίας 

συνδιαμόρφωσης της εκπαιδευτικής πολιτικής της περιόδου, είναι αυτή που θέλει τον 

εκπρόσωπο της Δ.Ο.Ε. να συμμετέχει σε όλες τις επιτροπές που αφορούν την 

εκπόνηση της εκπαιδευτικής νομοθεσίας ή συζήτησης εκπαιδευτικών θεμάτων. 

Οπωσδήποτε, η χρονική στιγμή που λαμβάνει χώρα η συνέλευση, οι απόψεις που 

εκφράζονται και η ευμενής διάθεση μεταξύ της κυβέρνησης και των συνδικαλιστών 

για την αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών θεμάτων, κάνουν αναγκαία την εκτενή 

παράθεση των πεπραγμένων της.215 

Πρόεδρος είναι ο Θεόδωρος Αλεξανδρόπουλος ο οποίος στην εναρκτήρια ομιλία 

του επισήμανε την (πολιτική) αναβάθμιση του κλάδου των δασκάλων μέσα σε αυτό 

το χρόνο μετά την πολιτική αλλαγή αναφέροντας συγκεκριμένα: 

 Για πρώτη φορά ένα μέλος της Διδασκαλικής κοινότητας έγινε νομάρχης, ο 

πρώην πρόεδρος της Δ.Ο.Ε. Κυριάκος Γεωργιάδης, και έτσι θεωρεί ότι η 

κυβέρνηση τιμά τον κλάδο των δασκάλων. 

 Θεωρεί πολύ σημαντικό γεγονός την αναβάθμιση του Διδασκαλικού Βήματος 

ως σημαντικού οργάνου έκφρασης των θέσεων της των δασκάλων. 

 Αναφέρει συγκεκριμένα ότι η προηγούμενη γενική συνέλευση ήταν το 

σάλπισμα της πολιτικοποίησης του δασκάλου και του νηπιαγωγού.  

 Αυτή η πολιτικοποίηση σημαίνει, σύμφωνα με τον πρόεδρο, όχι απλώς να 

προβάλλουν τις θέσεις αλλά να κάνουν πολιτική, τονίζοντας «ναι, εμείς οι 

δάσκαλοι κάνουμε πολιτική και έχουμε αυτό το δικαίωμα να συμμετέχουμε 

ενεργά σε ότι αφορά την παιδεία, τον εργάτη της, αλλά και όλον τον ελληνικό 

λαό».216 

 Η σοσιαλιστική κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. θεωρεί το συνδικαλισμό ως το τρίτο 

βάθρο της Δημοκρατίας. 

 Εκτιμά ότι ήρθε η ώρα να πετύχει ο κλάδος όλους τους στόχους που είχε θέσει, 

γιατί είναι πλέον κατάλληλες οι συνθήκες μετά την πολιτική αλλαγή που έγινε 

στις εκλογές του Οκτωβρίου του 81 και είχε αρνηθεί η προηγούμενη 

κυβέρνηση. 

 Συνεχίζει λέγοντας, ότι το ΠΑ.ΣΟ.Κ. πήρε τα αιτήματα του κλάδου και τα 

ενέταξε στο πρόγραμμά του. 

 Αναφέρει ότι για όλα τα υπό διαμόρφωση θέματα έχουν συσταθεί επιτροπές 

στο Υπουργείο Παιδείας με τη συμμετοχή εκπροσώπου της Δ.Ο.Ε.217  

                                                           
215

Πρακτικά 51
ης

 Γενικής Συνέλευσης (8
ης

 Μεταδικτατορικής) 21-25 Ιουνίου 1982. 
216

Πρακτικά 51
ης

 Γενικής Συνέλευσης (8
ης

 Μεταδικτατορικής) 21-25 Ιουνίου 1982, σ. 32-33. 
217

 Συγκεκριμένα είναι οι επιτροπές: 
o Για την ανωτατοποίηση των Παιδαγωγικών Ακαδημιών 
o Για τα σχολικά θέματα 
o Για το μονοτονικό 
o Για τις μεταθέσεις 
o Για τις Ν.Ε.Λ.Ε. (Νομαρχιακές Επιτροπές Λαϊκής Επιμόρφωσης) 
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 Θεωρεί θετικά τα όσα έγιναν μέχρι τώρα από την νέα κυβέρνηση: 

o Οικονομικά (παροχές, ΑΤΑ, επιδόματα, μισθός κλπ) 

o Εκπαιδευτικά 

 [..] 

 σχολικός σύμβουλος218  

 Θέτει επίσης σειρά συγκεκριμένα ζητήματα του κλάδου για άμεση επίλυση:  

1. ένταξη των παιδαγωγικών ακαδημιών στα πανεπιστήμια,  

2. ενιαίο μισθολόγιο, 

3. αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή, 

4. κατάργηση του αναχρονιστικού θεσμού του επιθεωρητή και η 

καθιέρωση του θεσμού του σχολικού συμβούλου,   

5. ακώλυτη μισθολογική προαγωγή,  

6. κατάργηση του αντισυνδικαλιστικού νόμου 643/77 και γρήγορη ψήφιση 

νέου συνδικαλιστικού νόμου που θα διασφαλίζει τις συνδικαλιστικές 

ελευθερίες των εργαζομένων [εκείνες τις ημέρες βρισκόταν στη Βουλή] 

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα υπόλοιπα σημαντικά θέματα.219 

                                                                                                                                                                          
o Για τις μαθητικές κατασκηνώσεις 
o Για την ιδιωτική εκπαίδευση 
o Για την εκπαίδευση των ελλήνων του εξωτερικού 
o Για την ειδική αγωγή 
o Για την μετεκπαίδευση 
o Για τα ασφαλιστικά ταμεία 
o Για τα νηπιαγωγεία 
o Για το κτηριακό 
o Για τα αναλυτικά προγράμματα 

218
 Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. από την πρώτη στιγμή έθεσε το ζήτημα με υπόμνημα και προσωπική παράσταση, 

ενώ στις 20 Δεκεμβρίου του 1981 παρέδωσε στον υπουργό επεξεργασμένο προσχέδιο για την ριζική 

αναδιαμόρφωση του θεσμού του επιθεωρητή. Παράλληλα ενημερώνει ότι αμέσως μετά την παράδοση 

του σχεδίου για την αναδιαμόρφωση του θεσμού του επιθεωρητή το Υπουργείο έστειλε τηλεγραφική 

εντολή για να σταματήσουν τις επιθεωρήσεις και τη σύνταξη εκθέσεων. Το Υπουργείο, σύμφωνα με τον 

πρόεδρο, συνέστησε ομάδα εργασίας η οποία εργάστηκε με βάση το προσχέδιο της Δ.Ο.Ε. και έχει 

έτοιμο το σχέδιο νόμου που θα δοθεί στους φορείς για να εκφράσουν τις απόψεις τους. Να σημειωθεί 

ότι ο σχετικός νόμος 1304 εκδόθηκε έξι μήνες αργότερα, στις 7-12-1982. 
219

  
o Σχετικά με τον Ν. 309/76 (Λέει επακριβώς: «Είναι γνωστό σε όλους ότι ο νόμος 309 ήταν ένα 

κατασκεύασμα στα μέτρα της προηγούμενης κυβέρνησης. Ήταν η έκφραση του εκπαιδευτικού 
πνεύματος της Δεξιάς και της συντήρησης παρά το ορισμένα κάποια θετικά σημεία που είχε. 
Και προς αυτή την κατεύθυνση το διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ο.Ε. κινήθηκε με συντονισμό και 
υπευθυνότητα και ζήτησε επίμονα να συνταχθεί νέος νόμος που να διαπνέεται από 
δημοκρατικό πνεύμα και να στοχεύει στην εξάλειψη όλων εκείνων των επιπτώσεων που είχε ο 
309 σε βάρος των συναδέλφων και της Παιδείας. Το Υπουργείο Παιδείας έχει καταρτίσει και 
εδώ ομάδα εργασίας, στην οποία συμμετέχει και μέλος του διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ο.Ε. 
που τον επεξεργάζεται με εντατικό ρυθμό. Όταν περατωθεί η επεξεργασία του, θα μας 
παραδοθεί να εκφράσουμε τις θέσεις μας και στη συνέχεια θα σταλεί προς ψήφιση στη Βουλή 
ώστε η νέα σχολική χρονιά να μας βρει με το νόμο αντί-309 ή ένα μέρος τουλάχιστον σε ότι 
αφορά τη διοίκηση και την εποπτεία που θα δώσει νέα πνοή στην εκπαίδευση.») 
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Το γενικό πνεύμα της ομιλίας του ήταν ότι μετά τις εκλογές της 18ης 981 υπήρξε 

αγαστή συνεργασία του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. με τη νέα κυβέρνηση και όλα τα θέματα που 

απασχολούν τον εκπαιδευτικό κλάδο. Τα θέματα που αναφέρθηκαν από τους 

συνέδρους ήταν παρόμοια με τα παραπάνω. Αυτό που επισημάνθηκε από πάρα 

πολλούς συνέδρους είναι η ελευθερία που αισθάνθηκαν μετά την κατάργηση των 

επιθεωρήσεων και η ικανοποίησή τους από την εφαρμογή του μονοτονικού. Από την 

άλλη πλευρά η κριτική που ασκήθηκε ήταν ότι ο κλάδος δεν είναι διεκδικητικός 

απέναντι στην κυβέρνηση, αλλά δέχεται τα πάντα αδιαμαρτύρητα. Υπάρχουν 

μάλιστα κατηγορίες ότι η συμμετοχή στις επιτροπές γίνεται εν κρυπτώ χωρίς 

διαφάνεια και χωρίς να δοθούν ποτέ στη δημοσιότητα οι προτάσεις επί των 

σχεδίων προτού όλα τα σοβαρά θέματα (σχολικός σύμβουλος, σχέδιο για την 

εκπαίδευση, σχέδιο για τις παιδαγωγικές ακαδημίες κλπ) γίνουν νόμοι.220 

Κατά την πανηγυρική συνεδρίαση βεβαίως παραβρέθηκαν και μίλησαν η πολιτική 

ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και εκπρόσωποι όλων των κοινοβουλευτικών 

κομμάτων. Αξίζει να αναφέρουμε την αποστροφή του υπουργού παιδείας Ελ. 

Βερυβάκη, ο οποίος τονίζει:  «έχουμε πραγματοποιήσει, έχουμε υλοποιήσει και 

καθημερινά υλοποιούμε και τα αιτήματα και τα συνθήματα της αλλαγής με τη 

συμμετοχή του κλάδου σας. Δεν έχει υπάρξει βήμα το οποίο να έχουμε 

πραγματοποιήσει, ή που προτιθέμεθα να πραγματοποιήσουμε χωρίς τη στενή 

συνεργασία με τους εκπροσώπους σας. Πιστεύουμε στον τομέα της συμμετοχής. 

Αυτό που πραγματοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας με τη συνεργασία των 

εκπαιδευτικών οργανώσεων του και ειδικότερα του κλάδου σας δεν έχει ιστορικό 

προηγούμενο στο παρελθόν και φιλοδοξούμε να μείνει ανεπανάληπτο και για το 

μέλλον του»221 [η επισήμανση δική μας]. Από αυτήν την αποστροφή διαφαίνεται ότι 

για όλα τα ζητήματα υπήρχε στενή συνεργασία των εκπροσώπων του κλάδου. Η 

φράση ότι κανένα βήμα δεν έχει γίνει ούτε πρόκειται να γίνει χωρίς τη στενή 

                                                                                                                                                                          
 Ωρολόγια Προγράμματα Επεσήμανε την αναγκαιότητα αλλαγής των Αναλυτικών και 

Ωρολογίων αλλά και την ανικανότητα του Κ.Ε.Μ.Ε. (εμμέσως δηλαδή ζήτησε την 
κατάργησή του) 

 Μεταθέσεις  
 Δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας 
 Μείωση του διδακτικού ωραρίου εργασίας από τις 25 ώρες 
 Πληρωμή των υπερωριών στα ολιγοθέσια 
 Συνδικαλιστικό νόμος: Ζητά κατάργηση του σχετικού συνδικαλιστικού νόμου, 643/77 ως 

καταπιεστικό και αντεργατικό. Αναφέρει συγκεκριμένα: «όλοι γνωρίζουμε με το νόμο 
αυτό στο παρελθόν επιχειρήθηκε ο στραγγαλισμός των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων 
των δημοσίων υπαλλήλων που αυτό το ίδιο το Σύνταγμα κατοχύρωνε. Ο κλάδος της ποτέ 
δεν αποδέχθηκε αυτόν το νόμο και πλήρωσε με τιμωρίες και διώξεις, που επιβλήθηκαν 
μέσα από της διατάξεις στα απλά μέλη αλλά και μέχρι και το ίδιο το Συμβούλιο της 
Δ.Ο.Ε.». 
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συνεργασία φανερώνει και τις δυνατότητες παρέμβασης που είχε η ηγεσία της Δ.Ο.Ε. 

στη λήψη των πολιτικών αποφάσεων.  

Εκ μέρους του Κ.Κ.Ε. η Μαρία Δαμανάκη εξέφρασε την αντίθεσή της στην 

υφιστάμενη νομοθεσία και σημείωσε τη χαμηλή χρηματοδότηση της εκπαίδευσης. Τα 

ζητήματα της αναβάθμισης των παιδαγωγικών ακαδημιών, της διαρκούς 

επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και της δημιουργίας του νέου θεσμού του σχολικού 

συμβούλου ήταν αυτά που ανέδειξε ως τα πιο φλέγοντα για την πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση με στόχο τη «δημοκρατική αναγέννηση της εκπαίδευσης». Ζήτησε 

γενναία χρηματοδότηση της παιδείας. Αναγνώρισε ότι έγιναν κάποια πράγματα που 

απέχουν πολύ από τις πράξεις της προηγούμενης κυβέρνησης, αλλά απέχουν πολύ 

και από τις θέσεις του Κ.Κ.Ε.222 

Εκ μέρους της ΕΔΗΚ ο ίδιος ο αρχηγός του κόμματος, Ι. Ζίγδης,  αναφέρθηκε στην 

ανάγκη γενναίας χρηματοδότησης223. Αντίστοιχα, ο Ι. Φιλίνης, εκπρόσωπος του Κ.Κ.Ε. 

εσωτερικού αναφέρθηκε στα εκπαιδευτικά θέματα που θεωρεί το κόμμα του ως 

επείγοντα, όπως η εισοδηματική αναβάθμιση των δασκάλων, η επιστημονική 

αναβάθμιση, με την αναβάθμιση των παιδαγωγικών ακαδημιών και τη δημιουργία 

επιμορφωτικών κέντρων, η επίλυση του κτηριακού προβλήματος. Πάνω απ’ όλα όμως 

προείχε η κατάργηση του επιθεωρητή και η δημιουργία του σχολικού συμβούλου, 

όπως και η αλλαγή των αναλυτικών προγραμμάτων. Ο σχολικός σύμβουλος μαζί με το 

διευθυντή πρέπει να εκλέγονται από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, ως μέσο 

εφαρμογής της «λαϊκής συμμετοχής».224  

Ο υφ. παιδείας Π. Μώραλης αναφέρθηκε πρωτίστως στο πνεύμα συνεργασίας με 

τους εκπαιδευτικούς που κυριαρχεί στο Υπουργείο Παιδείας και μη αποποιούμενος 

τον προηγούμενο ρόλο του ως εκπαιδευτικός από την ιδιωτική εκπαίδευση αποκαλεί 

τους δασκάλους στη γενική συνέλευση «συναδέλφους». Αναφέρει συγκεκριμένα: 

«είμαστε πράγματι ανοικτοί στο διάλογο, αλλά σε έναν διάλογο που δεν θα εμποδίζει 

τη νομοθετική εργασία της κυβέρνησης με θέσεις εκτός πραγματικότητας. Γιατί εμείς 

έχουμε την υποχρέωση χωρίς καμία κωλυσιεργία να νομοθετήσουμε σήμερα, για το 

σήμερα και για το αύριο. Η κυβέρνηση έχει συγκεκριμένη εντολή μέσα σε 4 χρόνια να 

νομοθετήσει και να βάλει τα θεμέλια μιας νέας παιδείας και δεν θα δεχθεί καμιά 

καθυστέρηση από πουθενά και κανένα εμπόδιο στο έργο της». Υποστήριξε ότι πολλά 

θέματα βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά προτεραιότητες είναι: ο νέος νόμος για τη γενική 

εκπαίδευση [ο οποίος έκανε περισσότερα από τρία χρόνια από εκείνη τη στιγμή να 

ψηφιστεί], η υλοποίηση του θεσμού του σχολικού συμβούλου  και τα νέα βιβλία.225 
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Όσον αφορά το θέμα της εποπτείας και της διοίκησης, η εισήγηση της Δ.Ο.Ε. 

είναι:  

1. Να καταργηθεί ο θεσμός του επιθεωρητή και να καθιερωθεί ο θεσμός του 

σχολικού συμβούλου. Ο σχολικός σύμβουλος να συνεργάζεται με τους 

εκπαιδευτικούς, να ασκεί συμβουλευτικό έργο και να συμβάλει γενικότερα 

στην προαγωγή του έργου του σχολείου.  

2. Να εφαρμοστεί ο θεσμός του γραφείου εκπαίδευσης με αρμοδιότητες 

διοικητικού προϊσταμένου στο προσωπικό του γραφείου και το εκπαιδευτικό 

προσωπικό της περιφέρειας.  

3. Να τροποποιηθεί ο θεσμός του διευθυντή του σχολείου ώστε ο διευθυντής να 

συντονίζει τη λειτουργία του σχολείου και να υλοποιεί τις αποφάσεις του 

συλλόγου του εκπαιδευτικού προσωπικού του σχολείου.  

4. Η διοίκηση του σχολείου να ασκείται συλλογικά από το σύλλογο του 

εκπαιδευτικού προσωπικού του σχολείου, αφού καθοριστούν οι αρμοδιότητες 

με το νέο νόμο.  

5. Να ιδρυθούν με νόμο τοπικά η επαρχιακά νομαρχιακά συμβούλια 

εκπαίδευσης, στα οποία να μετέχουν εκπρόσωποι του συλλόγου δασκάλων, 

του συλλόγου γονέων, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των παραγωγικών 

τάξεων. Έργο των συμβουλίων θα είναι η υποβοήθηση του συλλόγου του 

εκπαιδευτικού προσωπικού του σχολείου σε θέματα οικονομικής, τεχνικής και 

γενικότερα οργανωτικής φύσης.226 

Ακολούθησαν συγκριμένες θέσεις για τα στελέχη, το σχολικό σύμβουλο και το 

διευθυντή σχολείου. Η συζήτηση όμως γύρω από τις αρμοδιότητες του σχολικού 

συμβούλου  για την αξιολόγηση κρίνεται εξαιρετικά σημαντική για τις μελλοντικές 

συγκρούσεις της Δ.Ο.Ε. με την πολιτική εξουσία: «ο σχολικός σύμβουλος να μη 

συντάσσει υπηρεσιακή έκθεση, αλλά να αξιολογεί το έργο των εκπαιδευτικών. Πώς 

θα γίνεται όμως η αξιολόγηση; Η αξιολόγηση θα γίνεται όταν έρχεται ο σχολικός 

σύμβουλος στο σχολείο με τη συζήτηση, σε επίπεδο ελεύθερης επικοινωνίας και 

έκφρασης από πλευράς των δασκάλων, των προβλημάτων που τους 

απασχολούν»227 [οι επισημάνσεις δικές μας]. 

Ιδιαιτέρως για το θέμα του σχολικού συμβούλου  γίνεται ευρεία συζήτηση 

σχετικά με το ποια θα είναι η φιλοσοφία του θεσμού και με βάση αυτή να 

καθοριστούν οι επιμέρους διαδικασίες που θα τον συνοδεύουν, όπως και οι 

συμβουλευτικές και αξιολογικές αρμοδιότητες. Επειδή αυτό το θέμα απασχολούσε το 

σύνολο των συνέδρων αλλά και της διδασκαλικής κοινότητας, κατατέθηκε η πρόταση 

να γίνει εκτενέστερη συζήτηση για το θέμα αυτό. Σημασία για τις μετέπειτα ερμηνείες 

μας επί της διαμόρφωσης της διαδικασίας έχει το γεγονός ότι υποστηρίχτηκε πως θα 

έπρεπε να κατατεθούν κάποιες βασικές αρχές πάνω στις οποίες θα στηριχτεί η 

                                                           
226

Πρακτικά 51
ης

 Γενικής Συνέλευσης (8
ης

 Μεταδικτατορικής) 21-25 Ιουνίου 1982, σσ. 24, 25/9. 
227

Πρακτικά 51
ης

 Γενικής Συνέλευσης (8
ης

 Μεταδικτατορικής) 21-25 Ιουνίου 1982, σσ. 27, 28/9. 



 

 

 

157 ΜΕΡΟΣ Γ’ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

κυβέρνηση και το διοικητικό συμβούλιο της Δ.Ο.Ε. για να καταρτιστεί ο νόμος για το 

σχολικό σύμβουλο και το διευθυντή του σχολείου. Αυτό σήμαινε ότι είχε εδραιωθεί η 

πεποίθηση ότι η κυβέρνηση θα λαμβάνει υπόψη τις θέσεις του κλάδου των 

δασκάλων. Ότι δηλαδή υπήρχαν ανοιχτοί δίαυλοι και πρόσβαση στις πολιτικές 

αποφάσεις. 

Όσον αφορά τα αναλυτικά προγράμματα υποστηρίχθηκε ότι θα πρέπει «να 

συνταχθεί νέο αναλυτικό πρόγραμμα των δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων που 

να είναι προσαρμοσμένο στις σύγχρονες απαιτήσεις και το πνεύμα της δημοκρατικής 

παιδείας. Για το σκοπό αυτό να γίνει αναθεώρηση του σκοπού και του ποιού της ύλης 

ώστε να είναι δυνατή η βελτίωση του, η προσθήκη σύγχρονης και η απόρριψη της 

νεκρής και αναχρονιστικής ύλης […] Στις επιτροπές για τη σύνταξη νέου αναλυτικού 

προγράμματος να πάρουν μέρος και δάσκαλοι που δουλεύουν στην τάξη […] Να 

εφαρμοστεί η φωνητική ορθογραφία». Αντίστοιχα, για τα βιβλία διαβάζουμε μεταξύ 

άλλων ότι θα πρέπει «να προχωρήσει η κυβέρνηση στην επίσπευση της διαδικασίας 

για την έκδοση νέων, σύγχρονων διδακτικών βιβλίων, συλλογικής συγγραφικής 

ευθύνης που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Επιστήμης και της προόδου, που 

έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα καθώς και στο πνεύμα της δημοκρατικής αγωγής, 

όπως θα ορίζει το αναλυτικό πρόγραμμα». 

Θα πρέπει τέλος να επισημανθεί και ένα γεγονός που καταδεικνύει τις εξαιρετικά 

εχθρικές σχέσεις της Δ.Ο.Ε. με την αξιωματική αντιπολίτευση. Σε αυτή τη γενική 

συνέλευση δεν παραβρέθηκε εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας κάτι που 

σχολιάστηκε καθώς υπήρξαν αιτιάσεις ότι δεν προσκλήθηκε το κόμμα της 

αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τελικά επιδείχθηκε το τηλεγράφημα με το οποίο εστάλη 

η πρόσκληση στον αρχηγό του κόμματος Ευάγ. Αβέρωφ. 

Επιχειρώντας έναν απολογισμό των ετήσιων Γ.Σ. των ομοσπονδιών, Δ.Ο.Ε. και 

Ο.Λ.Μ.Ε., δημοσιεύεται, στην εφ. Εξόρμηση, άρθρο με τίτλο: «Εκπαιδευτικοί: Θετικές 

οι αλλαγές στην παιδεία». Στο άρθρο αυτό αναφέρεται ότι οι εκπαιδευτικοί 

εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη μέχρι τώρα πορεία και ότι αναμένουν την 

αλλαγή του Ν.309/76 προς την κατεύθυνση της διαμόρφωσης ελεύθερων ανθρώπων, 

δημιουργικών και υπεύθυνων πολιτών που να πιστεύουν στις ανθρώπινες αξίες και 

στους δημοκρατικούς θεσμούς. Αναφέρεται μάλιστα και ένα απόσπασμα από την 

ομιλία ενός συνέδρου της Γ.Σ. της Δ.Ο.Ε. στην οποία διαγράφεται ο νέος 

αναμενόμενος ρόλος των τοπικών συνδικαλιστικών συλλόγων στην κοινωνία, ιδίως 

μετά την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου του συνδικαλιστικού κινήματος: «εμείς δεν 

εννοούμε το ρόλο των συλλόγων σαν ένα ρόλο διεκπεραιωτή κάποιας αλληλογραφίας 

με τη Δ.Ο.Ε. ή του διοργανωτή κάποιων συνεστιάσεων. Αυτά φυσικά είναι αναγκαία, 

όμως κύριος ρόλος των συλλόγων μας πρέπει να είναι από τη μια μεριά η 

συνδικαλιστική παρουσία και δράση στο χώρο τους για το πέρασμα μέσα στο λαό 
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των θέσεων και των απόψεων του κλάδου για τη λαϊκή παιδεία και γενικότερα για 

τα κοινωνικά μας θέματα»228 [η επισήμανση δική μας]. 

«Η υπόθεση της παιδείας είναι θεμέλιο της Αλλαγής. Και έχουμε ακόμη πολλή 

δουλειά να κάνουμε για την υλοποίηση των στόχων της κυβέρνησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στον 

κρίσιμο αυτό τομέα, στόχων που αφορούν την βελτίωση της παρεχόμενης παιδείας 

και την εξασφάλιση σωστής εκπαίδευσης για όλα ανεξαίρετα τα παιδιά του ελληνικού 

λαού» ήταν οι πρώτες δηλώσεις του Απ. Κακλαμάνη ο οποίος ανέλαβε το Υπουργείο 

Παιδείας, στις αρχές του Ιουλίου του 1982, με υφυπουργό τον Στέλιο Παπαθεμελή, 

ενώ ο υφυπουργός Πέτρος Μώραλης διατήρησε τη θέση του. Όπως τονίζεται, ο Απ. 

Κακλαμάνης ήταν υπεύθυνος του κοινοβουλευτικού τομέα παιδείας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

κατά την αντιπολιτευτική περίοδο του κόμματος, όταν και οι σχέσεις με τις 

εκπαιδευτικές συνδικαλιστικές οργανώσεις έγιναν περισσότερο στενές.229 Λίγες μέρες 

αργότερα, το Διδασκαλικό Βήμα ανακοινώνει τη συμμετοχή δασκάλων σε επιτροπή 

του Υπουργείου, αποδεικνύοντας εμμέσως ότι η συμμετοχή στην εξουσία που 

προανήγγειλε στη Γ.Σ. λάμβανε σάρκα και οστά,230 ενώ την ίδια στιγμή ο νέος 

υπουργός διαμηνύει σε συνέντευξή του ότι θεωρεί ως απαραίτητη προϋπόθεση της 

επιτυχίας «τον ανοιχτό διάλογο με όλους».231 

Παράλληλα με τα γεγονότα αυτά, στις στήλες της εφ. Ελευθεροτυπία 

πραγματοποιείται μια επίκαιρη έρευνα για την κατεύθυνση και το περιεχόμενο που 

πρέπει να δοθεί στην παιδεία, στην οποία φιλοξενούνται οι απόψεις της Δ.Ο.Ε., του 

υφυπουργού παιδείας (για τη γενική εκπαίδευση) και των γονέων. Η κατεύθυνση 

στην οποία κινούνται όλοι είναι η ανάγκη διαμόρφωσης μιας αντιαυταρχικής 

παιδείας, που να δίνει μεγαλύτερη ελευθερία στο μαθητή και τον εκπαιδευτικό, ενώ 

οι εκπαιδευτικοί τόνισαν την ανάγκη εξάλειψης του στοιχείου επιβολής της 

εξουσίας.232 Σε άλλο δημοσίευμα, ο υφυπουργός παιδείας Π. Μώραλης ζητά τη 

συμβολή όλων των φορέων της σχολικής ζωής αλλά και όλου του λαού για να 

πραγματωθεί ο στόχος, που είναι ένα ελεύθερο και δημοκρατικό σχολείο. Ο στόχος 
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 «Εκπαιδευτικοί: θετικές οι αλλαγές στην παιδεία», Εξόρμηση, 03/04-07-1982. 
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 «Σωστή εκπαίδευση για όλα τα παιδιά του ελληνικού λαού. Ο Απ. Κακλαμάνης ανέλαβε το 
Υπουργείο Παιδείας», Ελευθεροτυπία, 06-07-1982. 
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 «Οι δάσκαλοι συμμετέχουν στον καταρτισμό του 5ετούς προγράμματος οικονομικής και κοινωνικής 
ανάπτυξης Επιτροπή συγκροτήθηκε στο ΥΠ.Ε.Π.Θ. η οποία θα παρακολουθήσει συστηματικά τα 
προβλήματα και τις εξελίξεις του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας και θα συντάξει με βάση τις 
αρχές του δημοκρατικού προγραμματισμού μελέτη η οποία θα αποτελέσει τη βάση για να καταρτισθεί 
το πενταετές πρόγραμμα οικονομικής κα{ κοινωνικής ανάπτυξης 1983-87 σε ότι αφορά τα θέματα 
παιδείας και εκπαιδευτικών: Η επιτροπή αυτή έχει αποστολή: α) Να αξιολογήσει τη σημερινή 
κατάσταση του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας μας και να προσδιορίσει τα σοβαρότερα 
προβλήματα, β) Να επιλέξει γενικές επιδιώξεις και στόχους με σκοπό την ολική ή μερική λύση μέσα 
στην 5/τία 1983-87 αυτών των προβλημάτων, γ) να υποδείξει τα μέτρα πολιτικής τα οποία θα 
επιτρέψουν την υλοποίηση αυτών των επιδιώξεων ναι στόχων μέσα στην ίδια πενταετία». «Το 5/ετές 
πρόγραμμα οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης», Δ.Β.919/Ιούλιος 1982:8 
231

 Κακλαμάνης, Απ., «Περισσότερο σκέφτηκα τους μαθητές», Το Βήμα, 15-08-1982:12.Από το άρθρο 
αυτό και η φωτογραφία. 
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 «Αντιαυταρχική Παιδεία. Ανάγκη για περισσότερο διάλογο», Ελευθεροτυπία, 14-07-1982. 
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αυτός εκτός από τη συμμετοχή περνά και μέσα από την αλλαγή του περιεχομένου 

σπουδών και των σχολικών βιβλίων.233 Ωστόσο, αυτή η τάση για 

«αποαυταρχικοποίηση» της παιδείας δέχθηκε κριτική από μια μερίδα εκπαιδευτικών 

(Ένωση Διευθυντών Σχολείων) και κάποιων γονέων οι οποίοι εξέφρασαν τις ανησυχίες 

τους για την αποδιοργάνωση του σχολείου και την απώλεια του «ανθρωπιστικού» 

χαρακτήρα της εκπαίδευσης.  Υποστήριξαν ότι όλα αυτά πιθανόν να οδηγήσουν τα 

παιδιά σε αντικοινωνικές συμπεριφορές, σε ασυδοσία, σε ασέβεια και σε 

απομάκρυνση από τη μάθηση.234 

Αναλογιζόμενοι το θεωρητικό πλαίσιο που θέτει ο M. Kogan, ο οποίος 

αντιλαμβάνεται την εκπαίδευση μέσα από πολλαπλές οπτικές (που αναφέρθηκαν στο 

θεωρητικό μέρος), βλέπουμε μια ταυτοσημία απόψεων. Ο Μ. Kοgan δηλαδή ορίζει ως 

σημαντικό δικαίωμα του πολίτη, ως ατομικό προσόν αλλά και ως κοινωνικό αγαθό την 

παιδεία, την στιγμή που στο πρόγραμμα του ΠΑ.ΣΟ.Κ. η παιδεία γίνεται αντιληπτή όχι 

μόνο ως επενδυτικό αγαθό, αλλά ταυτόχρονα ως αυτοσκοπός για τον άνθρωπο.235 

Επίσης o Kοgan αναφέρει πως το σημαντικό ερώτημα είναι ποιος θα έχει τον κύριο 

λόγο στην κατάρτιση των προγραμμάτων σπουδών (Kogan, 1978:51). Για το θέμα της 

σύνταξης των αναλυτικών προγραμμάτων και της συγγραφής των νέων βιβλίων της 

εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης μετά το 1982, ο Αρ. Βουγιούκας σε συνέντευξή του 

στην ειδική έκδοση του Διδασκαλικού Βήματος, επισημαίνει ότι τα βιβλία γράφτηκαν 

όχι μετά από διαγωνισμό, «αλλά από ομάδες εργασίας μέσα στα πλαίσια του 

Κ.Ε.Μ.Ε., που τις απαρτίζουν πρόσωπα εγνωσμένης ικανότητας, στις οποίες μετέχουν 

με αυξημένη ευθύνη και μέλη του Κ.Ε.Μ.Ε.». Στις αιτιάσεις ότι αποκλείστηκαν από τις 

συγγραφικές ομάδες εκπαιδευτικοί που ήθελαν να συμμετάσχουν, απαντά ότι τέτοιες 

διαδικασίες θα προκαλούσαν περισσότερες καθυστερήσεις και αντιδράσεις.236 

Στη συνέντευξη αυτή ο Αρ. Βουγιούκας συγκεντρώνει τα χαρακτηριστικά των 

νέων αναλυτικών προγραμμάτων και των βιβλίων τα οποία «δεν περιορίζονται σε 

απλή παράθεση της ύλης με κάποιες έστω τσόντες (sic) σκοπών και οδηγιών, αλλά 
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 «Θέλουμε σχολείο ελεύθερο και δημοκρατικό», Ελευθεροτυπία, 17-07-1982. 
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 Η έρευνα καταλήγει ότι τα μηνύματα που ανέδειξαν οι περισσότεροι ομιλητές είναι: «περισσότερη 
δημοκρατία στα σχολεία και στην οικογένεια, περισσότερος και ειλικρινέστερος διάλογος, γκρέμισμα 
της αυθεντίας του καθηγητή και του γονιού, σεβασμός στη θέση του φόβου, ποιοτικό ανέβασμα του 
μαθητή και του τέκνου, ελευθερία στις σχέσεις, συνεργασία στη μάθηση, πρωτοβουλία στη δράση, 
απελευθέρωση της προσωπικότητας. [...]. Και είναι ευτύχημα, που διαπιστώνεται, ότι αποτελούν 
σήμερα και θέσεις και υποσχέσεις τόσο της υπεύθυνης πολιτείας (όπως πρόκυψε από την συνέντευξη 
του αρμόδιου υφυπουργού Παιδείας) όσο και των εκπαιδευτικών οργανώσεων, που εκφράζουν τους 
δάσκαλους και καθηγητές, αλλά και των οργανώσεων των γονιών». «Αντιαυταρχική Παιδεία. 
Συμπεράσματα και προτάσεις», Ελευθεροτυπία, 19-07-1982. 
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 ΒΡΕΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
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 «Τα νέα Α.Π. και βιβλία και το Γλωσσικό Μάθημα (συνέντευξη με τον Α. Βουγιούκα, Ειδικό 
Σύμβουλο του Κ.Ε.Μ.Ε.», Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας: Τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα και τα 
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είναι συστηματικά οργανωμένα γύρω από βασικές γνωστικές δομές και ιεραρχημένα 

κατά το σχήμα: Σκοπός του μαθήματος – Γενικές ενότητες με τις επιδιώξεις τους – 

Μερικότερες ενότητες με τους στόχους τους και με τις αντίστοιχες διδακτικές 

ενέργειες και μαθητικές δραστηριότητες».237 Επιπλέον, τα χαρακτηριστικά των νέων 

βιβλίων μπορούν να συμπυκνωθούν στη νέα μαθητοκεντρική και επιστημονική 

προσέγγιση που αναδύουν.238 

Παράλληλα, κατά την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση ’82-’85 τα ζητήματα των 

προγραμμάτων σπουδών239 και των νέων βιβλίων240 μπορούμε να πούμε ότι έγιναν 

αποδεκτά με θετικά σχόλια από την πλειοψηφία των εκπαιδευτικών. Ο Αρ. 

Βουγιούκας, πάλι, αναφέρει ότι η υποδοχή των νέων βιβλίων από τους δασκάλους, 

τους μαθητές και τους γονείς τους ήταν θερμή. Ταυτόχρονα φαίνεται ότι η Δ.Ο.Ε. έχει 

αναλάβει πρωτοβουλία για την διεξοδικότερη ενημέρωση του εκπαιδευτικού κόσμου 

σχετικά με την υψηλή διδακτική και παιδαγωγική ποιότητα των βιβλίων, πράγμα που 

καταδεικνύει μια ακόμα σύμπλευση με το Υπουργείο.241 Στην εφημερίδα Το Βήμα 

επίσης, επισημαίνεται ότι «ο δάσκαλος υποβοηθείται αποτελεσματικά στο έργο του 
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 «Τα νέα Α.Π. και βιβλία και το Γλωσσικό Μάθημα (συνέντευξη με τον Α. Βουγιούκα, Ειδικό 
Σύμβουλο του Κ.Ε.Μ.Ε.», Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας: Τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα και τα 
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 Τονίζει ο Βουγιούκας επί αυτού: «Οι διδακτικές ενέργειες και οι μαθητικές δραστηριότητες που 
αναφέρονται σε ημερήσιες διδακτικές ενότητες μεταφέρονται στα βιβλία του δασκάλου. Σε ό,τι αφορά 
τα νέα βιβλία, αυτά έχουν τα εξής βασικά γνωρίσματα:  

1) Είναι, όπως είπαμε, καρπός συλλογικής εργασίας.  
2) Για πρώτη φορά στην Ελλάδα βγαίνουν βιβλία του μαθητή και αντίστοιχα βιβλία για το δάσκαλο.  
3)Τα βιβλία για το μαθητή δεν είναι πια αποθήκες ετοιμοπαράδοτων γνώσεων αλλά βιβλία 

εργαστηριακά, που βοηθούν και ασκούν το μαθητή στην αναζήτηση και την οικοδόμηση της γνώσης, 
περιέχοντας γι’ αυτό το σκοπό μαθησιακές δραστηριότητες, σχεδιασμένες να γίνονται μέσα στην 
τάξη και πολλές από αυτές πάνω στα ίδια τα βιβλία. 

4)Τα βιβλία για το δάσκαλο αποτελούν προέκταση και ολοκλήρωση του Α.Π. και περιέχουν τη 
φιλοσοφία κάθε μαθήματος και ενδεικτικές διδακτικές ενέργειες και μαθητικές δραστηριότητες, για 
να κάνει ο δάσκαλος πιο αποτελεσματικά τη δουλειά του. 

5)Τα νέα βιβλία στηρίζονται σ’ ένα συνδυασμό προγραμματισμένης διδασκαλίας και επινοητικών 
παρεμβάσεων του δασκάλου και κάνουν εντατική και παραγωγική αξιοποίηση του διαθέσιμου 
χρόνου (που μετά την καθιέρωση του πενθήμερου και με το εναλλακτικό ωράριο πολλών 
συστεγαζόμενων σχολείων έχει συρρικνωθεί στα μη περαιτέρω). 

6)Τα βιβλία του μαθητή κυκλοφορούν σε τεύχη (2-4), για λόγους πρακτικούς και παιδαγωγικούς. 
Επειδή πρόκειται για εργαστηριακού τύπου βιβλία, πάνω στα οποία γράφουν τα παιδιά, δεν μπορεί 
να ξεπερνούν ορισμένη έκταση...». «Τα νέα Α.Π. και βιβλία και το Γλωσσικό Μάθημα (συνέντευξη 
με τον Α. Βουγιούκα, Ειδικό Σύμβουλο του Κ.Ε.Μ.Ε.», Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας: Τα Νέα 
Αναλυτικά Προγράμματα και τα βιβλία, Επιστημονικό Βήμα-Ειδική Έκδοση, Έτος 30

ο
 – Τεύχος 6

ο
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Δεκέμβρης 1984 Γενάρης - Φλεβάρης 1985, σ. 12-17. 
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 Τα νέα Αναλυτικά και Ωρολόγια Προγράμματα Σπουδών αποτυπώθηκαν σε μια σειρά Π.Δ. που 
ξεκίνησαν να εκδίδονται από το καλοκαίρι του 1982 με το Π.Δ. 583/1982 (ΦΕΚ 107/31-8-82 τ. Α') για τις 
Α' και Β' τάξεις και συνέχισαν σταδιακά σε όλη τη δεκαετία. 
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 Παράλληλα με τα νέα προγράμματα σπουδών κυκλοφόρησαν και τα νέα βιβλία που τα 
υλοποιούσαν. 
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πράγμα που τον εμποδίζει να καταφεύγει σε επικίνδυνους αυτοσχεδιασμούς της 

στιγμής».242 

Έτσι λοιπόν, με ταχύτατους ρυθμούς μέσα στο καλοκαίρι του 1982 

προετοιμάστηκαν τα νέα σχολικά βιβλία για τις Α’ και Β΄ τάξεις σύμφωνα με τις νέες 

κατευθύνσεις, το δημοκρατικό πνεύμα στην παιδεία, το νέο αναλυτικό πρόγραμμα 

(που δημοσιεύτηκε στο Π.Δ. 583, ΦΕΚ 207/31-8-82 τ. Α') και το μονοτονικό σύστημα. 

Η ευθύνη της έκδοσής τους είχε ανατεθεί στους Αρ. Βουγιούκα,243 Αντ. Μπενέκο και 

Ελευθ. Μαραγκουδάκη αντίστοιχα για τα μαθήματα Γλώσσα, Μελέτη Περιβάλλοντος 

και Μαθηματικά. Η έκδοση των νέων βιβλίων συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε σε πολύ 

μεγάλο βαθμό το 1986.  

Ο Fred Carnden στο βιβλίο του «Knowledge to Policy. Making the Most of 

Development Research» (2009:19) όσον αφορά τις διεργασίες αυτές της 

επιστημονικής έρευνας και της εκπαιδευτικής πολιτικής σχολιάζει ότι οι «νέες γνώσεις 

αναδεικνύουν μια δυναμική αλληλεπίδραση της επιστημονικής έρευνας και της 

πολιτικής. Από τη μια πλευρά αυτής της αλληλεπίδρασης, η πολιτική ή οι πολιτικές 

ρυθμίσεις διαμορφώνουν τους περιορισμούς και τις ευκαιρίες για τους ερευνητές να 

κάνουν τη δουλειά τους και να προσπαθήσουν να επηρεάσουν τη δημόσια πολιτική. 

Από την άλλη πλευρά, η ερευνητική δραστηριότητα και η θεωρία μπορούν να 

αλλάξουν μια πολιτική με τη δημιουργία νέων επιλογών, τη διαμόρφωση νέων 

ζητημάτων πολιτικής, καθώς και την εισαγωγή νέων λύσεων για τα προβλήματα της 

πολιτικής. Τελικά, η έρευνα μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο που λαμβάνονται οι 

κυβερνητικές αποφάσεις. Αυτή είναι μια αλληλεπίδραση που ωφελεί τόσο τους 

ερευνητές όσο και τους φορείς χάραξης της πολιτικής». 

Τις επόμενες ημέρες ανακοινώνεται η αλλαγή στο εξεταστικό σύστημα με 

απώτερο στόχο την κατάργηση των φροντιστηρίων. Σε συνεχόμενες συνεντεύξεις στις 
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 «Νέα αναλυτικά προγράμματα», Το Βήμα, 15-06-1982. 
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 Για την έκδοση των σχολικών βιβλίων και τις προτάσεις, τα βιβλία να γραφτούν από τη «βάση» στη 
συνέντευξή του στην Ειδική Έκδοση της Δ.Ο.Ε., ο Αρ. Βουγιούκας  (Εκπαιδευτικός Σύμβουλος του 
Κ.Ε.Μ.Ε.) περιγράφει με το δικό του γλαφυρό τρόπο τις λεπτομέρειες του εγχειρήματος. «Εδώ που τα 
λέμε, δεν είχε τίποτε ξεκαθαρισμένο το ΠΑ.ΣΟ.Κ. γι’ αυτά τα θέματα που να επιδιώξει να το προωθήσει. 
Και μολονότι δεν ήμασταν κομματικά ενταγμένοι στις γραμμές του, μας εμπιστεύτηκε, ξέροντας μόνο 
ότι ιδεολογικά ανήκαμε στον κεντροαριστερό χώρο. Γεγονός είναι ότι βγάλαμε το ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
ασπροπρόσωπο στο χώρο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, και μάλιστα σε χρόνο ρεκόρ!» Για την 
ποιότητα και τον προσανατολισμό των βιβλίων σημειώνει: «Είναι βιβλία ‘εργαστηριακά’, με εργασίες 
που προβλέπεται να γίνονται μέσα στην τάξη, και στην περίπτωση των γλωσσικών βιβλίων πάνω στα 
ίδια τα βιβλιοτετράδια. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, συνοδεύονται και από αντίστοιχα βιβλία του 
δασκάλου. Η κοινωνικοπολιτική ιδεολογία που τα διέπει είναι ουμανιστική· ουμανιστική επίσης είναι 
και η ψυχοπαιδαγωγική αντίληψη που προβλέπεται για τη διδακτική τους αξιοποίηση. Οι συντάκτες 
αυτών των βιβλίων εκπροσωπούσαμε τάσεις του ευρωπαϊκού και νεοελληνικού διαφωτισμού, και, για 
λόγους όχι εύκολα προσδιορίσιμους, αφού ήμασταν μειοψηφία μέσα στο Τμήμα πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, καταφέραμε να περάσουμε, χωρίς πολλές αντιστάσεις τη γραμμή του ανανεωμένου 
εκπαιδευτικού δημοτικισμού που είχε εγκαινιάσει το πρώτο ΠΙ». Τέλος υπογραμμίζει ότι, με τις 
ευκαιρίες που είχε να επικοινωνεί με εκπαιδευτικούς και γονείς, τα βιβλία έγιναν ευμενώς αποδεκτά 
τόσο από τους εκπαιδευτικούς, όσο και από τους γονείς (Βουγιούκας, 2007:133-135).  



 

 

162 Η Εκπαιδευτική Πολιτική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση τη δεκαετία του 80 

εφημερίδες Ριζοσπάστης (6-8-82)244 και Το Βήμα (15-8-82),245 ο Απ. Κακλαμάνης 

επιχειρηματολογεί για το νέο σύστημα εξετάσεων το οποίο, όπως ισχυρίζεται, 

προώθησε σκεπτόμενος τους μαθητές. Δηλώνει επίσης ότι είναι απαράδεκτο για τους  

καθηγητές του δημόσιου σχολείου να κάνουν ιδιαίτερα μαθήματα καθώς, όπως 

υποστηρίζει, η ζωή του καθηγητή βρίσκεται μόνο μέσα στο σχολείο. Σε καμιά 

περίπτωση δεν θα επιτραπεί η παράλληλη απασχόληση, συμπληρώνοντας πως αν 

χρειαστεί θα φτάσουν ως την απόλυση αυτών που θα κάνουν ιδιαίτερα μαθήματα.  

Παράλληλα, όπως είχε δηλώσει, από το βήμα της 51ης Γ.Σ. της Δ.Ο.Ε. ο 

υφυπουργός παιδείας Π. Μώραλης προετοιμαζόταν η σύνταξη και έκδοση του νόμου 

για τη γενική εκπαίδευση που θα αντικαταστήσει τον Ν. 309/76. Επειδή η 

ολοκλήρωση του νέου νόμου καθυστερούσε και υπήρχαν αυξανόμενες κοινωνικές και 

συνδικαλιστικές πιέσεις, προτείνεται από το σύμβουλο του υπουργού Κ. Χάρη με 

υπηρεσιακό σημείωμα246 που κατέθεσε στον νέο υπουργό, Απ. Κακλαμάνη, να μην 

περιμένουν την ολοκλήρωση του νόμου, αλλά να προχωρήσουν άμεσα στην κατάθεση 

μόνο του μέρους που αφορά την κατάργηση του επιθεωρητή και την θέσπιση του 

σχολικού συμβούλου και προϊσταμένου διεύθυνσης. Η άποψη βεβαίως που 

επικρατούσε στο συνδικαλιστικό χώρο και την πολιτική ηγεσία, σύμφωνα με τον 

ερωτώμενο στη συνέντευξη 10, ήταν ότι για να εκδημοκρατιστεί η εκπαίδευση έπρεπε 

να απαλλαγεί όσο το δυνατόν ταχύτερα από τους επιθεωρητές ως θεσμό και ως 

πρόσωπα. Και αυτό γινόταν μόνο με τη διχοτόμηση των αρμοδιοτήτων, όπως τονίζει 

χαρακτηριστικά. Διότι «ξέραμε τι θα συνέβαινε αν αφήναμε μόνο έναν θεσμό, αν 

αλλάζαμε μόνο το όνομα και λέγαμε αντί για επιθεωρητής, σχολικός σύμβουλος. 

Αμέσως αυτοί θα διεκδικούσαν και θα καταλάμβαναν όλες τις θέσεις και δεν θα 

είχαμε κάνει καμία αλλαγή. Σπάζοντας το θεσμό σε δύο δεν ήξεραν που να πάνε. 

Αυτοί είχαν μάθει να κάνουν σχολική διοίκηση και πειθαρχία αλλά περισσότερο 

ταίριαζαν στο θεσμό του σχολικού συμβούλου. Όμως ούτε για το ένα έκαναν ούτε για 

το άλλο. Σκόπιμα έγινε αυτός ο διαχωρισμός. Βέβαια κάποιοι από τους επιθεωρητές, 

10 με 15, έγιναν σχολικοί σύμβουλοι αλλά δεν μπόρεσαν να μπουν στο πνεύμα. Άλλοι 

έγιναν δάσκαλοι και άλλοι παραιτήθηκαν». Πάντως, είτε σύμφωνα με την αφήγηση 

του Κ. Χάρη ο υπουργός αξιολόγησε θετικά την πρότασή του (Χάρης, 2011:281) είτε 

για να καταργήσει άμεσα τους επιθεωρητές (συνέντευξη 10), ο Απ. Κακλαμάνης 
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 «Σύντομα δημοσιεύεται το νέο σύστημα εισαγωγής στα Α.Ε.Ι.. Δηλώσεις του υπουργού παιδείας κ. 
Κακλαμάνη», Ριζοσπάστης, 06-08-1982. 
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 Κακλαμάνης, Απ., «Περισσότερο σκέφτηκα τους μαθητές», Το Βήμα, 15-08-1982:12. 
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Στο σχετικό υπηρεσιακό σημείωμα που υπέβαλε σημείωνε «Το σχέδιο αυτό σχετίζεται με την ανάγκη 
να προωθηθεί άμεσα η θέσπιση του θεσμού του σχολικού συμβούλου  το οποίο επείγει, δεδομένου ότι 
οι επιθεωρητές έχουν παροπλιστεί και η εκπαίδευση παραμένει χωρίς εποπτεία και καθοδήγηση. Θα 
χρειαστεί να πάρει τη μορφή αποσπασματικής τροποποίησης του Ν. 309/1976, έτσι που να μπορεί να 
ψηφιστεί και να εφαρμοστεί άμεσα, χωρίς αναμονή της αντικατάστασης ολόκληρου του νόμου (η οποία 
θα απαιτήσει χρόνο), αλλά και που να μπορεί κατόπιν, χωρίς δυσκολία, να ενταχθεί στο νέο νόμο που 
θα αντικαταστήσει τον 309/76. Έτσι, το σχέδιο αυτό περιορίζεται σε ό,τι αφορά τους σχολικούς 
συμβούλους και το περιφερειακό (σε επίπεδο νομού) υπηρεσιακό πλαίσιο της θεσμικής τοποθέτησης 
τους» (Χάρης, 2011:281). 
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προχώρησε εσπευσμένα στις 29 Σεπτεμβρίου του 1982 στην κατάθεση του 

νομοσχεδίου στη Βουλή το οποίο συζητήθηκε το Δεκέμβριο και έγινε τελικά ο νόμος 

1304/7.12.1982 (ΦΕΚ Α’ 144) για την «Επιστημονική-Παιδαγωγική καθοδήγηση και τη 

διοίκηση στη Γενική και τη Μέση Τεχνική-Επαγγελματική Εκπαίδευση».247 Την ίδια 

εκτίμηση με τον 10ο συνεντευξιαζόμενο έχει και ο πρώην επιθεωρητής Στέφανος 

Φίλος ο οποίος αναφέρει ότι προέβησαν στη σύνταξη του σχετικού νομοσχεδίου και 

στη συνέχεια την κατάθεση και την ψήφιση στη Βουλή, χωρίς να ακουστούν οι 

απόψεις των ενδιαφερομένων με μοναδικό στόχο την απομάκρυνση των 

επιθεωρητών της εκπαίδευσης από τις θέσεις που κατείχαν (Φίλος, 1984:187). 

Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς 1982-83, δημοσιεύεται στο πρωτοσέλιδό του 

Δ.Β. (τ.921/15-9-82) άρθρο της διοίκησης της Δ.Ο.Ε. με τίτλο: «Ο Αγώνας Συνεχίζεται» 

(παραπέμποντας στο σύνθημα του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). Στο άρθρο αυτό εκφράζονται οι 

προσδοκίες του κλάδου για τη σχολική χρονιά που μόλις αρχίζει, η οποία θεωρείται 

καθοριστική για τον κλάδο. Πιστεύεται ότι η χρονιά αυτή θα είναι η αφετηρία για τη 

σταδιακή αντιμετώπιση των προβλημάτων παιδείας, την αναδιάρθρωση της 

εκπαιδευτικής δομής, την καθιέρωση νέων δεσμών και γενικότερα την αλλαγή του 

εκπαιδευτικού συστήματος. Θεωρεί κυρίαρχο το θέμα της καθιέρωσης του θεσμού 

του σχολικού συμβούλου και της εφαρμογής της νέας δομής στο διοικητικό σύστημα 

της εκπαίδευσης. Στην συνέχεια περιγράφονται οι βασικές αρχές για το σχολικό 

σύμβουλο, σύμφωνα με τις απόψεις του κλάδου. Εκφράζονται ωστόσο και φόβοι ότι 

το κατεστημένο δεν θα αδρανήσει248 μπροστά στην απώλεια των «προνομίων» του 

και γι’ αυτό καλεί όλους να βρίσκονται σε επαγρύπνηση. Εκτιμά ότι η νέα δομή του 

διοικητικού συστήματος της εκπαίδευσης έχει μεγάλη σημασία. Αξίζει να αναφερθεί η 

παράγραφος που αναφέρεται στο σκοπό των αγώνων του κλάδου: «αγωνιζόμαστε 

για το σοσιαλιστικό μετασχηματισμό της κοινωνίας μας γιατί θέλουμε τα 

επικρατήσουν στη ζωή μας οι αρχές της δικαιοσύνης, της ισότητας και της 

ελευθερίας»249 [η υπογράμμιση δική μας]. 
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 Πάντως το σχέδιο νόμου που κατατέθηκε, και ψηφίστηκε, είχε τέσσερις βασικές αλλαγές σε σχέση 
με το προσχέδιο που είχε καταθέσει η επιτροπή: «(α) Τη διαδικασία επιλογής των σχολικών 
συμβούλων, η οποία θα έπρεπε απαραιτήτως να ορίζει και μια υποχρεωτική γραπτή εξέταση. (β) Την 
άστοχα δυσμενή μεταχείριση των ως τότε υπηρετούντων επιθεωρητών, για τους οποίους θα έπρεπε 
να προηγηθεί η κρίση τους χωριστά από τους δασκάλους υποψηφίους, με κύριο κριτήριο την 
ευδοκιμότητά τους στο ρόλο του επιθεωρητή, (γ) Την εσαεί «επί θητεία» υπηρεσία των σχολικών 
συμβούλων, αντί της μονιμοποίησης τους στον κλάδο, έπειτα από μια πρώτη απολύτως ευδόκιμη 
θητεία σε αυτήν. Σημειώνω ακόμα (δ) την παράλειψη να ανατεθεί στους σχολικούς συμβούλους και η 
αρμοδιότητα να αξιολογούν το έργο του σχολείου και την υπηρεσιακή ευδοκιμότητα των 
εκπαιδευτικών, μια πολύ επιζήμια παράλειψη που δυστυχώς συνεχίζεται ως σήμερα» (Χάρης, 
2011:282). 
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 Να σημειώσουμε πως αυτή η αποστροφή θυμίζει την επισήμανση του προέδρου του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ανδρ. 

Παπανδρέου κατά την εισήγησή του στη σύνοδο της 9
ης

 Κεντρικής Επιτροπής (3/4-4-82) για τον κίνδυνο 

που έχουν να αντιμετωπίσουν οι αλλαγές που προωθούνται από το κατεστημένο σύστημα. 
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 «Ο Αγώνας συνεχίζεται», Δ.Β.921/15-09-1982. 
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Με υπόμνημα που καταθέτει στον υπουργό παιδείας στις 5 Οκτωβρίου η 

Α.Σ.Γ.Μ.Ε. ζητά περισσότερη δημοκρατία στον τρόπο λειτουργίας των σχολείων, τα 

οποία πρέπει ν' απαλλαγούν από το αυταρχικό μοντέλο. Ζητά, επίσης, εκτός των 

άλλων οι αποφάσεις του Υπουργείου να λαμβάνονται με τη συνεργασία των γονιών, 

των εκπαιδευτικών και της τοπικής αυτοδιοίκησης.250 Λίγες μέρες αργότερα σε 

συνάντηση που είχε η Α.Σ.Γ.Μ.Ε. με τον υπουργό παιδείας, ζητά την ουσιαστική 

συμμετοχή των γονέων στη διοίκηση του σχολείου σε ισότιμη βάση. Συγκεκριμένα:  

 τη συμμετοχή της Α.Σ.Γ.Μ.Ε. στις διάφορες επιτροπές του Υπουργείου 

Παιδείας  

 την ανάγκη συμμετοχής του συλλόγου γονέων στη διοίκηση του σχολείου 

 λύση του κτιριακού  

 αλλαγή των βιβλίων  

 λήψη ριζικών μέτρων ώστε το σχολείο να ικανοποιεί και να προσελκύει το 

μαθητή.  

Ιδιαίτερη σημασία έχει η απάντηση του υπουργού «για τη συμμετοχή των 

συλλόγων γονέων στη διοίκηση του σχολείου και υποσχέθηκε ότι θα γίνει 

πραγματικότητα με την κατάθεση του νέου νόμου αντι-309 μέσα στο 1982».251 

Αντίστοιχα και στο ίδιο «σοσιαλιστικό» πνεύμα και προς την κατεύθυνση της 

κατάργησης των ανισοτήτων ανακοινώνεται, στις 30-11-82, η ίδρυση 216 

μεταλυκειακών κέντρων, και η είδηση αυτή αναγγέλλεται από την εφημερίδα 

Εξόρμηση με τίτλο: «Τέρμα η παραπαιδεία».252 

Να σημειωθεί εδώ ότι με αφορμή την κατάθεση του νομοσχεδίου από την 

κυβέρνηση, δημοσιεύεται στην εφ. Ριζοσπάστης253 (2-11-82) κείμενο που 

επεξεργάστηκε το Συντονιστικό Όργανο Παιδείας της ΚΕ του Κ.Κ.Ε., με τις θέσεις του 

κόμματος. Στο κείμενο αυτό καταγράφεται η διαφωνία του Κ.Κ.Ε. στις προβλέψεις του 

νομοσχεδίου, καθώς όπως υποστηρίζει αποτελεί συνέχεια προς την ίδια κατεύθυνση 

με διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων του επιθεωρητή σε δυο πρόσωπα χωρίς να 

καθιερώνεται η δημοκρατική συμμετοχή όλων των συντελεστών του παιδαγωγικού-

εκπαιδευτικού έργου στη διοίκηση και λειτουργία της εκπαίδευσης. Προτείνει 

μάλιστα τη συλλογική και εκλεγμένη διοίκηση στη θέση της προσωποπαγούς από τον 

διευθυντή στο σχολείο. Η εκλεγμένη διοίκηση της εκπαίδευσης θα λειτουργεί σε τρία 

επίπεδα: σε επίπεδο σχολείου, σε επίπεδο νομού και σε εθνικό επίπεδο. Τονίζεται δε, 

ανεξάρτητα αν συμφωνούν ή όχι με το θεσμό του σχολικού συμβούλου, το κύριο 

ζήτημα για το Κ.Κ.Ε. είναι αν η διοίκηση του σχολείου ασκείται με δημοκρατικό τρόπο 

στην κατεύθυνση του λαϊκού κινήματος για την παιδεία και στην υπηρεσία του 

ελληνικού λαού για την οικοδόμηση του σχολείου της αλλαγής. 
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Κατά τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο συζητείται στη Βουλή το σχέδιο νόμου 

για τη διοίκηση και εποπτεία στην εκπαίδευση. Η εισηγητική έκθεση του σχεδίου 

νόμου, η οποία κατατίθεται στη Βουλή στις 29 Σεπτεμβρίου 1982,254 αποτελείται από 

δύο μέρη. Το πρώτο αφορά την αιτιολόγηση της νομοθετικής αλλαγής που προτείνει:  

1. Ως πρώτο επιχείρημα, προτάσσει την ανεπάρκεια του ισχύοντος θεσμικού 

πλαισίου εποπτείας στην εκπαίδευση (Ν. 309/76) τόσο στην οργανωτική ρύθμιση, 

όσο και στη στελέχωση και την αποδοτικότητα της λειτουργίας του.  

Η εισηγητική έκθεση θεωρεί ότι επειδή σύμφωνα με τη θεσμική αυτή ρύθμιση ο 

επιθεωρητής επιφορτίζεται με τα καθήκοντα δυο βασικών ρόλων, του διοικητικού και 

του καθοδηγητικού, η έμφαση δίδεται πλέον στον πρώτο του ρόλο. Η συνένωση των 

δύο αυτών ρόλων στο ίδιο πρόσωπο, στην πράξη, δε μπορούσε παρά να οδηγήσει 

στην κυριάρχηση του πρώτου, του διοικητικού - ελεγκτικού και στην εξασθένιση ως 

εκμηδένιση του δεύτερου, του συμβουλευτικού -καθοδηγητικού. Κύριος παράγοντας 

είναι η πληθώρα και η πίεση των διοικητικών θεμάτων μέσα σε όλο το 

γραφειοκρατικό υπηρεσιακό πλαίσιο διοίκησης.  

2. Επιπλέον, η μονομέρεια αυτή και το όλο υπηρεσιακό κλίμα βαθμιαία 

καλλιεργούσε την τόσο γνώριμη και συγχρόνως αντιπαθητική στους εκπαιδευτικούς 

προσωπικότητα του κλειστού στο διάλογο αυταρχικού προϊσταμένου· ενός βασικού 

γνωρίσματος αρνητικού για την επιτυχή άσκηση των αρμοδιοτήτων ιδίως του 

καθοδηγητικού αλλά και του σωστού διοικητικού ρόλου.255 

3. Λαμβάνει υπόψη τις απόψεις των συλλογικών οργάνων τα οποία επί σειρά 

ετών επεσήμαιναν την ανεπάρκεια του θεσμού στο συμβουλευτικό-καθοδηγητικό 

τομέα.  

Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται οι κυριότερες ρυθμίσεις του προτεινόμενου 

νομοσχεδίου που αφορούν τόσο τη σύσταση, τις αρμοδιότητες και τις σχετικές 

λεπτομέρειες του νέου θεσμού όσο και τις σχετικές τροποποιήσεις της στη διοικητική 

διάρθρωση της εκπαίδευσης. Οι κυριότερες από αυτές είναι η εισαγωγή του θεσμού 

του σχολικού συμβούλου, για τις αρμοδιότητες του οποίου «παρέχεται 

εξουσιοδότηση έκδοσης προεδρικού διατάγματος για λεπτομερέστερο καθορισμό 

τους».256 

Κατά τη συζήτηση, που έλαβε χώρα σε διάφορες μέρες μεταξύ της 29ης 

Σεπτεμβρίου έως και την 8η Νοεμβρίου 1982 οπότε και ψηφίστηκε, αναπτύχθηκαν οι 

θέσεις των κομμάτων τόσο για τον υπό κατάργηση θεσμό του επιθεωρητή όσο και 

αυτόν του σχολικού συμβούλου. Σε γενικές γραμμές, από τη συζήτηση στη Βουλή 
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μεταξύ των βουλευτών και των εκπροσώπων των διαφόρων κομμάτων γίνεται 

ξεκάθαρο ακόμη και από την αντιπολίτευση, ελάσσονα και μείζονα, ότι απλώς οι 

αρμοδιότητες των επιθεωρητών διαχωρίζονται και αποδίδονται στους δύο νέους 

θεσμούς, τους σχολικούς συμβούλους και στους προϊσταμένους διεύθυνσης. Βέβαια, 

η πλευρά του Υπουργείου σταθερά διευκρινίζει πως πρόκειται περί νέων θεσμών και 

όχι για διάδοχο και εξέλιξη του θεσμού του επιθεωρητή. Η αντιδικία αυτή έχει 

συγκεκριμένες αιτίες. 

Ο Κωνσταντίνος Κοντοπόδης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. ανοίγοντας τη συζήτηση εκ μέρους της 

κυβέρνησης στο θερινό τμήμα της Βουλής υποστηρίζει ότι το νομοσχέδιο 

καταδεικνύει τη συνέπεια της κυβέρνησης ως προς τις προεκλογικές αλλά και τις 

προγραμματικές υποσχέσεις της προς τον ελληνικό λαό. Μέσα στο πρώτο ενδεκάμηνο 

της νέας διακυβέρνησης, απαριθμεί τα επιτεύγματα: τριπλάσιοι διορισμοί 

εκπαιδευτικών σε σχέση με το προηγούμενο έτος, κατάργηση εισιτηρίων εξετάσεων 

στα λύκεια, καθιέρωση μονοτονικού, ψήφιση του νόμου – πλαισίου για τα Α.Ε.Ι. κτλ. 

Κορύφωση της πορείας αυτής, καθώς «το ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχει τη γνώμη πως ό,τι και να γίνει 

στον τομέα της παιδείας δεν πρέπει να θεωρείται αρκετό», εμφανίζεται το προς 

ψήφιση αυτό το νομοσχέδιο, με το οποίο καταργείται ο θεσμός του επιθεωρητή και 

θεσμοθετείται αυτός του σχολικού συμβούλου. Όπως τονίζεται επανειλημμένως και 

από άλλους βουλευτές της συμπολίτευσης, «αποτελεί έναν τέλειο νέο θεσμό. Έχει 

καθαρά και αποκλειστικά καθοδηγητικό ρόλο, χωρίς διοικητικές αρμοδιότητες, χωρίς 

την άσκηση καμιάς αποφασιστικής εξουσίας». Και συνεχίζοντας ο Κοντοπόδης λίγο 

παρακάτω αναφέρει ότι «το μέτρο δεν είναι περιστασιακό... είναι μέτρο 

προγραμματισμού και σχεδιασμού του ΠΑ.ΣΟ.Κ. για την παιδεία από την προεκλογική 

περίοδο».257 

Αντίστοιχα, ο Βασίλης Κοντογιαννόπουλος, εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, 

απαντά ότι ο «κύριος ισχυρισμός της κυβερνήσεως... είναι η επισήμανση ότι τα 

σημερινά εποπτικά όργανα δεν επαρκούν για να ασκούν ταυτόχρονα διοικητικά και 

εποπτικά καθήκοντα. Και εάν δεχτούμε ότι αυτό είναι μια πραγματικότητα, τι άλλο θα 

μπορούσε να περιμένει κανείς παρά να ληφθούν τα μέτρα εκείνα που θα ελάφρυναν 

το εποπτικό προσωπικό από υπέρμετρα καθήκοντα, ή που θα δημιουργούσαν νέες 

θέσεις, ώστε να διευκολυνθεί η πληρέστερη εκπλήρωση των καθηκόντων του 

προσωπικού αυτού. Αλλά το νομοσχέδιο παραπλανητικά αναφέρεται στην 

καθοδήγηση και τη διοίκηση στην Εκπαίδευση. Κύριος σκοπός του είναι η εκδίωξη 

από την εποπτεία της εκπαίδευσης εκείνων που άξια κατέχουν τις θέσεις του 

εποπτικού προσωπικού»258 [η επισήμανση δική μας]. 
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Ιδιαίτερη όμως εντύπωση προκαλεί η τοποθέτηση του Βασίλη 

Κοντογιαννόπουλου στην οποία αφού επικαλείται το πρόσφατο παρελθόν,259 όσον 

αφορά τις καλές προθέσεις του κόμματός του σχετικά με την εκπαίδευση, απειλεί με 

κατάργηση του νέου θεσμού του σχολικού συμβούλου και με αποκατάσταση των 

επιθεωρητών, τα «θύματα της θηριωδίας του ΠΑ.ΣΟ.Κ.» (όπως χαρακτηριστικά 

χρησιμοποιείται μια μάλλον ακραία έκφραση για το πολιτικό κλίμα της εποχής), με 

την πρώτη κυβερνητική επιστροφή της Νέας Δημοκρατίας.260 Η «απειλή» αυτή 

επαναδιατυπώθηκε και λίγες μέρες αργότερα.261 Βεβαίως κάτι τέτοιο δε συνέβη ποτέ· 

δεν πρόκειται ξανά μια μεταρρύθμιση να ξεθεμελιώσει μια άλλη, παρά μόνο να τη 

συμπληρώσει σε συνήθως ρυθμιστικά ζητήματα. Αυτό θα γίνει φανερό και λίγες 

μέρες αργότερα όταν ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος, ίσως ο πιο μετριοπαθής και 

συγκαταβατικός ομιλητής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, θα εκφράσει τη σύμφωνη 

γνώμη του ως προς την αρχή του νομοσχεδίου, επισημαίνοντας την κατανομή των 

αρμοδιοτήτων του επιθεωρητή στα πρόσωπα των σχολικών συμβούλων και των 

προϊσταμένων διεύθυνσης, κατονομάζοντας τη μετονομασία αυτή ως «ουσιαστική», 

καθώς «οι σύμβουλοι θα επιδοθούν, αποκλειστικά στην  αναγκαία συμπαράσταση 

των δασκάλους και οι προϊστάμενοι των διευθύνσεων που θα είναι ενταγμένοι στις 

νομαρχίες θα έχουν καθαρά διοικητικά καθήκοντα».262 

Η θέση του Κ.Κ.Ε., όπως εκφράστηκε από την Μαρία Δαμανάκη την 6η Οκτωβρίου 

1982, θέτει τα πράγματα όπως γίνονται αντιληπτά την εποχή αυτή από μια ευρύτερη 

αριστερή οπτική, που θέλει το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας συνολικά να 

εξυπηρετεί την αναπαραγωγή της ιδεολογίας της άρχουσας τάξης και να στηρίζει έτσι 

την εξουσία της. «Αυτοί οι σκοποί που υπηρετεί το εκπαιδευτικό σύστημα καθόριζαν 

και καθορίζουν το σύστημα οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης».263 
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Ως προς τη προηγούμενη νομοθεσία της Νέας Δημοκρατίας (Ν. 309/76 & Ν. 

576/77), αυτή χαρακτηρίζεται από τη Μ. Δαμανάκη ως αυταρχική και συγκεντρωτική: 

«οι αποφάσεις για τα διάφορα εκπαιδευτικά ζητήματα παίρνονταν από ένα διοικητικό 

κέντρο, από τον υπουργό δηλαδή, από την κεντρική διοίκηση, χωρίς καμιά 

συλλογικότητα, χωρίς καμιά συμμετοχή των φορέων της εκπαίδευσης... Έτσι 

διαμορφώθηκε ένα σύστημα οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης όπου όλοι οι 

κρίκοι του βρίσκονταν υπό τον υπουργό... Αποτέλεσμα αυτού του αυταρχισμού και 

της συγκεντρωτικότητας... ήταν η αδυναμία να προωθηθούν λύσεις των 

προβλημάτων, η γραφειοκρατία, η ευθυνοφοβία, όλα αυτά τα προβλήματα που 

σωρεύονται στο εκπαιδευτικό σύστημα [...]. Ο θεσμός του επιθεωρητή με τον οποίο 

ασχολείται το σημερινό νομοσχέδιο, ήταν γέννημα αυτού ακριβώς του εκπαιδευτικού 

συστήματος... Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Ν. 309/76, ο επιθεωρητής ασκεί 

διοίκηση, επιθεώρηση, καθοδήγηση, εποπτεία και έλεγχο του σχολείου και του 

προσωπικού αυτών, ως διοικητικός και πειθαρχικός προϊστάμενος, πράγμα που 

οδηγούσε τους επιθεωρητές «να αποτελούν φόβητρο για τους ίδιους τους 

εκπαιδευτικούς. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των 

εκπαιδευτικών, και η Δ.Ο.Ε. και η Ο.Λ.Μ.Ε., είχαν καταγγείλει παλαιότερα ορισμένες 

ενέργειες επιθεωρητών που αυθαίρετα έκριναν, αποφάσιζαν και καθόριζαν την τύχη 

των εκπαιδευτικών». Η αυταρχικότητα δηλαδή ήταν συνυφασμένη με τη δομή και τις 

αρμοδιότητες του θεσμού του επιθεωρητή. Η αυταρχικότητα θα αρθεί όχι απλώς 

μέσω ενός καινούργιου θεσμού, αλλά με την «κατάρτιση ενός νέου θεσμικού 

πλαισίου». Ο σχολικός σύμβουλος θα μπορέσει να λειτουργήσει μόνο αν υπάρχουν 

άλλα συλλογικά όργανα, τα οποία θα αναλάβουν και τη διοίκηση, αφήνοντας στον 

σχολικό σύμβουλο αμιγώς παιδαγωγικές αρμοδιότητες.264 

Οπότε λοιπόν σύμφωνα με την εισηγήτρια του Κ.Κ.Ε., είναι το σύστημα που 

πάσχει, όχι απλώς ένας μεμονωμένος θεσμός. Ένα άλλο, διαφορετικό σύστημα, θα 

βοηθήσει και το νέο θεσμό να ευδοκιμήσει. «Η αρχή της συλλογικότητας στη λήψη 

των αποφάσεων και η αρχή της αντιπροσωπευτικότητας και της εκλογικότητας των 

εκπροσώπων των φορέων είχαν υιοθετηθεί παλαιότερα και από τα διοικητικά 

συμβούλια της Ο.Λ.Μ.Ε. και της Δ.Ο.Ε. Στο χώρο δηλαδή των εκπαιδευτικών είχαν 

ωριμάσει οι προϋποθέσεις εκείνες για τη θεσμοθέτηση ενός διαφορετικού 

διοικητικού συστήματος».265 Η αντίληψη αυτή πράγματι κυριαρχεί στις 

συνδικαλιστικές ηγεσίες για αρκετά χρόνια, έως και τη σύγκρουση του 1986, όπως θα 

δούμε κατά την εφαρμογή της εκπαιδευτικής νομοθεσίας του 1566/1985. 

Η κριτική που γίνεται στο νομοσχέδιο εκ μέρους της Μαρίας Δαμανάκη, θυμίζει 

θέσεις των εκπαιδευτικών και των συνδικαλιστικών φορέων πως αποτελεί  θετικό 

βήμα το γεγονός ότι το νομοσχέδιο στη θέση του επιθεωρητή εισάγει το θεσμό του 

σχολικού συμβούλου, όμως «ουσιαστικά καταργεί από τον νόμο 309 μόνο τα άρθρα 
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εκείνα που έχουν σχέση με το θεσμό του επιθεωρητή. Ο υπόλοιπος νόμος 

παραμένει». Αφού επισημαίνει τη διχοτόμηση των παλαιών αρμοδιοτήτων του 

επιθεωρητή,266 εκφράζει τις ανησυχίες της για αποτυχία του θεσμού καθώς «όταν ο 

εκπαιδευτικός σύμβουλος είναι υποχρεωμένος να δράσει μέσα σε ένα αυταρχικό και 

συγκεντρωτικό σύστημα είναι αμφίβολο κατά πόσο τελικά θα μπορέσει να παίξει το 

ρόλο που πρέπει».267 Είναι επίσης σημαντική και η παρότρυνση που κάνει, ότι θα 

πρέπει τα κριτήρια διορισμού σχολικών συμβούλων και προϊσταμένων να 

προσδιοριστούν συγκεκριμένα και μέσω της νομοθετικής διαδικασίας και όχι να 

παραπεμφθούν σε προεδρικό διάταγμα.268 

Οι θέσεις του μετριοπαθούς κατά τα άλλα Παναγιώτη Κανελλόπουλου για το νέο 

θεσμό και την επιρροή των εκπαιδευτικών συνδικαλιστικών φορέων είναι ενδεικτικές: 

«συμφωνώ με την ίδρυση, με τον μετασχηματισμό αν θέλετε, του θεσμού που ισχύει 

ως τώρα σε δύο θεσμούς: στο θεσμό του σχολικού συμβούλου και στο θεσμό του 

προϊσταμένου της διευθύνσεως και των γραφείων […]. Ουσιαστικά, στην εισηγητική 

έκθεση, με ευπρέπεια βέβαια και με κομψότητα, λιθοβολούνται οι ως τώρα 

ασκήσαντες και ασκούντες ακόμα τα καθήκοντα του επιθεωρητή, είτε του γενικού 

επιθεωρητή Μ.Ε. Δε συμμερίζομαι την άποψη ότι πρέπει ν’ ακούμε πάντοτε τους 

υφισταμένους. Να τους ακούμε, αλλά όχι μέχρι του σημείου να λέμε, ότι επειδή η 

Ο.Λ.Μ.Ε., επειδή επίσης η Ομοσπονδία των Λειτουργών της Δημοτικής Εκπαίδευσης 

[Δ.Ο.Ε.] ζητά ν’ απαλλαχθούμε από καθένα, ο οποίος είναι πάνω από το κεφάλι της, 

ότι αυτό είναι σωστό. Όχι».269 Ο συνήθης βέβαια τόνος από την πλευρά της μείζονος 

αντιπολίτευσης ήταν σε αυτά τα επίπεδα: «υπό το πρόσχημα της “επιστημονικής 

καθοδήγησης” επιχειρείται η είσοδος του κόμματος στους σχολικούς χώρους και η 

καθυπόταξη στη θέληση του κυβερνώντος κόμματος των διδασκόντων και των 

μαθητών».270  Ή ότι αποκλειστικός σκοπός «είναι η καρατόμηση των νυν επιθεωρητών 

και γενικών επιθεωρητών» επικρίνοντας ταυτόχρονα τον υπουργό ότι ενέδωσε «στις 
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συνδικαλιστικές μειοψηφίες των διδασκάλων και καθηγητών».271 Παρόμοια επίσης 

υποστηρίχθηκε πως «δεν πρόκειται περί αλλαγής του θεσμού, αλλά πρόκειται περί 

καρατομήσεως ορισμένων ανθρώπων, οι οποίοι για τον α΄ ή β΄ λόγο δεν φαίνεται να 

είναι αρεστοί στην κυβέρνηση».272 Ούτε λείπουν και οι κατηγορίες ότι σκοπός της 

κυβέρνησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι να πετύχει τον θρυλούμενο «σοσιαλιστικό 

μετασχηματισμό» της κοινωνίας μέσω της εκπαίδευσης.273 Ή, όπως πιο ξεκάθαρα 

έδωσε τον τόνο ο αρχηγός της Ν.Δ. Ευάγγελος Αβέρωφ: «για μας ο βαθύτερος σκοπός 

του νομοσχεδίου είναι προφανής. Ο σκοπός αυτός είναι να τεθεί υπό τον κομματικό 

έλεγχο και η κατώτερη και η μέση εκπαίδευση».274 Η θέση αυτή υποστηρίχτηκε 

σταθερά από την Νέα Δημοκρατία καθ’ όλη την επόμενη περίοδο.  

Βεβαίως, οι βουλευτές της συμπολίτευσης δεν έκρυψαν ποτέ κατά τη συζήτηση 

στη Βουλή ότι με την κατάργηση των επιθεωρητών ικανοποιούν ένα χρόνιο αίτημα 

των εκπαιδευτικών συνδικαλιστικών φορέων. «Καταργεί η κυβέρνηση της Αλλαγής 

έναν απαρχαιωμένο θεσμό, ένα θεσμό όργανο στα χέρια της συντήρησης για τον 

ασφυκτικό έλεγχο του σχολείου, ένα θεσμό αντιδημοκρατικό, που χρόνια ο 

εκπαιδευτικός κόσμος της χώρας μας μαχόταν για την κατάργησή του [...]. 

Πραγματικά, ήταν αντιπαθής ο θεσμός αυτός για τους δασκάλους. Γιατί όχι μόνο τους 

καταπίεζε, αλλά εξαρτούσε τη καριέρα τους από μια έκθεση στηριγμένη στο μάθημα 

μιας ή το πολύ δύο ωρών στα 2-3 χρόνια συνεχούς δουλειάς μέσα στην τάξη [...]. Ως 

προς τον τρόπο επιλογής των επιθεωρητών είναι χαρακτηριστικά όσα συνέβησαν στη 

δημοτική εκπαίδευση το 1977. Τότε η Δ.Ο.Ε. μαχόμενη για αρχές, για δημοκρατική 

παιδεία και όχι για πρόσωπα, είχε καλέσει τον κλάδο των δασκάλων να μη λάβει 

μέρος στον διαγωνισμό παρωδία, όπως τον είχε χαρακτηρίσει, για τους επιθεωρητές 

δημοτικής εκπαίδευσης».275 Αποκορύφωμα της ταύτισης αυτής μάλλον αποτελεί η 

ανάγνωση εντός της Βουλής ανακοίνωσης της Δ.Ο.Ε. από τον υφυπουργό παιδείας 

Πέτρο Μώραλη.276 
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Ίσως το νόημα της συζήτησης στη Βουλή να συμπυκνώνεται στην αποστροφή του 

λόγου του υπουργού παιδείας Απόστολου Κακλαμάνη: «η συζήτηση νομίζω, ότι θα 

ήταν περιττή για τη Νέα Δημοκρατία, αν υπήρχε μια διάταξη σ’ αυτό το νομοσχέδιο, 

ότι όλοι όσοι υπηρετούν σήμερα ως επιθεωρητές στη δημοτική, στη μέση, γενική, 

επαγγελματική και τεχνική εκπαίδευση θα καταλάβουν αυτοδικαίως τις συνιστώμενες 

θέσεις σχολικών συμβούλων». Δεν θα παραλείψει όμως να επιχειρηματολογήσει 

υπέρ του καινοφανούς του θεσμού του σχολικού συμβούλου σε σχέση με αυτόν του 

επιθεωρητή: «δεν είναι ένα μέρος του όλου των αρμοδιοτήτων των επιθεωρητών οι 

αρμοδιότητες των σχολικών συμβούλων, είναι τελείως διαφορετικό έργο [...]. Από τις 

διάφορες αρμοδιότητες των γενικών επιθεωρητών μόνο τρεις είχαν σχέση με 

επιστημονική παιδαγωγική καθοδήγηση, όπως θα έχει πια ως έργο ο σχολικός 

σύμβουλος [...]. Το πρόβλημα εντοπίζεται στο αν με το νέο θεσμό ερχόμαστε να 

αντικαταστήσουμε τους επιθεωρητές με τους σχολικούς συμβούλους. Από αυτά που 

σας λέω και που θα διαβάσετε, διαπιστώνεται ότι πρόκειται για κάτι καινούριο. 

Διαπιστώνεται επίσης ότι οι διευθυντές των διευθύνσεων εκπαίδευσης και των 

γραφείων εκπαίδευσης στις έδρες των νομών και στις επαρχίες θα έχουν να 

ασχοληθούν αποκλειστικά με θέματα διοίκησης, με θέματα λειτουργίας της 

εκπαίδευσης, ίδρυσης σχολείων, εξοπλισμού των σχολείων κτλ».277  

Όπως ήταν φυσικό, για τη θέσπιση του θεσμού του σχολικού συμβούλου η Δ.Ο.Ε. 

στο Δ.Β. (926/Δεκ.82) εκφράζει την ικανοποίησή της για την κατάργηση του θεσμού 

του επιθεωρητή μετά τον πολυετή αγώνα του κλάδου λέγοντας: «η θεσμική αλλαγή, 

μαζί με τη λειτουργία των παιδαγωγικών τμημάτων στα πανεπιστήμια και την 

αναμενόμενη ρύθμιση του τρόπου επιμόρφωσής μας, υπερκαλύπτουν αρχικά το 

διεκδικητικό πλαίσιο του οργανωμένου κλάδου μας, σ' ό,τι αφορά τις συνθήκες 

μόρφωσης, επιμόρφωσης και εργασιακής καθοδήγησης του δασκάλου και της 

νηπιαγωγού». Αναφέρει πως τώρα η προσοχή πρέπει να στραφεί στην εφαρμογή και 

την επιτυχία αυτού του θεσμού, διότι όπως σημειώνει, όσο κι αν θεωρητικά ο νέος 

θεσμός είναι άριστος, η επιτυχία του θα κριθεί από τα αποτελέσματα που θα 

προκύψουν με την εφαρμογή του στην πράξη. Στο υποσυνείδητο των εκπαιδευτικών ο 

σχολικός σύμβουλος καταγράφεται ως το αντίθετο του αυταρχικού επιθεωρητή, ως 

βοηθός και αρωγός του εκπαιδευτικού. Η εφαρμογή, όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρεται, εξαρτάται τώρα πλέον και από τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν το νέο 

θεσμό. Και επιχειρεί να αναδείξει τη σημαντικότητα των νέων αυτών προσώπων 

αναφέροντας πως «η θέση του σχολικού συμβούλου είναι θέση θυσιών και όχι 
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κέρδους, θέση αγώνα και όχι ξεκούρασης. Κι ακόμη, ο νέος θεσμός χρειάζεται 

εμψυχωτές και τέτοιοι εμψυχωτές δεν μπορούν να είναι άνθρωποι που δεν πιστεύουν 

σ’ αυτό. Οι κατάλληλοι πρέπει να κληθούν να υλοποιήσουν τον νέο θεσμό, 

ανεξάρτητα απ' τις κομματικές τους τοποθετήσεις, αφού το κυρίαρχο είναι η πίστη στη 

δημοκρατία και τη σπουδαιότητα του θεσμού αυτού για την παιδεία των παιδιών του 

ελληνικού λαού και των λειτουργών της». Όλες οι προσπάθειες και οι αγωνίες της 

Δ.Ο.Ε. συντείνουν σε ένα σκοπό: «το χτίσιμο ενός εκπαιδευτικού συστήματος, ικανού 

να οδηγεί το λαό μας στην εθνική, κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική 

απελευθέρωση». Στο ίδιο τεύχος δημοσιεύεται ολόκληρη η εισηγητική έκθεση και ο 

Ν.1304/82.278 Παρ’ όλα αυτά, δεν γίνεται καμιά αναφορά στην παράγραφο (στ) του 

άρθρου 1 του νόμου, όπου απαντάται η μοναδική αναφορά για την αξιολόγηση: Ο 

σχολικός σύμβουλος «μετέχει στη διαδικασία αξιολόγησης του διδακτικού 

προσωπικού…».279  

Από την πλευρά του ο τέως επιθεωρητής Στ. Φίλος, ο οποίος είχε επικρίνει την 

εσπευσμένη σύνταξη και κατάθεση του νομοσχεδίου για το θέμα της κατάργησης του 

θεσμού του επιθεωρητή και τη θέσπιση του σχολικού συμβούλου εκτιμά επίσης ότι 

δεν έγινε επαρκής διάλογος ούτε μετά την κατάθεσή του στη Βουλή.  Αναφέρει 

σχετικά με την ψήφιση του Ν.1304/82: «το ΠΑ.ΣΟ.Κ. τηρώντας την προεκλογική του 

υπόσχεση, όταν ήρθε στην εξουσία με τις εκλογές στις 18-10-1981, κατάρτισε το 

σχετικό νομοσχέδιο το οποίο κατέθεσε αιφνιδιαστικά στη Βουλή ως κατεπείγον, το 

Σεπτέμβριο του 1982, και ψηφίζεται χωρίς καν να ακούσει τις απόψεις της Ένωσης 

Επιθεωρητών τόσο της δημοτικής όσο και της μέσης» (1984:7).  

Δυο μήνες μετά την ψήφιση του νόμου για την επιστημονική-παιδαγωγική 

καθοδήγηση (Ν.1304/1982) άρχισαν οι συζητήσεις για τη μορφή, τα καθήκοντα και τις 

αρμοδιότητες του νέου θεσμού. Κατ’ αρχήν οι εκπαιδευτικοί ελπίζουν ο σχολικός 

σύμβουλος να μην λειτουργεί όπως ο επιθεωρητής με άλλο όνομα. Εστιάζουν την 

κριτική τους στην αξιολογική του δικαιοδοσία. Γενικά πάντως αναφέρεται ότι το κύριο 

έργο του σχολικού συμβούλου πρέπει να είναι η καθοδήγηση, η παιδαγωγική και 

επιστημονική υποστήριξη για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης και όχι η 

αξιολόγηση.280 

Ωστόσο, στο χώρο της καθημερινής ζωής στην εκπαίδευση οι προστριβές γύρω 

από το νέο θεσμό συνεχίζονται. Το Δ.Σ. του συλλόγου δασκάλων Κέρκυρας (Δ.Β. 

935/1983:13) ασκεί κριτική στο «Δελτίο της Ένωσης Επιθεωρητών», το οποίο 

εξέφραζε την αγανάκτηση των «καταργημένων» πλέον επιθεωρητών την απαξίωση 

του έργου τους από την πολιτεία και δημοσιεύει επιστολές αγανακτισμένων 

δασκάλων σχετικά με πρακτικές των «πρασινοφρουρών» και «πρασινορουφιάνων». 

                                                           
278

 «Μπροστά στο νέο θεσμό του σχολικού συμβούλου», Δ.Β.926/Δεκέμβρης 1982, σ. 1. 
279

 «Ο νέος νόμος 1304/1982 για το σχολικό σύμβουλο που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 144/7-12-82, τ. Α΄, 
Δ.Β.926/Δεκέμβρης 1982, σ. 4. 
280

 Δρόσος, Αντώνης, «σχολικός σύμβουλος: Αξιολόγηση-συμμετοχή», Δ.Β.931/Φεβρουάριος 1983, σ. 
14-15. 



 

 

 

173 ΜΕΡΟΣ Γ’ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Το Δ.Σ. του συλλόγου δασκάλων Κέρκυρας θεωρεί ότι αυτό που έμεινε στους 

εκπαιδευτικούς είναι η εικόνα του απόμακρου, απλησίαστου επιθεωρητή μακριά από 

τις ανησυχίες και τα προβλήματα που απασχολούν το δάσκαλο, μακριά από τα 

οράματα και τους πόθους της λαϊκής παιδείας. Όσον αφορά το έργο τους κρίνεται 

«μηδαμινό αν όχι μηδενικό». 

Αλλά και οι διδασκαλικοί σύλλογοι Ηπείρου και Ιονίων νήσων με ψήφισμα τους 

καλούν τους πρώην επιθεωρητές να αναλάβουν εργασία στα σχολεία και ζητούν από 

τον υπουργό παιδείας να ληφθούν όλα τα μέτρα ώστε οι επιθεωρητές να αναλάβουν 

εργασία στο σχολείο και να μην «περιφέρονται» και να «γελοιοποιούν» τον Ν. 

1304/1982.281 Με το ίδιο σκεπτικό ένας εκπαιδευτικός θίγει το γεγονός ότι οι πρώην 

επιθεωρητές δεν έμπαιναν στην τάξη για να διδάξουν. Το σκεπτικό του εκπαιδευτικού 

ήταν ότι αφού δεν καταδέχονται να διδάξουν, δε θέλουν να μπουν στην τάξη, ποτέ 

δεν αγάπησαν τους μαθητές τους. Συνεπώς ένας τέτοιος δάσκαλος δεν μπορεί να 

είναι καλός ούτε ως επιθεωρητής και καλά έκανε η κυβέρνηση και κατάργησε το 

θεσμό του επιθεωρητή. Εφόσον όμως υπάρχουν δάσκαλοι οι οποίοι με 30 ακόμα και 

35 χρόνια εργασίας μπαίνουν στην τάξη τότε και γι’ αυτούς υπάρχουν δυο δρόμοι ή 

να μπουν στην αίθουσα ή να παραιτηθούν.282 

 

Γ.2.3. Από την ψήφιση του Ν. 1304/82 ως την πρώτη ανακοίνωση του 

σχεδίου νόμου για τη γενική εκπαίδευση 
 

Το θέμα της παιδείας και του προσανατολισμού της συνεχίζει να αποτελεί 

αντικείμενο προβληματισμού στην κοινωνία. Ειδικά τώρα που το επόμενο βήμα θα 

είναι η κατάργηση του Ν. 309. Στην εφ. Ριζοσπάστης (3-12-1982) επισημαίνεται ότι 

απαιτείται αγωνιστική διέξοδος που περνά μέσα από τη διαμόρφωση δημοκρατικών 

προγραμμάτων σπουδών για την παιδεία. Ενώ στο φύλλο της 9ης Δεκεμβρίου 

δημοσιεύονται οι θέσεις του Κ.Κ.Ε. για την παιδεία, για το 11ο συνέδριο του 

κόμματος: «στον τομέα της παιδείας απαιτείται μια ριζική αλλαγή όλου του 

εκπαιδευτικού συστήματος σύμφωνα με τις προγραμματισμένες ανάγκες της 

κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης προς όφελος του λαού. Μ’ άλλα λόγια η παιδεία δεν 

μπορεί να “ανασάνει” από μόνη της, αλλά μέσα στα πλαίσια μιας πολιτικής 

αντιμονοπωλιακής κατεύθυνσης, εκδημοκρατισμού της κοινωνικής ζωής».283 

Ο υπουργός παιδείας Απόστολος Κακλαμάνης στην εναρκτήρια ομιλία του στο 

συνέδριο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας γνωστοποίησε κάποια στοιχεία του 

«αντι-309» (ο επερχόμενος δηλαδή 1566/1985), αναφέροντας ότι με το νέο νόμο θα 

αναδιοργανωθεί και θα αναβαθμιστεί ποιοτικά η διοίκηση του σχολείου, με τη 
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συμμετοχή του συλλόγου διδασκόντων, αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης και των 

συλλόγων γονέων στη διαχείριση του σχολείου. Προτείνει ακόμα την ίδρυση Εθνικού 

Συμβουλίου Παιδείας και επανίδρυση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (με κατάργηση 

του Κ.Ε.Μ.Ε.).284 Παρατηρείται από τον αρθρογράφο ότι όλα τα προτεινόμενα μέτρα 

αποβλέπουν στη συμμετοχή και τον εκδημοκρατισμό της εκπαίδευσης που είναι το 

ζητούμενο της εποχής. 

Στο τεύχος 928/1-1-1983 του Δ.Β. δημοσιεύεται ένα σημαντικό, αν και 

ανυπόγραφο, άρθρο με τίτλο: «Ο Πολιτικοποιημένος Συνδικαλισμός» στο οποίο ο 

συντάκτης επιχειρεί να απαντήσει στις απόψεις πως ο διδασκαλικός συνδικαλισμός 

έχασε την αυτοτέλειά του μετά την πολιτικοποίηση, τα πολιτικά συνθήματα και τις 

συγκεντρώσεις που έχουν στόχο τις κοινωνικές διεκδικήσεις. Απόψεις που λένε ότι 

όλα αυτά ανήκουν στα πολιτικά κόμματα ενώ ο συνδικαλισμός πρέπει να είναι μη 

πολιτικοποιημένος για να είναι ανεξάρτητος. Αυτή η επιλογή, σύμφωνα με το άρθρο, 

είναι από μόνη της μια πολιτική επιλογή.285 Ταυτόχρονα, παίρνει σαφώς θέση για τον 

πολιτικοποιημένο συνδικαλισμό και μάλιστα εμμέσως υποδεικνύει και ποια πολιτική 

θέση πρέπει να έχει ο συνδικαλισμός σήμερα καθώς αναφέρει πως «τα συνθήματα 

“ουδετερότητα” και “ανεξαρτησία από την πολιτική” είναι ουτοπικά και εξυπηρετούν 

την πολιτική της δεξιάς που θέλει ένα συνδικαλιστικό κίνημα τέτοιο που να μην ξέρει 

για τι αγωνίζεται. Κάτω από τα συνθήματα και το μανδύα της ουδετερότητας των 

συνδικαλιστικών οργανώσεων, η αστική τάξη και οι εκφραστές της μέσα στο 

συνδικαλιστικό κίνημα θέλουν να τους αποσπάσουν από την ταξική πάλη και την 

πολιτική». Θεωρεί πως όλες οι διεκδικήσεις έχουν πολιτικό χαρακτήρα αλλά, 

υποστηρίζει, έχουν μεγαλύτερη σημασία σήμερα οι θεσμικές αλλαγές και οι 

συνδικαλιστικές ελευθερίες από μια αύξηση του μισθού, καθώς αυτές οι αλλαγές θα 

καταστήσουν εφικτό μέσα από τον πολιτικό αγώνα να επιφέρουν μεγαλύτερο όφελος 

μέσα από τις μελλοντικές διεκδικήσεις.286 

Στο ίδιο τεύχος (Δ.Β. 928/1-1-83) αναδημοσιεύεται η εισήγηση του Θωμά Μπάκα, 

μέλος του Δ.Σ. και υπεύθυνου εκδόσεων της Δ.Ο.Ε., για το πώς πρέπει να είναι το 

σχολικό διδακτικό βιβλίο. Ασκεί κριτική στα υπάρχοντα βιβλία λέγοντας ότι «τα 

σημερινά βιβλία εκφράζουν μια ιδεολογία που υπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα 

και οπωσδήποτε όχι τα λαϊκά. Αυτή η ιδεολογία αποσκοπεί στη διαμόρφωση άβουλων 

και παθητικών ατόμων που να εντάσσονται πρόθυμα στο σύστημα και να το 

υπηρετούν». Αναφέρει κάποια κριτήρια που πρέπει να τηρούν τα νέα σχολικά βιβλία 

που βρίσκονται στη διαδικασία συγγραφής. Αυτά είναι: α) διδακτικά, β) 
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επιστημονικά, γ) δημιουργική σκέψη και προβληματισμό, δ) κοινωνικά και ε) 

μορφωτικά-ανθρωπιστικά. Στο χαρακτηριστικό απόσπασμα που υποστηρίζει ότι η 

παιδεία πρέπει «να φτιάχνει ανθρώπους που δεν σκέφτονται τόσο τον εαυτό τους, 

όσο τους άλλους και δεν περιμένουν μοιρολατρικά να διορθωθεί η κοινωνία από μόνη 

της, αλλά να αγωνίζονται οι ίδιοι να τη διορθώσουν και να φτιάξουν ένα δικαιότερο 

και καλύτερο κόσμο» φαίνεται το πνεύμα που θέλει η κυρίαρχη τάση να κινείται όλη 

η εκπαίδευση.287 

Στο άρθρο «Μπροστά στο εκπαιδευτικό μας συνέδριο» (Δ.Β. 928) γίνεται αναφορά 

για τον επιστημονικό προβληματισμό που θα αναπτυχθεί στο συνέδριο και θα 

τροφοδοτήσει την επόμενη Γ.Σ. με θέσεις που θα αποφασιστούν εκεί. 

Πάντως μέσα από τα κείμενα του Διδασκαλικού Βήματος η ιδεολογική μάχη 

συνεχίζεται αμείωτη. Αυτή τη φορά με αφορμή ένα άρθρο για την «επιμόρφωση 

δασκάλων και νηπιαγωγών». Εκεί λοιπόν σχετικά με την ίδρυση των παιδαγωγικών 

τμημάτων αναφέρουν ότι «η πράξη αυτή αποτελεί το μεγαλύτερο δείγμα συνέπειας 

στην εφαρμογή του προγράμματος που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση. Είναι το 

σημαντικότερο βήμα στην προκοπή της λαϊκής μας παιδείας». Ενώ παρακάτω 

διαπιστώνεται πως «μόνο μια εκσυγχρονισμένη παιδεία έχει τη δυνατότητα να γίνει ο 

πραγματικός φορέας της Αλλαγής».288 Και από αυτό εδώ το σημείο φαίνεται, λοιπόν, 

ότι (σ’ αυτή την περίοδο τουλάχιστον) στη Δ.Ο.Ε. ταυτίζονται οι στόχοι της παιδείας 

με την Αλλαγή ως πολιτική επιλογή του ΠΑ.ΣΟ.Κ.  

Με την έναρξη του 1983 και ένα μόλις μήνα μετά την ψήφιση του Ν. 1304,  η 

«αξιολόγηση» των εκπαιδευτικών μπαίνει για πρώτη φορά στη συζήτηση. Ο 

δάσκαλος Χρ. Κοντογιαννίδης, αφού επικρίνει το προηγούμενο καθεστώς των 

ξαφνικών επιθεωρήσεων οι οποίες είχαν αποκλειστικό στόχο τον εκφοβισμό, 

αναδεικνύει το ερώτημα: τώρα με την κατάργησή τους ποιος θα ελέγχει και θα 

αξιολογεί τους εκπαιδευτικούς;. Ο συγγραφέας απαντά ότι «όσοι ενδιαφέρονται 

πραγματικά για τη βελτίωση του σχολικού έργου βλέπουν το θέμα της παιδείας 

σφαιρικά και απορρίπτουν τον μέχρι σήμερα τρόπο αξιολόγησης». Η αξιολόγηση έχει 

σημασία μόνο αν «έχει ως στόχο τη συνειδητοποίηση των αδυναμιών του 

εκπαιδευτικού». Στη συνέχεια αναπτύσσει τα επιχειρήματά του για το πραγματικό 

νόημα της αξιολόγησης εκείνη την εποχή. Υποστηρίζει ότι αυτή πρέπει να κινείται σε 

τρία επίπεδα: «1. Εκτίμηση του έργου των εκπ/κών από τους μαθητές και την 

κοινωνία. 2. Υποβοήθηση του εκπ/κού από τους επιστημονικούς συνεργάτες του,  

τους σχολικούς συμβούλους. 3. Εμπιστοσύνη στον εκπ/κό». Ωστόσο στο επίπεδο που 

αφορά το σχολικό σύμβουλο δεν θεωρεί ότι πρέπει σε καμιά περίπτωση να κάνει το 

έργο που έκανε ο επιθεωρητής. Ο νέος θεσμός για να λειτουργήσει σωστά πρέπει «να 
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βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να αποδεσμευτούν από τη σχέση εξάρτησης 

προϊσταμένου-υφισταμένου και να μεθοδεύσουν την καθημερινή τους εργασία με 

βάση τα πορίσματα των επιστημών της αγωγής. Η συνεργασία του σχολικού 

συμβούλου  με τους εκπαιδευτικούς πρέπει να κινηθεί σε επίπεδο ισοτιμίας, 

ελεύθερης έκφρασης και αλληλοσεβασμού». Με άλλα λόγια απορρίπτει κάθε 

αξιολόγηση και δέχεται την αποτίμηση από τους μαθητές και γονείς.289 

Ένα άλλο στοιχείο της μεταρρύθμισης του ’76, το Κ.Ε.Μ.Ε., βρίσκεται στο 

επίκεντρο της κριτικής από εννέα συνδικαλιστικούς και επιστημονικούς φορείς.290 Σε 

κοινή σύσκεψή τους στα γραφεία της Ο.Λ.Μ.Ε. ζητούν να καταργηθεί το Κ.Ε.Μ.Ε. και 

να αντικατασταθεί από ένα νέο επιτελικό όργανο διότι, όπως αναφέρουν στην κοινή 

τους ανακοίνωση «μέχρι σήμερα δεν έχει δείξει παρά μόνο δείγματα των αδυναμιών 

του και των περιορισμένων δυνατοτήτων του». Συνοπτικά τα συμπεράσματα της 

σύσκεψης επισημαίνουν ότι «η υπόθεση της εκπαιδευτικής αλλαγής, όσον αφορά τα 

θέματα της κατάρτισης των αναλυτικών προγραμμάτων και της συγγραφής των νέων 

διδακτικών βιβλίων εμφανίζουν ανησυχητικές εξελίξεις. Η δομή και η συγκρότηση του 

Κ.Ε.Μ.Ε. δεν μπορεί για αντικειμενικούς και υποκειμενικούς λόγους να ανταποκριθεί 

στο έργο του αυτήν την κρίσιμη περίοδο». Και ποια είναι τα σημεία κριτικής; 

«Πρόχειρος σχεδιασμός, ελλιπής επιμορφωτική καθοδήγηση, αναχρονιστική 

νοοτροπία, εισηγήσεις με παιδαγωγικές και επιστημονικές αδυναμίες».291 Θα 

μπορούσε κανείς να παρατηρήσει ότι αυτή η κίνηση πραγματοποιείται λίγο μόλις 

καιρό μετά τις δηλώσεις του Απ. Κακλαμάνη για την επανίδρυση του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου, οπότε έρχεται να ενισχύσει τη θέση του απέναντι σε όσους δεν ήθελαν 

να αλλάξουν τα πράγματα. Παράλληλα, η Δ.Ο.Ε. ζητά την άμεση έκδοση των Π.Δ. για 

τη λειτουργία των παιδαγωγικών τμημάτων από το ακαδημαϊκό έτος 1983-84.292 

Όπως διαφαίνεται και από την θεματολογία της κεντρικής οργανωτικής 

επιτροπής του Α΄ Εκπαιδευτικού Συνεδρίου της Δ.Ο.Ε.,293 ο προβληματισμός γύρω 

από την αξιολόγηση έχει αρχίσει. Αρχίζει και ο προβληματισμός για το έργο, το ρόλο 

και τη σχέση του σχολικού συμβούλου με την αξιολόγηση. Ο Αντώνης Δρόσος ξεκινά 
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το σκεπτικό του ότι η παρούσα κυβέρνηση παρέλαβε τον αναχρονιστικό θεσμό του 

επιθεωρητή, τον οποίο χαρακτήρισε αυταρχικό και τον κατάργησε, στην προσπάθειά 

της να δημιουργήσει αντιαυταρχικές δομές στην εκπαίδευση. Στη θέση του 

δημιούργησε το θεσμό του σχολικού συμβούλου, ο οποίος συνδέεται αναπόσπαστα 

μ' ένα σωρό προβλήματα. Οι απαντήσεις σε αυτά τα προβλήματα θα δώσουν 

περιεχόμενο και μορφή στο νέο θεσμό. Ένα τέτοιο σοβαρό πρόβλημα είναι αυτό της 

αξιολόγησης του προσωπικού, για την οποία αναφέρεται στο νόμο ότι συμμετέχει και 

ο σχολικός σύμβουλος. Θέτει κάποια καίρια ερωτήματα, όπως: ποιοι άλλοι θα 

συμμετέχουν, τι θα αξιολογείται και πότε πρέπει να γίνεται η αξιολόγηση. Μέσα από 

τις απαντήσεις που δίνει, καταλήγει πως «το κύριο έργο του σχολικού συμβούλου δεν 

πρέπει να είναι η αξιολόγηση, αλλά η συνολική αναβάθμιση της εκπαίδευσης στον 

τόπο. Είναι η συλλογική προώθηση του Ετήσιου Σχολικού Εκπαιδευτικού 

Προγράμματος σε κάθε σχολική μονάδα που πετυχαίνεται με βάση την 

υπευθυνότητα, τον ανθρωπισμό και την ενεργό συμμετοχή, όχι μόνο των δασκάλων 

και των φορέων αλλά και του σχ. συμβούλου ειδικότερα στην εκπαιδευτική 

διαδικασία».294 

Ένας άλλος τομέας που ενδιαφερόταν πολύ το ΠΑ.ΣΟ.Κ. ήταν ο θεσμός της λαϊκής 

επιμόρφωσης. Για το σκοπό αυτό ιδρύθηκαν τα Κέντρα Λαϊκής Επιμόρφωσης, τα 

οποία σύμφωνα με τον Λευτέρη Αναγνώστου, στέλεχος του Κέντρου Μελετών και 

Αυτομόρφωσης, (ΚΕΜΕΑ) το οποίο έχει στόχο τη λαϊκή παιδεία, τονίζει: «κύριος 

στόχος μας είναι η εκπαίδευση του λαού, — ιδιαίτερα των μη προνομιούχων, — με 

σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους. Μέσα από τις διαδικασίες της εκπαίδευσης, 

θέλουμε να προωθήσουμε την ανάπτυξη των δημιουργικών ικανοτήτων των 

ανθρώπων, καθώς και την ενεργή συμμετοχή τους σε κάθε επίπεδο κοινωνικής 

δραστηριότητας. Να μελετήσουμε και να ερευνήσουμε τα κοινωνικά προβλήματα. Να 

συμβάλουμε στην ανάπτυξη θεσμών, κινημάτων και παραδόσεων που προωθούν την 

αποκέντρωση της εξουσίας και τη λαϊκή συμμετοχή».295 

Ένα θέμα, της εν εξελίξει εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, που δημιουργεί 

προβληματισμούς είναι η αξιολόγηση-βαθμολόγηση του μαθητή. Η εκπαιδευτικός Γ. 

Βλαχοβασίλη αναφέρει ότι είναι καιρός οι δάσκαλοι να τοποθετηθούν γι’ αυτό το 

τόσο σοβαρό θέμα καθώς «καταργήσαμε τους αναχρονιστικούς θεσμούς που μας 

αφορούσαν, για τους μαθητές μας όμως δεν κάναμε τίποτα». Καλεί οποιονδήποτε να 

πάρει την πρωτοβουλία, να προτείνει την κατάργηση των βαθμών στο δημοτικό. Ο 

ανταγωνισμός που υπάρχει οδηγεί τους γονείς, που τα παιδιά τους υστερούν, να τα 

βοηθήσουν, δηλαδή ν' αρχίσουν οι ίδιοι να τους κάνουν μάθημα ή φροντιστήριο. 

«Μα αυτό είναι παραπαιδεία και λέμε να την καταργήσουμε».296 
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Τις μέρες εκείνες η εφημερίδα Εξόρμηση κάνει ένα αφιέρωμα στα νέα βιβλία, στο 

οποίο καταγράφονται οι απόψεις του υφυπουργού παιδείας, Π. Μώραλη, της Δ.Ο.Ε. 

και της Έλλης Αλεξίου. Αυτό που διακρίνεται σε όλο το αφιέρωμα είναι ένας 

προβληματισμός για το ρόλο του Κ.Ε.Μ.Ε., το οποίο είναι τυπικά και ουσιαστικά 

υπεύθυνο για την έκδοση νέων διδακτικών βιβλίων και την αναμόρφωση των 

αναλυτικών προγραμμάτων, ενώ εξαίρεται ο ρόλος του Υπουργείου Παιδείας. Ο 

υφυπουργός επισημαίνει ιδιαίτερα το «βιβλίο του δασκάλου» που αποτελεί βοηθό 

για τον κάθε δάσκαλο, εκφράζει την ικανοποίησή του για το μέχρι τώρα έργο και 

καταθέτει τον προγραμματισμό του Υπουργείου για το ρυθμό έκδοσης των 

υπολοίπων βιβλίων. Η Δ.Ο.Ε. σε ανακοίνωσή της αναφέρει πως «οι ομάδες 

εκπαιδευτικών που έγραψαν τα βιβλία, εργάσθηκαν μέσα στα πλαίσια των 

συγχρόνων κατευθύνσεων του Υπουργείου Παιδείας και κάτω από τις αρνητικές 

συνθήκες του Κ.Ε.Μ.Ε. και παρουσίασαν έργο σημαντικό. Οι αναχρονιστικές δομές 

λειτουργίας του Κ.Ε.Μ.Ε. συντελούν στο να προχωρεί η διαδικασία σύνταξης του Α.Π. 

και της συγγραφής των διδακτικών βιβλίων με τόσο αργό ρυθμό ώστε αυτή τη στιγμή 

να έχουν γραφτεί νέα βιβλία μόνο της Α' δημοτικού και να αναμένουμε με τη νέα 

σχολική χρονιά να κυκλοφορήσουν τα βιβλία Β' και Γ' τάξης. Πρόταση της Δ.Ο.Ε είναι 

ή δημιουργία ενός νέου επιτελικού οργάνου παιδείας με δημοκρατικές δομές 

λειτουργίας». Η Έλλη Αλεξίου, μεταξύ άλλων, υποστηρίζει για το βιβλίο της Γλώσσας 

Α΄ δημοτικού, πως «όλο το βιβλίο βασίζεται στο ξύπνημα του μυαλού κι όχι στο έτοιμο 

φαγητό. Όλα προσφέρονται για την αυτενέργεια του παιδιού». Και καταλήγει ότι τα 

νέα βιβλία του δημοτικού οδηγούν στην απόκτηση ουσιαστικής γνώσης και όχι 

μηχανιστικής μάθησης.297 Το αφιέρωμα συνεχίζεται την επόμενη εβδομάδα με 

κεντρικό τίτλο: «Στόχος [των νέων βιβλίων] η ανάπτυξη ενός δημοκρατικού 

πνεύματος».298 

Για τα νέα βιβλία επίσης αρθρογραφεί στο Διδασκαλικό Βήμα ένας εκ των 

πρωτεργατών της προσπάθειας, ο Αρ. Βουγιούκας, ο οποίος υπερθεματίζει τόσο για 

τη διαδικασία συγγραφής των νέων βιβλίων, όσο και για το περιεχόμενο. Κλείνοντας 

το άρθρο του αναφέρει ότι «τα πρώτα μηνύματα από τα σχολεία λένε ότι τα νέα 

βιβλία είναι για τα παιδιά ένα χαρούμενο ξάφνιασμα. Για τους δασκάλους και τους 

γονείς ίσως είναι μια μικρή πρόκληση. Πάντως ένα πρέπει να θεωρείται μάλλον 

βέβαιο: ότι μετά από αυτά τα βιβλία δεν ξαναγυρίζουμε πίσω».299 Το τελευταίο 

απόσπασμα προφανώς αποτελεί αναφορά σε όλες τις προηγούμενες 

μεταρρυθμιστικές προσπάθειες που καταργήθηκαν μετά από κάποιο χρονικό 

διάστημα με την επόμενη πολιτική αλλαγή. 
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Ως προς τα νέα πανεπιστημιακά τμήματα που τόσο τα περίμενε η διδασκαλική 

κοινότητα, φαίνεται πως θα καθυστερήσει άλλη μια χρονιά καθώς σε επίσημη 

ανακοίνωση του υφυπουργού παιδείας, Στ. Παπαθεμελή, στις 1-3-1983, αναφέρεται 

ότι «η λειτουργία των νέων αυτών Πανεπιστημιακών Τμημάτων, από τα οποία θα 

αποφοιτούν στο εξής οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί των σχολείων της δημοτικής 

εκπαίδευσης και των νηπιαγωγείων, θα αρχίσει από το ακαδημαϊκό έτος 1984-1985». 

Αν και η κυβέρνηση κατανοεί την αναγκαιότητα της ταχύτερης λειτουργίας των 

παιδαγωγικών τμημάτων, η καθυστέρηση κατά ένα έτος είναι απαραίτητη, κατά τον 

ίδιο, για «να εξασφαλιστούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις τόσο από πλευράς υποδομής 

όσο και από πλευράς επιστημονικού δυναμικού».300 

Πάνω στο ίδιο θέμα στο προηγούμενο τεύχος του Διδασκαλικού Βήματος 

(932/Μάρτιος 1983-τευχ. Α΄) ενημερώνει τους αναγνώστες του με πρωτοσέλιδο 

άρθρο ότι η Δ.Ο.Ε. συμφώνησε με το Υπουργείο τα παιδαγωγικά τμήματα να 

αρχίσουν τη λειτουργία τους το ακαδημαϊκό έτος 1984-85, παρά το ότι στο παρελθόν 

ζητούσε να ξεκινήσουν από το ακαδημαϊκό έτος ’82-’83, αναγνωρίζοντας τις 

δυσκολίες του εγχειρήματος. Στο ίδιο άρθρο η Δ.Ο.Ε. εκφράζει για άλλη μια φορά την 

ικανοποίησή της για την πορεία των εκπαιδευτικών αιτημάτων του κλάδου 

αναφέροντας: «η καθιέρωση του θεσμού του σχολικού συμβούλου (Ν. 1304/82) και η 

κατοχύρωση λειτουργίας των παιδαγωγικών τμημάτων απ' το 1984-85 αποτελούν για 

το συνδικαλιστικό μας κίνημα καίριες θεσμικές κατακτήσεις και ευελπιστούμε να 

συμπληρωθούν σύντομα με ένα νέο θεσμικό πλαίσιο που θα ρυθμίζει όλα τα θέματα 

της γενικής εκπαίδευσης, ώστε πράγματι η εκπαίδευση των παιδιών του ελληνικού 

λαού αλλά και οι δικές μας εργασιακές και επαγγελματικές συνθήκες να μπουν σε νέα 

βάση, τέτοια που απαιτούν οι σύγχρονες κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις και 

προοπτικές». Όπως φαίνεται και από την ανακοίνωση η Δ.Ο.Ε. εστιάζει πλέον στον 

επόμενο στόχο του κλάδου που δεν είναι άλλος από την τροποποίηση του πλαισίου 

λειτουργίας των σχολείων.301 

Παράλληλα, ξεκινά η εφαρμογή του Ν. 1304/1982. Με τις Δ2/25783 (ΦΕΚ 

1064/29-12-82 τ. Β’) και Φ.3531/1/Δ1/ 2576/1-3-83 ξεκινούν οι διαδικασίες για τη 

στελέχωση των νέων θεσμών, για τους σχολικούς συμβούλους η πρώτη και τους 

προϊσταμένους διεύθυνσης η δεύτερη.302 

Σε νέο δημοσίευμα της εφημερίδας Εξόρμηση με τίτλο: «Η αλλαγή στην παιδεία 

θεμέλιο για την κοινωνική αλλαγή» επαναβεβαιώνει τους ιδεολογικούς στόχους του 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. για την παιδεία. «Η παιδεία είναι κοινωνικό αγαθό και δικαίωμα κάθε 
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 «Ανακοίνωση του υφυπουργού παιδείας κ. Στ. Παπαθεμελή για τα παιδαγωγικά Τμήματα», Δ.Β.933/ 
Μάρτιος 1983-τευχ. Β΄:7. 
301

 «Η Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση των δασκάλων και νηπιαγωγών γίνεται πραγματικότητα», 
Δ.Β.932/Μάρτιος 1983-τευχ. Α΄. 
302

Δ.Β.932/Μάρτιος 1983-τευχ. Α΄. 
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πολίτη, κι υποχρέωση της πολιτείας, στην κατεύθυνση ολόπλευρης αξιοποίησης του 

ανθρώπινου δυναμικού και των φυσικών πόρων της χώρας μας σε μια διαδικασία 

εθνικά ανεξάρτητης, σύμμετρης και αυτοδύναμης οικονομικής, κοινωνικής, 

τεχνολογικής και πολιτιστικής ανάπτυξης του τόπου μας. Γι’ αυτό η παιδεία 

αντικειμενικά αποτελεί θεμέλιο της κοινωνικής αλλαγής». Επιχειρεί έναν απολογισμό 

του έργου στην εκπαίδευση επισημαίνοντας τη θέσπιση του μονοτονικού, το νόμο για 

την ανώτατη εκπαίδευση, τα μεταλυκειακά κέντρα, τη λαϊκή επιμόρφωση, την 

εκπαιδευτική τηλεόραση, την κατάργηση του επιθεωρητή και την αλλαγή στη 

διοίκηση και την εποπτεία στη γενική εκπαίδευση, τα νέα αναλυτικά προγράμματα 

και βιβλία, την κάλυψη όλων των θέσεων με νέους διορισμούς κλπ. Καταλήγει πως το 

Υπουργείο Παιδείας υλοποιεί πλήρως, με συνέπεια και χωρίς καμιά απολύτως 

παρέκκλιση το πρόγραμμα κυβερνητικής πολιτικής και τα συγκεκριμένα μέτρα που 

παίρνει εναρμονίζονται μεταξύ των πολιτικών άλλων Υπουργείων, αλληλεπιδρούν 

δημιουργικά και έτσι συγκροτούν μακροπρόθεσμα μια ενιαία πολιτική δομικού 

κοινωνικού μετασχηματισμού.303 Την ίδια εποχή γίνεται επίσης συζήτηση για τις 

επικείμενες αλλαγές στην τεχνική εκπαίδευση.304 

Σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο διαφαίνεται λοιπόν πως επικρατεί ικανοποίηση για 

την εξέλιξη των εκπαιδευτικών θεμάτων. Η θεματολογία που απασχολεί τη Δ.Ο.Ε. 

καταγράφεται στην προσωρινή ημερήσια διάταξη της 52ης (9ης μεταδικτατορικής) 

γενικής συνέλευσης που δημοσιεύεται τον Απρίλιο του 1983 στο Δ.Β. Από τα θέματα 

που προαναγγέλλεται ότι θα συζητηθούν, φαίνεται ότι τώρα πια το ενδιαφέρον του 

κλάδου στρέφεται στις αρμοδιότητες του σχολικού συμβούλου και σε ξεχωριστό θέμα 

τίθεται η αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών, τα οποία μαζί με τη κατάργηση 

της ιδιωτικής εκπαίδευσης και την τροποποίηση του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα 

μπαίνουν πια στα επαγγελματικά θέματα.305 Οι αρμοδιότητες του σχολικού 

συμβούλου και το θέμα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών είναι σημαντικά θέματα 

για τον κλάδο καθώς νομοθετήθηκε ένα όραμα δεκαετιών, αλλά τώρα η προσοχή 

στρέφεται στην υλοποίησή του σύμφωνα με τις προσδοκίες του κλάδου. Δηλαδή, τον 

εκδημοκρατισμό, που σημαίνει την πλήρη ελευθερία του εκπαιδευτικού ώστε 

απερίσπαστος να υλοποιήσει το όραμα της λαϊκής παιδείας και τελικά το 

σοσιαλιστικό μετασχηματισμό της κοινωνίας.  

Στο επόμενο τεύχος του Διδασκαλικού Βήματος (935/15-4-83) δημοσιεύεται η 

εισήγηση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. για τη 52η Γ.Σ. Αυτό που κάνει εντύπωση είναι η ρητή 

διατύπωση ότι δε θα συντάσσεται έκθεση και «το βιβλίο σημειώσεων δε θα έχει θέση 

υπηρεσιακού βιβλίου» αλλά «θα το χρησιμοποιεί ο κάθε εκπαιδευτικός κατά την 
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 «Η αλλαγή στην παιδεία θεμέλιο για την κοινωνική αλλαγή», Εξόρμηση, 12/13-03-1983 & 19/20-03-
1983. 
304

 «Ενεργή συμμετοχή για τις θεσμικές αλλαγές στην Τεχνική Εκπαίδευση», Εξόρμηση, 16/17-04-1983. 
305

Στα εκπαιδευτικά τίθενται τα εξής: «1. Νόμος για την Οργάνωση και Διοίκηση της Γενικής 
Εκπαίδευσης, 2. Παιδαγωγικά Τμήματα, 3. Επιμόρφωση δασκάλων – νηπιαγωγών, 4. Αναλυτικά 
Προγράμματα - Σχολικά Βιβλία –Διδακτήρια». Δ.Β.934/01-03-1983. 



 

 

 

181 ΜΕΡΟΣ Γ’ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

κρίση του». Το θέμα αυτό πρόκειται να προκαλέσει τις μεγαλύτερες μελλοντικές 

αντιδράσεις και συγκρούσεις κατά τη διαδικασία διαμόρφωσης και εφαρμογής του Ν. 

1566/1985.306 

Ένα ακόμα θέμα που αξίζει να επισημανθεί είναι το απόσπασμα που αναφέρεται 

στο σχολικό σύμβουλο. Αφού υποστηρίζεται ότι γενικά συμφωνεί ο κλάδος με το 

θεσμό αλλά μέσα στη λογική της συνεργασίας και ισοτιμίας ενώ σε καμιά περίπτωση 

δε δέχεται να δημιουργηθεί σχέση προϊσταμένου-υφισταμένου. Επίσης, εκφράζεται 

διαφωνία με κάποιες αρμοδιότητες όπως αυτές αναφέρονται στο νόμο: «α) Ο 

σχολικός σύμβουλος να συνεργάζεται και με τα συνδικαλιστικά όργανα των εκπ/κών 
                                                           
306

Αξίζει να παρατεθεί αυτούσιο το απόσπασμα για την αξιολόγηση:  

«Διαδικασία αξιολόγησης:  
α) Ατομική αξιολόγηση  
αα) χωρίς σύνταξη έκθεσης 
Ο σχολικός σύμβουλος κατά τις επισκέψεις του στο σχολικό χώρο αξιολογεί το έργο κάθε εκπ/κού. 
Κάθε εκπ/κός καταγράφει σε ειδικό βιβλίο σημειώσεων τις παρατηρήσεις του που αφορούν το έργο 
του στην τάξη, τις προσπάθειές του για την αντιμετώπιση παιδαγωγικών προβλημάτων και τα 
αποτελέσματα πειραματικών ερευνών του. Στο ειδικό βιβλίο σημειώσεων συμπληρώνει και ο σχολικός 
σύμβουλος τις δικές του παρατηρήσεις. Το βιβλίο σημειώσεων δε θα έχει θέση υπηρεσιακού βιβλίου 
και θα το χρησιμοποιεί ο κάθε εκπ/κός κατά την κρίση του. Εκτός από την καταγραφή των 
παρατηρήσεων η αξιολόγηση περιλαμβάνει και μια νέα μορφή δυναμικής επικοινωνίας συμβούλου - 
εκπ/κού κατά την οποία θα επισημαίνονται τα θετικά ή αρνητικά σημεία της εκπ/κής διαδικασίας και 
θα προτείνονται μέτρα για τη βελτίωση.  
ββ) με σύνταξη έκθεσης 
i) για τους εκπ/κούς που πρόκειται να μονιμοποιηθούν ο σχολικός σύμβουλος στο τέλος της διετίας από 
το διορισμό τους παρουσιάζει εισηγητική έκθεση στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. για τη μονιμοποίηση τους ή όχι. ii) για 
τους εκπ/κούς που ο σχολικός σύμβουλος διαπιστώνει ότι το έργο τους αποβαίνει σε βάρος των 
μαθητών παρουσιάζει εισηγητική έκθεση στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε., το οποίο ενεργεί ανάλογα με την περίπτωση, 
προτείνοντας στους εκπ/κούς συγκεκριμένα μέτρα για βελτίωση. iii) για τους εκπ/κούς που έχουν 
υποβάλει αίτηση για σχολικοί σύμβουλοι, προϊστάμενοι εκπ/σης. δ/ντές σχολείων, ο σχολ. σύμβουλος 
παρουσιάζει στο αρμόδιο συμβούλιο περιγραφική έκθεση των στοιχείων που κρίνονται απαραίτητα για 
την επιτυχή άσκηση του συγκεκριμένου έργου, προτείνοντας μέτρα για τη βελτίωσή τους. 
β) Συλλογική αξιολόγηση 
αα) για το έργο κάθε σχολικής μονάδας 
Στο τέλος της σχολικής χρονιάς ο σχολ. σύμβουλος αφού λάβει υπόψη του τα στοιχεία που του έχει 
στείλει ο σύλλογος διδακτικού προσωπικού συντάσσει έκθεση για το εκπ/κό έργο κάθε σχολικής 
μονάδας. Στην έκθεση αναγράφονται: i) οι στόχοι που τέθηκαν στην αρχή της σχολικής χρονιάς, ii) τα 
προβλήματα που παρουσιάστηκαν, iii) τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση των στόχων 
και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και iv) τα αποτελέσματα των συλλογικών ή ατομικών 
προσπαθειών που καταβλήθηκαν. 
Οι εκθέσεις φυλάσσονται στο αρχείο του συμβούλου και αντίγραφα τους κοινοποιούνται στις σχολικές 
μονάδες. 
ββ) Για το έργο της περιφέρειας 
Ο σχολικός σύμβουλος στο τέλος της σχολικής χρονιάς αφού λάβει υπόψη του το έργο που έχει 
συντελεστεί στις σχολικές μονάδες της δικαιοδοσίας του συντάσσει έκθεση για το συνολικό εκπ/κό 
έργο που συντελέστηκε στην περιφέρεια αναγράφοντας τα συγκεκριμένα μέτρα που τέθηκαν σε 
εφαρμογή, τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν και τα μέτρα που προτείνονται για την επόμενη 
σχολική χρονιά. 
Η έκθεση φυλάσσεται στο αρχείο των σχολ. συμβούλων και αντίγραφο της κοινοποιείται στα αρμόδια 
υπηρεσιακά όργανα που έχουν ευθύνη για τον προγραμματισμό και την υλοποίηση της εκπ/κής 
πολιτικής». «Εισηγήσεις της Διοίκησης της Δ.Ο.Ε. στα θέματα ημερήσιας διάταξης της 52

ης
 Γ.Σ.», 

Δ.Β.935/15-04-1983:2. 
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(άρθρο 1 παρ. 2 η)» […] και «γ) ο σχολικός σύμβουλος να συμμετέχει στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ή 

άλλα συμβούλια μόνο όταν συζητούνται θέματα εκπ/κά. Δεν πρέπει να συμμετέχει 

στα συμβούλια όταν συζητούνται θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των εκπ/κών 

(μεταθέσεις, μισθολογική εξέλιξη, προσλήψεις αναπλ/τών κλπ.) (Αρθρο 23)».307 

Εφόσον το θέμα της αρχικής εκπαίδευσης των δασκάλων ρυθμίστηκε να γίνεται 

σε πανεπιστημιακό επίπεδο, τώρα είναι η επιμόρφωση των εν ενεργεία 

εκπαιδευτικών αυτή που απασχολεί τον κλάδο. Και μάλιστα μια επιμόρφωση που δεν 

θα γίνεται για να αποτελεί ατομικό προσόν διοικητικής εξέλιξης, αλλά θα 

μεταλαμπαδεύει τις αρχές της αντιαυταρχικής και δημοκρατικής εκπαίδευσης στους 

δασκάλους καθώς όπως αναφέρει η εκπαιδευτικός Σοφία Γαρδέλη «κάθε 

εκπαιδευτικό σύστημα στηρίζει το πρακτικό του μέρος σε κάποιο φιλοσοφικό ή 

ιδεολογικό υπόβαθρο».308 

Λίγες ημέρες πριν την έναρξη του Α΄ Εκπαιδευτικού Συνεδρίου της Δ.Ο.Ε. η 

εφημερίδα Ελευθεροτυπία σε ειδικό αφιέρωμα γι’ αυτό αναφέρει ότι δημιουργεί 

πολλές προσδοκίες καθώς για πρώτη φορά οι εκπαιδευτικοί δεν θα ασχοληθούν με τα 

συνδικαλιστικά ζητήματα αλλά «θα μιλήσουν για τα ουσιαστικά προβλήματα της 

στοιχειώδους εκπαίδευσης, τα καθαρώς εκπαιδευτικά, όπως οι ίδιοι οι δάσκαλοι και 

οι νηπιαγωγοί τα έζησαν και τα ζουν χρόνια, θα τους απασχολήσουν προβλήματα 

καυτά που απασχολούν αυτούς αλλά το ίδιο και τους μαθητές και τους γονείς, όπως 

τα αναλυτικά προγράμματα, τα σχολικά βιβλία, τα σχολικά κτίρια, τον τρόπο 

οργάνωσης και διοίκησης των σχολείων, το έργο των σχολικών συμβούλων, η 

μόρφωση και η επιμόρφωση των δασκάλων και των νηπιαγωγών». Μέσα από τις 

εισηγήσεις τους θα επιδιωχθεί με όλους τους τρόπους η υλοποίηση των θέσεων 

αυτών, με στόχο αυτό που αποτελεί το κεντρικό θέμα και τον τίτλο του συνεδρίου: 

«Δημοκρατική παιδεία, δημοκρατία στο σχολείο», στις σχέσεις μαθητών, γονιών και 

δασκάλων, στη νοοτροπία όλων και κύρια των προγραμμάτων και συνολικά του 

εκπαιδευτικού συστήματος, για να γίνει πράξη καθημερινή η αλλαγή στην 

εκπαίδευση».309 

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συγκρότηση της επιτροπής επιλογής σχολικών 

συμβούλων, η οποία συγκροτήθηκε και συνεδρίασε για πρώτη φορά στις 19-5-83. 

Στην επιτροπή μετέχει ως εκπρόσωπος της Δ.Ο.Ε. ο πρόεδρος του Δ.Σ. Μ. 

Παπαχρίστος με αναπληρωματικό του τον αντιπρόεδρο του Δ.Σ. Χρ. Κορυφίδη.310 Η 

συμμετοχή του ίδιου του προέδρου της Δ.Ο.Ε. στην επιτροπή επιλογής των σχολικών 

συμβούλων καταδεικνύει τη σημασία που δίνει ο συνδικαλιστικός κλάδος στη 
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«Εισηγήσεις της Διοίκησης της Δ.Ο.Ε. στα θέματα ημερήσιας διάταξης της 52
ης

 Γ.Σ.», Δ.Β.935/15-04-
1983:3. 
308

Γαρδέλη, Σ., «Τα σχολεία επιμόρφωσης μέσα στη νέα εκπαιδευτική πραγματικότητα», Δ.Β.936/01-
05-1983:2-3. 
309

«Θέματα παιδείας και δημοκρατίας, θα συζητήσουν δάσκαλοι και νηπιαγωγοί», Ελευθεροτυπία, 06-
05-1983. 
310

 Δ.Β.938/Ιούνιος 1983:16 
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συμμετοχή του στη διαχείριση της εξουσίας μέσα στην εκπαίδευση. Τον επόμενο 

χρόνο στην 53η Γ.Σ. της Δ.Ο.Ε. θα κάνει και ο ίδιος ο Μεν. Παπαχρίστος νύξη επί του 

θέματος.  

Την ίδια περίοδο, η εφημερίδα Καθημερινή (22-5-83) δημοσιεύει ένα ενδιαφέρον 

άρθρο στο οποίο ασκείται κριτική στη συμπεριφορά του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ο Χρ. Καρανίκας 

υποστηρίζει ότι με τις πρακτικές της η εξουσία έγινε αυταρχικότερη, κόντρα δηλαδή, 

στον αντιαυταρχισμό που αγωνίζεται ο λαός. Γράφει λοιπόν πως «το ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

δυσκολεύεται πολύ να ενηλικιωθεί επιμένοντας να συμπεριφέρεται όπως στην 

περίοδο που ήταν στην αντιπολίτευση. Φαίνεται πως ο πρωθυπουργός και το 

περιβάλλον του δεν έχουν αντιληφθεί ακόμα ότι διαφορετικά πολιτεύεται κανείς στην 

αντιπολίτευση και διαφορετικά στην κυβέρνηση». Εμμέσως πλην σαφώς υποδεικνύει 

στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. ότι πρέπει να αλλάξει πορεία και να κυβερνήσει σύμφωνα με τις 

διεθνείς αλλά και τις δημοκρατικές πρακτικές, εγκαταλείποντας τις εξαγγελίες περί 

«σοσιαλιστικού μετασχηματισμού».311 

Στο τέλος Μαΐου (26-29) 1983 πραγματοποιείται το Α’ Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό 

Συνέδριο της Δ.Ο.Ε. με θέμα «Δημοκρατία και Παιδεία». Στα πολυσέλιδα πρακτικά 

του θίγονται όλα τα κρίσιμα ζητήματα της εκπαιδευτικής πολιτικής του παρόντος και 

του μέλλοντος. Το πλήθος των χαιρετισμών και των εισηγητών καταδεικνύει το βαθμό 

επιρροής της συγκεκριμένης συνδικαλιστικής οργάνωσης την χρονική αυτή στιγμή. Ο 

υπουργός Απ. Κακλαμάνης μάλιστα παρίσταται όπως ήταν φυσικό και στον 

χαιρετισμό του θέτει ως σημαντικότερο το ερώτημα «τι παιδεία έχουμε, τι παιδεία 

θέλουμε, και πώς θα δημιουργήσουμε αυτή τη νέα δημοκρατική παιδεία. Έχουμε 

ακόμα και δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς μέσα σε 1 1/2 περίπου χρόνο, σημαντικά 

κατάλοιπα μιας αναχρονιστικής σε περιεχόμενο παιδείας με υποβαθμισμένη στάθμη, 

με αυταρχική δομή, στην υπηρεσία της συντήρησης και πολλές φορές του 

σκοταδισμού. Και θέλουμε μια παιδεία στην υπηρεσία του λαού, με δημοκρατική 

δομή, εκσυγχρονισμένη και αναβαθμισμένη, μοχλό και θεμέλιο μαζί της μεγάλης 

αλλαγής που πραγματοποιεί στη χώρα μας ο λαός μας και η λαοπρόβλητη κυβέρνηση 

του. Θα έχουμε δημιουργήσει τέτοια παιδεία όταν θα έχουμε ολοκληρώσει τις 

διαδικασίες που εδώ και 1 1/2 χρόνο συντελούνται με στόχο πρωταρχικό τις βαθιές, 

τις ριζικές αλλαγές στο περιεχόμενο της παιδείας, στις αξίες, στις κατευθύνσεις της 

εκπαίδευσης και των σπουδών». Αφού κάνει μια σύντομη αναφορά στα πεπραγμένα 

της κυβέρνησής του, υπογραμμίζει ως σημαντικότερη τομή για τον εκδημοκρατισμό 

της παιδείας την κατάργηση του επιθεωρητή και τη θεσμοθέτηση του σχολικού 

συμβούλου. Δηλώνει μάλιστα κατηγορηματικά ότι «δεν θα αφήσουμε να υπονομευτεί 

ο θεσμός αυτός στα πρώτα του βήματα από εμπαθείς επιθέσεις των εχθρών του, από 
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ιδιοτελείς προσωπικές επιδιώξεις και στόχους οποιουδήποτε». Ανακοινώνει πως 

ετοιμάζεται ο νέος νόμος που θα αντικαταστήσει τους 309 και 576 οι οποίοι πολύ 

σύντομα θα καταργηθούν. Γι’ αυτό θεωρεί πως τα πορίσματα αυτού του συνεδρίου 

θα είναι για το Υπουργείο σημαντική βοήθεια.312 

Οι εκπρόσωποι του Κ.Κ.Ε. και Κ.Κ.Ε. εσωτερικού εκφράζονται θετικά για τις 

πρόσφατες μεταρρυθμιστικές αλλαγές, κρατώντας τις απαραίτητες επιφυλάξεις.313 

Σημαντική είναι η επισήμανση του Χρ. Φράγκου, εκπρόσωπου του πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων, ότι δηλαδή είναι πολύ σημαντικά όλα όσα θεσπίστηκαν, αλλά οι 

νομοθετήσεις «δεν αποτελούν παρά αρχή πράξης και όχι την ολοκλήρωση της». Και 

για να υλοποιηθούν αυτές οι επιστημονικές, παιδαγωγικές, και εκπαιδευτικές 

αναδιαρθρώσεις απαιτείται η συνεργασία των εκπαιδευτικών.314 

Η Μ. Πούμα, πρόεδρος της Α.Σ.Γ.Μ.Ε., άσκησε κριτική για το ρυθμό των αλλαγών 

και έθεσε κάποια ερωτήματα προς το Υπουργείο. Πιο συγκεκριμένα υποστήριξε ότι οι 

γονείς θεωρούν ότι «είναι απαράδεκτο 19 μήνες μετά τη διακυβέρνηση της χώρας 

από δημοκρατική κυβέρνηση ακόμα τα παιδιά να ασκούνται στην αποστήθιση. Είναι 

δυνατόν ακόμα το πρώτο μάθημα που μαθαίνουν να είναι η απέξω προσευχή και 

ορθογραφία; Είναι δυνατόν ακόμα να συζητάμε για ανισότητες στη μόρφωσή τους, 

και ακόμα τις μεγάλες διαφορές, μεταξύ ιδιωτικών και δημόσιων σχολειών; Με ποιό 

κριτήριο δεν γίνεται από το Υπουργείο ενιαίο πρόγραμμα μαθημάτων στα ιδιωτικά και 

στα δημόσια; Δεν θα είναι και το πρώτο μέτρο κατά της ιδιωτικής εκπαίδευσης και 

μάλιστα χωρίς χρήματα;» Δήλωσε επίσης ότι οι γονείς θα συμμετέχουν στη 

διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής και απευθυνόμενη στους εκπαιδευτικούς 

τόνισε πως «δεν μπορεί να μείνουν αμέτοχοι και απαθείς, περιμένοντας από κάποια 

γραφεία τεχνοκρατών την αλλαγή στην εκπαίδευση».315 Σε κάθε ευκαιρία  βέβαια οι 
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γονείς εκφράζουν την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στο διάλογο για τη 

διαμόρφωση της παιδείας.316 

Ενώ η πολιτική ηγεσία, υπουργός, υφυπουργός, απηύθυναν μόνο έναν 

χαιρετισμό, ο Δ. Ρόκκος, γενικός γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, έκανε 

εκτενέστερες αναφορές λέγοντας ότι «στην πορεία για το βαθύ μετασχηματισμό της 

κοινωνίας μας και την κοινωνική πρόοδο, δεν μπορούμε να στηριχθούμε πουθενά 

αλλού παρά στις αστείρευτες δυνάμεις του λαού μας, στον καθένα από μας, όταν 

όμως τον έχουμε πλάσει ή έχουμε βοηθήσει στο να πλαστεί (γιατί είναι πολύ σύνθετη 

αυτή η διαδικασία της διαπαιδαγώγησης) ελεύθερος και δημιουργικός, άξιος να 

τοποθετείται κριτικά απέναντι στα προβλήματα και έτοιμος όχι να εφαρμόσει τρόπους 

με τους οποίους αλλάζει η πραγματικότητα, σύμφωνα με ένα ιδεατό 

ετεροπροσδιορισμένο σχέδιο κάποιας συνταγής, αλλά να πάρει μέρος σ’ αυτή τη 

διαδικασία και να αναλάβει τις γι’ αυτό απαιτούμενες θυσίες, πρωτοβουλίες και 

ευθύνες, συμμετέχοντας ενεργά στην καθημερινή δουλειά στο χώρο της παραγωγής 

και της κοινωνικής δράσης».317 Για τα ιδιωτικά σχολεία υποστήριξε «ότι δεν είναι 

απαράδεκτο, σ' αυτές τις συνθήκες τα ιδιωτικά σχολειά να εξακολουθούν να 

υπάρχουν, ακόμη λίγο, μέχρις ότου δηλαδή διαμορφωθούν οι αντικειμενικές 

προϋποθέσεις για την εξάλειψή τους».318 Παρακάτω αναφέρθηκε στο πώς βλέπουν 

στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. το ρόλο τους τονίζοντας πως «ένα ωραίο πράγμα που υπάρχει μετά τις 

18 του Οκτώβρη του ’81 είναι ότι δεν κρύβεται κανένας πίσω από το δάκτυλό του γιατί 

δεν είναι επαγγελματίας πολιτικός. Είναι μέλος του κοινωνικού συνόλου, είναι 

ενεργός πολίτης που έχει για κάποιο διάστημα κάποιες ευθύνες». Επίσης ανακοίνωσε 

ότι «έχει δρομολογηθεί η διαδικασία και έχει αναγγελθεί πως μέσα σ' αυτόν τον 

χρόνο θα προωθηθεί ο καινούριος νόμος για τη δομή και λειτουργία της 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».319 Στη συνέχεια κάλεσε την 

Α.Σ.Γ.Μ.Ε. για «σταθερή επαφή στην οποία όμως και η Α.Σ.Γ.Μ.Ε., πέρα από τις 

θετικές της προτάσεις, θα αναλαμβάνει και συγκεκριμένες ευθύνες στήριξης της 

υπόθεσης της Αλλαγής»320 [οι επισημάνσεις δικές μας]. 

Στη συζήτηση που ακολούθησε, από το δάσκαλο Δ. Μπράνη τέθηκε το ερώτημα: 

«στο σοσιαλιστικό μετασχηματισμό της κοινωνίας στην Ελλάδα ποιος κοινωνικός 

παράγοντας θα παίξει τον πρωταρχικό ρόλο;» Σε αυτό το ερώτημα απάντησε ο Δ. 

Ρόκκος ότι «πρωταγωνιστής στις κοινωνικές εξελίξεις […] δεν μπορεί παρά να είναι ο 

σωστά εκπαιδευμένος, ολόπλευρα πληροφορημένος δημοκρατικός πολίτης που θα 
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είναι αποφασισμένος να πάρει στα χέρια τις τύχες του. Και εμείς εκεί θα φροντίσουμε 

να βοηθήσουμε».321 Και συνεχίζει: «το σχολειό κι ο δάσκαλος πρέπει να 

διαπαιδαγωγήσουν τα παιδιά ότι η Αλλαγή, αυτός καινούργιος τύπος κοινωνίας με το 

λαό πρωταγωνιστή, συνεπάγεται και πολλή δουλειά».322 Μετά την πρόταση του Δ. 

Ρόκκου για συνεργασία «στην κατεύθυνση να περάσει μια νέα αντίληψη στα σχολεία 

μας, ενωτική, δημιουργική, με ανάληψη ευθύνης και πρωτοβουλία, έτσι που 

πραγματικά δάσκαλοι, μαθητές και γονείς, να μπορέσουμε να βάλουμε ένα χεράκι, 

για να ξεκινήσει, να κατοχυρωθεί και να βαθύνει η κοινωνική αλλαγή στον τόπο 

μας. Ο λαός είναι αυτός που μπορεί να στηρίξει την αλλαγή στην πατρίδα μας», η Κ. 

Γιαννοπούλου (νηπιαγωγός) παρατήρησε «έχω την εντύπωση ότι συμμετέχω σε 

συνέδριο κάποιου κόμματος. Πότε αρχίζει το συνέδριο της Δ.Ο.Ε.;»323 [οι 

επισημάνσεις δικές μας]. Πραγματικά είναι μια περίοδος που οι φορείς δράσεις του 

Anthony Giddens διαπλέκονται στενά με την πολιτική εξουσία που επιχειρεί να 

διαμορφώσει μια νέα δομή.324 

Έχει σημασία να αναφερθεί ότι από τη διαδικασία των προσυνεδρίων προέκυψαν 

προτάσεις που διεκδικούν μεγαλύτερο ρόλο της Δ.Ο.Ε. και των δασκάλων σε όλες τις 

διαδικασίες. Προτάθηκε η συμμετοχή εκπροσώπων της Δ.Ο.Ε. στις επιτροπές κρίσης 

των νέων βιβλίων,325 ενώ άλλος σύνεδρος συγκεκριμενοποίησε την πρόταση λέγοντας 

πως στις επιτροπές κρίσης πρόεδρος να είναι δάσκαλος και γραμματέας ένας 

γονέας.326  Άλλωστε, το ζήτημα της συμμετοχής των δασκάλων και γονέων στα 

συμβούλια παιδείας θεωρείται σημαντικό στοιχείο εκδημοκρατισμού της 

εκπαίδευσης και αποτελεί τον επόμενο στόχο της Δ.Ο.Ε., όπως ξεκάθαρα τονίζει ο 

γενικός γραμματέας της Χρήστος Κοντογιάννης.327 

Άλλος σύνεδρος τονίζει την αναγκαιότητα ώστε το αναλυτικό πρόγραμμα να 

συγκροτηθεί στη βάση της προοπτικής του 9χρονου υποχρεωτικού σχολείου και σε 

αυτό να συναντιούνται οι κοινωνικές ανάγκες με αυτές του ατόμου και ιδιαιτέρως με 

τα ενδιαφέροντα του παιδιού.328 
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Όσον αφορά το σχολικό σύμβουλο ο Φ. Τουλούπης σχετικά με τη θεσμοθετημένη 

αρμοδιότητά του να συμμετέχει στην αξιολόγηση, αντιτιθέμενος σε μια πιθανότητα 

νεκρανάστασης του επιθεωρητισμού, ελπίζει πως «αυτό το μεγάλο θέμα “αξιολόγηση 

του έργου του διδακτικού προσωπικού”, να μην προκαλέσει όσα δεινά προκάλεσε η 

υποχρεωτική αστυνομική επιθεώρηση και η βαθμολογία των εκθέσεων. Γι’  αυτό είναι 

ανάγκη να μπει σε νέα πλαίσια με το θεσμό του σχολικού συμβούλου, 

προσδιορισμένα από το πνεύμα της ελευθερίας και της προθυμίας για 

συνεργασία».329 Και συνεχίζει λέγοντας σε άλλο σημείο της εισήγησής του πως «το 

σχολείο δεν χρειάζεται σχολικό σύμβουλο με επιθεωρητικές εξουσίες και 

επιθεωρητικές εκθέσεις. Το σχολείο χρειάζεται έργα, συμπαράσταση, δημιουργικές 

διαπροσωπικές σχέσεις του προσωπικού και των μαθητών του, δημοκρατικό τρόπο 

ζωής και εργασίας κι ελευθερία για τη δημιουργία και την πρόοδο».330 Δίνει έτσι τον 

τόνο για τις αντιδράσεις στο ζήτημα της αξιολόγησης που θα ξεσπάσουν στο μέλλον. 

Στη συζήτηση που ακολούθησε εκτέθηκαν οι προβληματισμοί των συνέδρων 

σχετικά με το ρόλο του σχολικού συμβούλου. Παρουσιάστηκαν απόψεις που τον 

θέλουν από εμψυχωτή, συμπαραστάτη και αρωγό του δασκάλου στην καθημερινή 

διδακτική πράξη, ως τον ειδικό επιστήμονα που θα χαράσσει σε συνεργασία με τους 

δασκάλους τις κατευθύνσεις μιας δημοκρατικής εκπαίδευσης. Υπήρξαν 

προβληματισμοί σχετικά με την επιλογή του, ζητώντας να γίνεται από τους ίδιους 

τους εκπαιδευτικούς ή να συμμετέχουν εκπρόσωποι της Δ.Ο.Ε. στη διαδικασία.331 

Ο Χρ. Κοντογιάννης, κατά τη διάρκεια της παραπάνω συζήτησης, θέτει τρεις 

προϋποθέσεις από τις οποίες εξαρτάται η επιτυχία του θεσμού, ξεκαθαρίζοντας από 

πολύ νωρίς ουσιαστικά τις σταθερές της Δ.Ο.Ε. πάνω στο ζήτημα αυτό: «α) Από το 

βαθμό που έχουν συλλάβει όλα τα μέλη της επιτροπής επιλογής σχολικών 

συμβούλων, το πραγματικό νόημα του αιτήματος του κλάδου μας, β) Από μας τους 

ίδιους με τη συμπεριφορά μας απέναντι στους σχολικούς συμβούλους. […] Εμείς θα 

καθιερώσουμε νέα πλαίσια λειτουργίας για να εφαρμοστεί η αμφίδρομη 

επικοινωνία σ' όλα τα επίπεδα, γ) Από τον τρόπο που θα καθιερωθεί η αξιολόγηση 

των εκπαιδευτικών. Με καμία δικαιολογία δεν μπορούμε να δεχτούμε να ανατεθεί 

αρμοδιότητα σύνταξης έκθεσης υπηρεσιακής ικανότητας των εκπαιδευτικών στο 

σχολικό σύμβουλο, γιατί τότε, είτε θέλουμε είτε όχι θα θεωρηθεί ως προϊστάμενος και 

θα καθιερωθούν σχέσεις εξάρτησης. Ο σύμβουλος θα αξιολογεί το έργο των 

εκπαιδευτικών και όχι το άτομο “εκπαιδευτικός”. Τις εκτιμήσεις του για το συνολικό 

εκπαιδευτικό έργο θα παρουσιάζει στα αρμόδια συμβούλια για να παίρνονται μέτρα 

απευθείας. Η “αξιολόγηση” του έργου καθενός εκπαιδευτικού να γίνεται κατά την 
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 Τουλούπης, Φ., «σχολικός σύμβουλος: μια δυνατότητα για τη συνείδηση και τα έργα του “Εμείς”», 
Πρακτικά, ό.π., σ. 279. 
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 Τουλούπης, Φ., ό.π., σ. 280. 
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Πρακτικά, ό.π., σ. 287-299. 
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προσωπική επικοινωνία στο σχολικό χώρο, προφορικά και όχι γραπτά. Αν θα 

καταγραφούν κάποιες παρατηρήσεις απ' τον σύμβουλο ή τον εκπαιδευτικό θα 

αφορούν μόνο αυτούς τους ίδιους και δεν θα έχουν καμία σχέση για την υπηρεσιακή 

τους εξέλιξη».332 

Όσον αφορά την πλευρά των συνέδρων, ο γενικός τίτλος του συνεδρίου 

«Δημοκρατική Παιδεία» καθόρισε σχεδόν όλες τις εισηγήσεις οι οποίες εκτός από το 

περιεχόμενο περιελάμβαναν στον τίτλο τους το επίθετο «δημοκρατικός» 

αναδεικνύοντας την βασική ανάγκη της εποχής. Οι σύνεδροι δεν παραλείπουν 

άλλωστε να συσχετίσουν την ανάγκη της «δημοκρατικής παιδείας» με το ρόλο που θα 

πρέπει να διαδραματίσει ο νέος θεσμός του σχολικού συμβούλου.333 Κλείνοντας το 

συνέδριο ο πρόεδρος σημείωσε ότι τα πορίσματά του «θα τα φέρουμε, ή τουλάχιστον 

μέρος από αυτά, να περάσουν στη Γ.Σ., να γίνουν θέσεις του κλάδου και στη συνέχεια 

με τις θέσεις αυτές εξοπλισμένος ο κλάδος μας, με τα συνδικαλιστικά του όργανα, να 

παλέψει να υλοποιηθούν μέσα από επιλογές της πολιτείας».334 

Τον Ιούνιο του 1983 λαμβάνει χώρα η 52η γενική συνέλευση της Δ.Ο.Ε., η πρώτη 

που γίνεται με το νέο νόμο περί συνδικαλισμού 1264/82 και ως εκ τούτου ιδιαίτερα 

σημαντική για την οπτική που διαμορφώνει ο φορέας. 

Ο γεν. γραμματέας Χρ. Κοντογιάννης ξεκινά την ομιλία του για τον απολογισμό 

της απερχόμενης διοίκησης αναφέροντας ότι η φετινή Γ.Σ. είναι ξεχωριστή καθώς για 

πρώτη φορά μετά από 61 χρόνια λειτουργίας της Δ.Ο.Ε. ο κλάδος επιλέγει τους 

αντιπροσώπους του με αναλογικό σύστημα χάρη στον Ν. 1264/82 κι έτσι μπορούν να 

εκφραστούν οι απόψεις όλων των συναδέλφων μέσα από τις παρατάξεις.335 

Ιδιαίτερα ενδιαφέρει η αναφορά των τεσσάρων κυρίαρχων αιτημάτων του 

εκπαιδευτικού κόσμου τα τελευταία χρόνια: 

1. Η κατάργηση των παιδαγωγικών ακαδημιών και των σχολών νηπιαγωγών 

και η ίδρυση παιδαγωγικών τμημάτων ενταγμένων στα Πανεπιστήμια. 

2. Η κατάργηση του αναχρονιστικού θεσμού του επιθεωρητή και η εφαρμογή 

του θεσμού του σχολικού συμβούλου.  

3. Η εφαρμογή ενός γνήσιου ενιαίου μισθολογίου και η καθιέρωση της ΑΤΑ για 

όλους του υπαλλήλους. Αποσύνδεση μισθού-βαθμού 

4. Η τροποποίηση του αντισυνδικαλιστικού νόμου 643/77. 
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Πρακτικά, ό.π., σ. 294. 
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Ο πρόεδρος της Δ.Ο.Ε., Μεν. Παπαχρίστος, σε παρέμβασή του υποστήριξε «όταν συζητούσαμε στο 
Δ.Σ. ποιο θα είναι το θέμα του πρώτου Συνεδρίου μας, υπήρξαν διάφοροι προβληματισμοί. Τελικά 
επικράτησε το θέμα «δημοκρατία μέσα από τα βιβλία, τα διδακτήρια, μέσα από το σχολείο» γιατί 
είδαμε σαν κλάδος, ότι το κυρίαρχο αίτημα του λαού ήταν: επί τέλους να παίξει και το σχολείο το ρόλο 
του για το στέριωμα της Δημοκρατίας. Όσο πιο βαθιά και πιο στέρεα γίνεται η Δημοκρατία, τόσο πιο 
πολύ ανοίγονται εκείνες οι προοπτικές που θα βοηθήσουν την κοινωνία μας να προχωρήσουμε με 
γοργότερα βήματα στον μετασχηματισμό της» «Τοποθετήσεις Συνέδρων στο θέμα: Δημοκρατική 
Παιδεία μέσα από το έργο του σχολικού συμβούλου», Πρακτικά, ό.π., σ. 295. 
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Πρακτικά, ό.π., σ. 423. 
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Πρακτικά 52
ης

 Γενικής Συνέλευσης Δ.Ο.Ε. (9
ης

 Μεταδικτατορικής), 21-25 Ιουνίου 1983, σ. 45/5. 
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Σε όλα αυτά τα ζητήματα η προηγούμενη κυβέρνηση κωλυσιεργούσε, ενώ η 

παρούσα προχώρησε αποφασιστικά στη λύση τους. Στη συνέχεια ανέπτυξε τις θετικές 

διαστάσεις των παραπάνω νομοθετημάτων για την παιδεία.336 

Τονίζεται επίσης ότι το αίτημα για λαϊκή συμμετοχή σήμερα έχει γίνει 

πραγματικότητα. Η «λαϊκή συμμετοχή» έχει βέβαια την έννοια ότι εκπρόσωποι του 

διδασκαλικού συνδικαλιστικού κλάδου συμμετέχουν σε συμβούλια και επιτροπές, 

επηρεάζοντας τις κυβερνητικές αποφάσεις και πολιτικές.337 

Ο Χρ. Κοντογιάννης συνεχίζει ανακαλώντας χαρακτηριστικά σημεία της 

συζήτησης στη Βουλή για την ψήφιση του Ν. 1304/82 για την κατάργηση του θεσμού 

του επιθεωρητή και τη εφαρμογή του θεσμού του σχολικού συμβούλου. Αναφέρει 

συγκεκριμένα ότι ο εισηγητής της αξιωματικής αντιπολίτευσης τάχθηκε ανοιχτά όχι 

μόνο κατά της κατάργησης αλλά ζήτησε και την ενίσχυσή του, όπως είδαμε ήδη 

βέβαια.338 

Αφού γίνεται αναφορά σε θέματα ενδιαφέροντος του κλάδου που τέθηκαν και 

υλοποιήθηκαν,339 τίθενται θέματα που βρίσκονταν τη χρονική εκείνη στιγμή σε 

εξέλιξη [οι επισημάνσεις δικές μας]: 

α) Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης.340 
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Πρακτικά 52
ης

, ό.π., σ. 46/3.  
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«Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις με εκπρόσωπο τους μετέχουν στα κέντρα λήψης αποφάσεων. 
Πότε άλλοτε ο κλάδος επηρέαζε τις αποφάσεις της κυβέρνησης με εκπροσώπους του σε συμβούλια και 
επιτροπές; Σήμερα εκπρόσωποί μας μετέχουν στο Εθνικό Συμβούλιο Ανώτατης Παιδείας, στην επιτροπή 
επιλογής σχολικών συμβούλων, στην επιτροπή κατάρτισης προγράμματος σπουδών των παιδαγωγικών 
τμημάτων και σε πλήθος άλλων επιτρόπων. Σήμερα έχουν δημιουργηθεί οι προϋποθέσεις για να μην 
είμαστε απλοί θεατές του έργου της κυβέρνησης, για να μην είμαστε οι άκριτοι αποδέκτες των 
κυβερνητικών αποφάσεων. Σήμερα παρέχει τη δυνατότητα συμμετοχής στη κοινή προσπάθεια για το 
μετασχηματισμό της κοινωνίας μας. Έχουμε χρέος να συνειδητοποιήσουμε τα δικαιώματά μας και από 
αντικείμενα εκμετάλλευσης να γίνουμε υποκείμενα των κοινωνικών εξελίξεων. Σήμερα η κυβέρνηση 
δεν επιβάλλει τη θέλησή της στους εργαζόμενους, αλλά οι εργαζόμενοι επεξεργάζονται θέσεις, 
προωθούνται αιτήματα, καταστρώνουν προγράμματα και στηρίζουν δυναμικά τις πολιτικές επιλογές 
που προωθούν τα συμφέροντά τους. Το συνδικαλιστικό μας κίνημα σήμερα παρεμβαίνει αρχικά για την 
προώθηση των θεσμικών αλλαγών στο χώρο της παιδείας». Πρακτικά 52

ης
, ό.π., σ. 49/3. 

338
Πρακτικά 52

ης
, ό.π., σ. 54/3. 

339
 Αυτά ήταν:α) Συγχώνευση δημοτικών σχολείων, β) Λειτουργία ΣΕΛΔΕ σε περισσότερες πόλεις, γ) 

Αύξηση αριθμού εισακτέων στις παιδαγωγικές ακαδημίες και παιδαγωγικά τμήματα, δ) Μεταθέσεις, 
δημοσιεύτηκε νέο Π.Δ. στο οποίο προβλέπονται κοινωνικά κριτήρια, ε) Διορισμοί, νέο Π.Δ. το οποίο 
προβλέπει αξιοκρατικές διαδικασίες, στ) εγγραφή αποφοίτων παιδαγωγικών ακαδημιών στα 
πανεπιστήμια με κατατακτήριες, ζ) Κατάργηση διακρίσεων μεταξύ των φύλλων και άλλα θέματα που 
αφορούν τους εκπαιδευτικούς όπως αποσπάσεις κλπ 
340

«Από την αρχή της θητείας μας επεξεργαστήκαμε σχέδιο για την οργάνωση και διοίκηση της 
εκπαίδευσης το οποίο το στείλαμε στους συλλόγους για έκφραση της βάσης. Οι περισσότεροι σύλλογοι 
ανταποκρίθηκαν και μας έστειλαν ενδιαφέρουσες απόψεις, τις οποίες μελετήσαμε για να καταλήξαμε 
σε οριστικές θέσεις για τους προϊσταμένους. Εκτός από το μέρος που αφορά το σχολικό σύμβουλο το 
υπόλοιπο αναφέρεται στη διοίκηση των σχολείων και τη λειτουργία του Συμβουλίου Παιδείας. Για το 
πλαίσιο της γενικής εκπαίδευσης εργάζεται στο Υπουργείο Παιδείας Επιτροπή η οποία σύμφωνα με τις 
διαβεβαιώσεις του υπουργού παιδείας σύντομα θα ολοκληρώσει τις εργασίες της, ώστε το καλοκαίρι 
να ψηφιστεί ο νόμος στη Βουλή και να δοθεί δυνατότητα εφαρμογής του από τη νέα σχολική χρονιά. Ο 
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β) Υπερωρίες εκπαιδευτικών ολιγοθεσίων. 

γ) Ενοποίηση Ταμείων Αρωγής. 

δ) Εκδημοκρατισμός του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα.341 

Ο πρόεδρος της Δ.Ο.Ε. Μενέλαος Παπαχρίστος αναφέρθηκε και αυτός στη 

κατάργηση του αναχρονιστικού θεσμού του επιθεωρητή με παράλληλη 

αντικατάστασή του από το καινούριο κοινωνικό θεσμό του σχολικού συμβούλου, ως 

ένα μέτρο εκδημοκρατισμού του σχολείου. Ανέφερε μάλιστα ότι αυτές τις δύο 

αλλαγές οι προοδευτικές δυνάμεις του κλάδου τις οραματίζονταν επί πολλές 

δεκαετίες, ενώ τα τελευταία χρόνια τις διεκδικούσαν δυναμικά. «Έπρεπε να έρθει ένα 

σοσιαλιστικό κόμμα για να υιοθετήσει και τα δύο αυτά οράματα, στο πολιτικό του 

πρόγραμμα όταν ήταν αντιπολίτευση, κι ύστερα να τα νομοθετήσει με την πολιτική 

του βούληση όταν έγινε κυβέρνηση της αλλαγής στηριγμένη σε λαϊκές δυνάμεις».342 

Έπειτα, απευθυνόμενος στον υπουργό παιδείας Απόστολο Κακλαμάνη, ανέφερε 

πως υπάρχουν και κάποια άλλα ζητήματα που απασχολούν έντονα τον κλάδο. 

Ιδιαίτερη σημασία έχει η επισήμανση ότι η επίλυσή τους αποτελεί «προϋπόθεση για 

την ολοκλήρωση των μέχρι τώρα θεσμοθετημένων στόχων και την επιτάχυνση των 

διαδικασιών για τον κοινωνικό μετασχηματισμό». Όπως φαίνεται δηλαδή, υπάρχει 

ταύτιση φρασεολογίας και στόχων μεταξύ κυβερνητικής πολιτικής και 

συνδικαλιστικού φορέα.343 

Από τους αιρετούς του Α.Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. και Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. που προβαίνουν σε απολογισμό 

πεπραγμένων στη Γ.Σ., ιδιαίτερη σημασία έχουν οι παρατηρήσεις του αιρετού 

Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. Ν. Βαλσαμόπουλου.344 Ξεκινά την εισήγησή του λέγοντας ότι μετά την 

Αλλαγή του 1981 νέος άνεμος φυσά στα υπηρεσιακά συμβούλια. Έχουν μεγαλύτερες 

δυνατότητες να λαμβάνουν αποφάσεις τις οποίες δεν τις είχαν πριν. Και από τους δύο 

αιρετούς τονίσθηκε η ανάγκη περαιτέρω θεσμικών μεταβολών για την ολοκλήρωση 

του νομοθετικού έργου στο χώρο της δημοτικής εκπαίδευσης έτσι ώστε να αλλάξουν 

πολλά πράγματα που αφορούν το προσωπικό της και αποτελούν σοβαρή τροχοπέδη 

στο όραμα της αλλαγής. Επίσης ο αιρετός Θ. Αλεξανδρόπουλος εξαίρει το χαρακτήρα 

αυτής της Γ.Σ. καθώς είναι η πρώτη που γίνεται με το νέο νόμο περί συνδικαλισμού 

1264/82 και εκτιμά πως είναι πιο δημοκρατική και αντιπροσωπευτική.  

                                                                                                                                                                          
υφυπουργός παιδείας Πέτρος Μώραλης μας δήλωσε ότι το κείμενο της επιτροπής θα δοθεί στον κλάδο 
για να εκφραστεί». Πρακτικά 52

ης
, ό.π., σ. 65/3. 

341
«Για τον εκδημοκρατισμό του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα έχουμε συνεργαστεί και με τις άλλες 

δημοσιοϋπαλληλικές οργανώσεις στα πλαίσια κοινής αντιμετώπισης της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. από τη νέα 
δημοκρατική της διοίκηση. Πιστεύω ότι και αυτό το θέμα θα προωθηθεί γιατί υπάρχει η πολιτική 
βούληση για την πιο σωστή αντιμετώπιση». Πρακτικά 52

ης
, ό.π., σ. 66/3. 

342
 Παπαχρίστος, Μεν., Πρακτικά 52

ης
, ό.π., σ. 19/4. 

343
Ο πρόεδρος της Δ.Ο.Ε. τόνισε επίσης την άμεση κατάργηση του νόμου 309/76 για να εξασφαλιστεί, 

όπως είπε, η οργάνωση και η διοίκηση των σχολείων μας πάνω σε νέες δημοκρατικές βάσεις και για να 
αλλάξουν οι προσανατολισμοί του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Αναφέρθηκε κατόπιν στην ανάγκη 
της αντικατάστασης πολλών άρθρων του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα και, τέλος, έθιξε την ανάγξη 
ικανοποίησης των οικονομικών αιτημάτων του κλάδου. Πρακτικά 52

ης
, ό.π., σ. 20/4. 

344
 Βαλσαμόπουλος, Ν., Πρακτικά 52

ης
, ό.π., σ. 31-36/3. 
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Κατά την πανηγυρική συνεδρίαση ο υπουργός παιδείας Απόστολος Κακλαμάνης 

υποστήριξε ότι εφαρμόζεται με συνέπεια το πρόγραμμα κυβερνητικής πολιτικής και 

αναφέρθηκε στα επιτεύγματα της κυβέρνησης.345 Επιπλέον, αναφερόμενος στο 

σχέδιο νόμου για τη δομή και λειτουργία της γενικής εκπαίδευσης, ο υπουργός τόνισε 

ότι «το σχέδιο νόμου για τη δομή και τη λειτουργία της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στο οποίο αναφέρθηκε ο πρόεδρος σας, που φιλοδοξεί 

να δώσει νέα πνοή, σύγχρονο περιεχόμενο και δημοκρατικές διαδικασίες και 

λειτουργίες σε αυτές τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, είναι σχεδόν έτοιμο. Και με τη 

συμβολή των κλάδων σας θα λάβει την τελική του μορφή και θα αποτελέσει τον 

καταστατικό χάρτη της δημόσιας εκπαίδευσης από το νέο σχολικό έτος»346 [οι 

επισημάνσεις δικές μας]. 

Ο υπουργός αφού αναφέρθηκε επίσης στην ανωτατοποίηση των παιδαγωγικών 

ακαδημιών, στο κτηριακό και στο οικονομικό, υπογράμμισε τη σημασία που δίνει το 

Υπουργείο στην άποψη των συνδικαλιστικών οργανώσεων αναφέροντας: «το 

προεδρικό διάταγμα για τις μεταθέσεις θα βελτιωθεί μετά την ψήφιση του νέου 

νόμου για τη δημόσια εκπαίδευση και φυσικά η βελτίωση αυτή θα λάβει υπ όψιν της 

πρώτα απ’ όλα τις δικές σας εισηγήσεις και τις ανάγκες της εκπαίδευσης. Για πρώτη 

φορά ουσιαστικά καθιερώνει τη συμμετοχή των συνδικαλιστικών σας οργανώσεων 

και του πρώτου και του δεύτερου βαθμού στις αποφάσεις που αφορούν τους 

δασκάλους και νηπιαγωγούς, την εκπαίδευση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η 

δική σας συμμετοχή στο συμβούλιο επιλογής των σχολικών συμβούλων. Αυτή η νέα 

τακτική του Υπουργείου Παιδείας δείχνει πώς αυτό βλέπει τους εκπαιδευτικούς και 

το συνδικαλιστικό τους κίνημα»347 [η επισήμανση δική μας]. 

Από την πλευρά των κομμάτων, ο βουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Μ. Χατζηνάκης 

αναφέρθηκε στα ιδεολογικά χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης που επιδιώκει να 
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 Τα επιτεύγματα αυτά ήταν:  
1. η ψήφιση και εφαρμογή του νόμου 1268/82, για τη δομή και τη λειτουργία των ανώτατων 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με τον οποίο καταργήθηκε το φεουδαρχικό σύστημα της έδρας και 
θεμελιώθηκαν δημοκρατικές διαδικασίες με τη συμμετοχή όλων των φορέων τους προς την 
πανεπιστημιακή κοινότητα στη διδασκαλία, στην έρευνα και στη διοίκηση.  

2. με το νόμο 1286 καθιερώθηκαν οι μεταγραφές και οι κατατάξεις φοιτητών και σπουδαστών.  
3. η λειτουργία 220 μεταλυκειακών προπαρασκευαστικών κέντρων για την προετοιμασία των 

παιδιών για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 
4. η ψήφιση και η εφαρμογή του νόμου 1304/82, με τον οποίο εισάγεται ο θεσμός του 

σχολικού συμβούλου, ο οποίος ήταν πάγιο αίτημα των συνδικαλιστικών εκπαιδευτικών οργανώσεων. 
Κατοχυρώνονται με τον ίδιο νόμο οι δημοκρατικές και αποκεντρωμένες διαδικασίες για τη διοίκηση και 
τον έλεγχο λειτουργίας των σχολείων. Διασφαλίζονται αξιοκρατικές διαδικασίες επιλογής των σχολικών 
συμβούλων και των προϊσταμένων διευθύνσεων της εκπαίδευσης και καθιερώνεται δημοκρατικό 
σύστημα καθοδήγησης και αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Υποσχέθηκε μάλιστα ότι ο νέος θεσμός θα 
περιφρουρηθεί απόλυτα.  
5. η ψήφιση και εφαρμογή του νόμου 1351/83 για την εισαγωγή σπουδαστών στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση.Πρακτικά 52

ης
, ό.π., σ. 23/4. 

346
Πρακτικά 52

ης
, ό.π., σ. 23/4. 

347
Πρακτικά 52

ης
, ό.π., σ. 27/4. 
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επιτύχει το κόμμα του. Έτσι περιγράφει μια «εκπαίδευση η οποία να λειτουργεί σαν 

ένας δυναμικός φορέας που μπορεί να κινήσει τα κύτταρα, τους μηχανισμούς των 

κοινωνικών αλλαγών. Ένα σχολείο δημοκρατικό, ένα σχολείο που μέρα με τη μέρα 

μέσα από τις θεσμικές αλλαγές όλοι οι φορείς της σχολικής κοινότητας να 

συμμετέχουν στην οργάνωση και στη διοίκησή του, στην πορεία του, στον 

προσδιορισμό του περιεχομένου. Πιστεύουμε πως το σχολείο πρέπει να γίνει ένας 

κοινωνικοποιημένος φορέας όχι παραγωγής γνώσης, αλλά ένας φορέας που θα 

μπορεί να φωτίζει να ξαστερώνει συνειδήσεις, να οπλίζει και να προετοιμάζει το νέο 

άνθρωπο για την κοινωνική του ένταξη». Και συνεχίζει εξαίροντας τη λειτουργία του 

συνδικαλιστικού φορέα των δασκάλων ως παράδειγμα που δεν κινείται σε 

συντεχνιακή λογική αλλά με κοινωνική οπτική. Ανέφερε ότι ο σκοπός του «γόνιμου 

και εποικοδομητικού» διαλόγου που γίνεται μεταξύ Υπουργείου και Δ.Ο.Ε. είναι να 

ικανοποιηθούν: α) ο κλάδος, β) το σύνολο των Δημοσίων υπαλλήλων, γ) οι κοινωνικές 

αναγκαιότητες, δ) η ιστορική συγκυρία και ε) οι μεγάλες κατευθύνσεις και τα ιστορικά 

οράματα που έχει επιλέξει η παράταξή του. Στη συνέχεια αναφέρθηκε σε αυτά τα 

οράματα υπογραμμίζοντας τη λαϊκή συμμετοχή, πλατιά, λαϊκή, συμμετοχική και 

αντιπροσωπευτική δημοκρατία, με έναν πολίτη ενεργό και υπεύθυνο που θα χτίζει το 

αύριο και θα προσδιορίζει το μέλλον του.348 Διαβάζοντας κανείς το προοίμιο του Ν. 

1566/85 διαπιστώνει ότι σε μεγάλο βαθμό αναφέρονται με ξεκάθαρο τρόπο τα 

ζητήματα αυτά.349 

Από την πλευρά της Ν.Δ., ο βουλευτής Κωνσταντίνος Σημαιοφορίδης 

καταδεικνύει την αντίληψη που διακατέχει την αξιωματική αντιπολίτευση. Ασκεί 

δηλαδή διπλή κριτική στην κυβέρνηση, πρώτον στην προσπάθεια του υπουργού 

παιδείας να κάνει απολογισμό του κυβερνητικού έργου λέγοντας ότι οι κυβερνήσεις 

δεν μιλούν με λόγια αλλά με έργα και δεύτερο, και σημαντικότερο, στην προσπάθεια 

της κυβέρνησης να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο της παιδείας σε όλα τα επίπεδα. Για το 

δεύτερο χρησιμοποιεί διάφορα επιχειρήματα. Αναφέρεται στη Σουηδία λέγοντας ότι 

το σοσιαλιστικό κόμμα ξεκινώντας τη διαδικασία για τη μεταρρύθμιση της παιδείας 

του 1948 έφτασε να θεσμοθετήσει αυτή τη μεταρρύθμιση του 1963. Σύμφωνα με τον 

ίδιο, αυτό έγινε γιατί έπρεπε πρώτα όλα τα μέτρα που πρότεινε να δοκιμαστούν έτσι 
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Πρακτικά 52
ης

, ό.π., σ. 29-31/4. 
349

 Διαβάζουμε ενδεικτικά: «βασική θέση της πολιτικής αυτής, που διατρέχει όλες τις βαθμίδες του 
εκπαιδευτικού μας συστήματος, είναι ότι η μέριμνα για την εκπαίδευση είναι υπόθεση του κράτους και 
σ’ αυτή τη μέριμνα τίποτε δεν είναι αρκετό. Η πολιτεία πρέπει να εξασφαλίζει όλες τις απαραίτητες 
προϋποθέσεις και μέσα για την απρόσκοπτη λειτουργία της εκπαίδευσης. Η παιδεία δεν είναι μόνο 
επενδυτικό αγαθό, αλλά ταυτόχρονα και αυτοσκοπός. Η μόρφωση είναι αγαθό, το οποίο η πολιτεία 
οφείλει να μην στερήσει από κανένα. 
 Μια ακόμα βασική θέση που υλοποιήθηκε στα μέχρι σήμερα νομοθετικά και διοικητικά μέτρα 
και ολοκληρώνεται με αυτό το νομοσχέδιο, είναι ότι η παιδεία είναι υπόθεση όλου του Λαού. Μετέχουν 
έτσι στους εκπαιδευτικούς θεσμούς και τον προγραμματισμό η πολιτεία, οι εκπαιδευτικοί, οι φοιτητές-
σπουδαστές-μαθητές και οι κοινωνικοί και επιστημονικοί φορείς». «Εισαγωγή», Εισηγητική Έκθεση του 
σχεδίου νόμου «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες 
διατάξεις» (Ν. 1566/1985). 
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ώστε να αποτιμηθούν ποια είναι τα θετικά και ποια τα αρνητικά στοιχεία. Σε αυτό το 

πλαίσιο, συμπλήρωσε, ότι δε θα είχε αντίρρηση κανένας να αλλάξει, να μεταβληθεί, 

να μεταρρυθμιστεί οτιδήποτε δεν λειτουργεί σωστά στην παιδεία. Έκανε μάλιστα και 

τον παραλληλισμό με όλες τις άλλες προσπάθειες μεταρρύθμισης και 

αντιμεταρρύθμισης που είχαν γίνει στη χώρα μας μέχρι τότε, αφήνοντας να εννοηθεί 

ότι αυτό που γίνεται είναι μια προσπάθεια αντιμεταρρύθμισης. Ανέφερε μάλιστα ότι 

οι πολιτικοί άνδρες και τα πολιτικά κόμματα πρέπει να έχουν το κουράγιο να 

αναγνωρίζουν στον αντίπαλο ό,τι θετικό έχει προσφέρει στον τόπο, υπονοώντας ότι η 

εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1976 ήταν σε όλα της τα σημεία ορθή και δεν έπρεπε 

να μεταβληθεί. Ενδεχομένως να είχε κατά νου ότι αν τα πράγματα δεν αλλάξουν θα 

παραμείνουν ως έχουν ελπίζοντας σε μια σύντομη πολιτική αλλαγή, κάτι που 

εκφραζόταν αρκετά συχνά εκείνη την εποχή. Δε παραλείπει ο εκπρόσωπος της Ν.Δ. να 

κάνει και μια συντηρητικών τάσεων αναφορά στο συνδικαλισμό.350 

Από το Κ.Κ.Ε. ο βουλευτής Νίκανδρος Κεπέσης ανέφερε ότι στο κόμμα του 

θεωρούν την παιδεία ευρεία εθνική υπόθεση. Από το είδος και την ποιότητα της 

παιδείας εξαρτάται τι πολίτες θα διαμορφωθούν. Δεν είναι μόνο το επίπεδο της 

μόρφωσης και της πνευματικής ικανότητας που δίνει το σχολείο, αλλά είναι κύρια η 

ηθική διαπαιδαγώγηση που παίρνει κανείς μέσα στο σχολείο. Στα πλαίσια αυτά 

αναφέρει ότι θεωρεί πολύ σημαντική προϋπόθεση για τη σωστή παιδεία το ενιαίο 

9χρόνο βασικό σχολείο. Συμφωνώντας με τον εκπρόσωπο του ΠΑ.ΣΟ.Κ. υπογράμμισε 

ότι πρέπει να υπάρξει οπωσδήποτε σύμπραξη δασκάλων και μαθητών, να υπάρξει 

δημοκρατικός διάλογος μέσα στο σχολείο, σε συνεργασία με τους γονείς και 

κηδεμόνες. Αναφέρθηκε επίσης στο θέμα της επεξεργασίας του νομοσχεδίου για την 

οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης λέγοντας ότι είναι πολύ σημαντικό το 

γεγονός ότι θα πάρει υπ όψιν τις απόψεις της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, 

αλλά και όλων των ενδιαφερόμενων φορέων.351 
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Αναφερόμενος στη γενική συνέλευση υπογράμμισε ότι βεβαίως ο κάθε δάσκαλος πρέπει να 
συνδικαλίζεται και να διεκδικεί τα δικαιώματά του. «Αλλά και ο συνδικαλισμός και η όποια άλλη 
προσπάθειά του για τη βελτίωση της κατάστασης της παιδείας οποτεδήποτε και με οποιαδήποτε 
κυβέρνηση πρέπει να διακατέχεται όχι από εχθρότητα και μισαλλοδοξία αλλά από υγιές συνδικαλιστικό 
πνεύμα». Υπεραμύνθηκε της πολιτικής των κυβερνήσεων από το ’74 μέχρι το ’81 στη γενική 
εκπαίδευση και κλείνοντας ανέφερε ότι πρέπει να κρατηθεί η βία μακριά από τις πολιτικές 
αντιπαραθέσεις και τις οξύτητες. Πρακτικά 52

ης
, ό.π., σ. 31-34/4. 

351
Επιγραμματικά συμπυκνώνουμε και τις υπόλοιπες θέσεις του εκπροσώπου του Κ.Κ.Ε.. Τονίζει 

δηλαδή ότι και άλλος παράγοντας επιτυχίας της αποστολής της παιδείας είναι η ανάδειξη σωστών 
στελεχών, κοινωνικών λειτουργών. Αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη εκσυγχρονισμού του 
δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα. Εξέφρασε τα συγχαρητήρια και την ικανοποίησή του για την τετραετή 
πανεπιστημιακή μόρφωση των δασκάλων. Αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη επιμορφωτική σου 
πανεπιστημιακής μόρφωσης και στους υπάρχοντες δασκάλους και νηπιαγωγούς ώστε να έρθουν στο 
ίδιο επίπεδο μόρφωσης με εκείνο που θα έχουν οι νεότεροι (Να σημειώσουμε ότι ένα τέτοιο 
πρόγραμμα εξομοίωσης των δασκάλων υλοποιήθηκε από το 1997, δηλαδή 14 χρόνια αργότερα). 
Μίλησε για την ανάγκη νέων αναλυτικών προγραμμάτων και εξέφρασε την ικανοποίησή του για την 
έκδοση των καινούργιων βιβλίων. Πρακτικά 52

ης
, ό.π., σ. 34-39/4. 
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Το Κ.Κ.Ε. εσωτ. εκπροσώπησε ο Κ. Γιαβρόγλου ο οποίος αναφέρθηκε κατ’ αρχήν 

στην ανάγκη εκδημοκρατισμού της δημόσιας ζωής. Σημαντική είναι η κριτική που 

ασκεί στο συνδικαλιστικό κίνημα και στην «άκριτη υποστήριξή» του προς την 

κυβερνητική πολιτική.352 

Από την πλευρά του ΚΟ.ΔΗ.ΣΟ. ο εκπρόσωπος του Χαράλαμπος Πρωτόπαπας 

αναφέρεται στην ταχύτατη υλοποίηση του θεσμού του σχολικού συμβούλου, στην 

ανάγκη επιμόρφωσης, ενώ υπενθύμισε το σύνθημα 15% για την παιδεία.353 

Η εκπρόσωπος της Ε.ΔΗ.Κ., Μ. Ναστοπούλου, αναφέρθηκε στην ανάγκη 

εκδημοκρατισμού της κοινωνίας και όπως τόνισε δημοκρατία χωρίς δημοκρατικά 

σχολεία δεν εδραιώνεται.354 

Ο πρόεδρος της Χριστιανικής Δημοκρατίας, Νίκος Ψαρουδάκης, κινούμενος σε 

εθνικό τόνο κάνει αναφορά στο μεγάλο έργο του έλληνα δασκάλου απέναντι στο 

έθνος.355 

Όπως είναι φυσικό, ο υφυπουργός παιδείας Πέτρος Μώραλης, ο οποίος 

αναγνωρίζεται ως μια από τις «δεξαμενές σκέψης» της κυβέρνησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ., 

ξεκινά με αναφορά στη «σκληρή δουλειά που γίνεται στο χώρο της παιδείας, ώστε να 

καλύψουν τις φοβερές ελλείψεις και να καταργηθεί ο αναχρονισμός και ο 

αυταρχισμός τα οποία αποτελούν βαριά κληρονομιά γι’ αυτήν την κυβέρνηση». 

Διαφώνησε με τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας ότι η κυβέρνηση προχωρά 

αυταρχικά σε αλλαγές που αφορούν στην παιδεία, λέγοντας ότι ο αυταρχισμός 

αποτελούσε συστατικό στοιχείο της προηγούμενης πολιτικής του και ήταν 

αποτυπωμένος σε κάθε πλευρά της σχολικής ζωής. Αξίζει να αναφέρουμε ένα 

απόσπασμα που δείχνει τη σημασία που έδινε η κυβέρνηση στο συνδικαλισμό: «η 

αντίθεση προς το συνδικαλισμό, η άρνηση του διαλόγου και της ουσιαστικής 

συμμετοχής χαρακτηρίζουν το κλίμα του παρελθόντος που είχε βάλει το δάσκαλο, τον 

εκπαιδευτικό στο περιθώριο. Σήμερα όμως υπάρχει ο διάλογος, σήμερα υπάρχει 

στενή συνεργασία του Υπουργείου με τη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος καθώς και 

με όλες τις άλλες οργανώσεις των εκπαιδευτικών. Σήμερα η Δ.Ο.Ε. συμμετέχει ενεργά 

σε όλες τις διαδικασίες διαμόρφωσης και υλοποίησης της εκπαιδευτικής πολιτικής». 

Και συνεχίζει λέγοντας: «έτσι οι εκπαιδευτικοί σήμερα συμμετέχουν και 

συναποφασίζουν. Τώρα πια δεν μπορεί ανεξέλεγκτα ο εκάστοτε πρωθυπουργός, ο 
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Ο εκπρόσωπος του Κ.Κ.Ε. εσωτ. κάνει λόγο για την κατάργηση όλων των νόμων των κυβερνήσεων της 
νέας Δημοκρατίας του 330, του 815, για τις μεταθέσεις, για όλα τα ζητήματα. Οι αναφορές του 
συνεχίστηκαν με την ανάγκη αγώνα του μαζικού κινήματος το οποίο σύμφωνα με τον ίδιο δεν μπορεί 
να χαρακτηριστεί συντεχνιακό. Εξέφρασε μάλιστα τις ανησυχίες του για τις περιπτώσεις όπου το μαζικό 
κίνημα ενισχύει άκριτα τις επιλογές της κυβέρνησης. Αναφέρθηκε στην ανάγκη αυτονομίας του 
μαζικού κινήματος λέγοντας χαρακτηριστικά: υπάρχουν πολλοί εργαζόμενοι που καταπατούν 
συνειδητά τις συλλογικές αποφάσεις γιατί πιστεύουν μέσα από μια αίσθηση ιδιόμορφης ευθύνης πως 
έτσι στηρίζουν τη δημοκρατική πορεία της χώρας χωρίς να δίνουν σημασία στο ότι αντικειμενικά 
λειτουργούν απεργοσπαστικά.Πρακτικά 52

ης
, ό.π., σ. 39-42/4. 

353
Πρακτικά 52

ης
, ό.π., σ. 43-44/4. 

354
Πρακτικά 52

ης
, ό.π., σ. 45-46/4. 

355
Πρακτικά 52

ης
, ό.π., σ. 47-50/4. 
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υπουργός, ο υφυπουργός ή ο γενικός γραμματέας να αποφασίζει για τα θέματα της 

παιδείας. Τα συλλογικά όργανα παίρνουν τις αποφάσεις συμβουλεύουν και εμείς 

πάντα σχεδόν τις επικυρώνουμε με την υπογραφή μας κι αυτό γιατί εμπιστευόμαστε 

το δάσκαλο, το δάσκαλο που τόσα προσφέρει στην παιδεία, στην εκπαίδευση των 

παιδιών μας».356 Τα λόγια αυτά θυμίζουν αυτό που ακούστηκε από τον ίδιο τον 

πρώην υφυπουργό Βασ. Κοντογιαννόπουλο κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 

1304/1982, ότι η Δ.Ο.Ε. νομοθετεί στη Βουλή των Ελλήνων, όπως αναφέρει 

χαρακτηριστικά και ο σύνεδρος Π. Σιδηρόπουλος357 και κατ’ επέκταση επικυρώνουν 

ένα κλίμα συγκυβέρνησης και συνδιαμόρφωσης της εκπαιδευτικής πολιτικής Δ.Ο.Ε. – 

κυβέρνησης ΠΑ.ΣΟ.Κ. [οι επισημάνσεις δικές μας]. 

Κατά τις τοποθετήσεις των συνέδρων στη Γ.Σ. κυριάρχησαν οι «γνωστές» 

συνδικαλιστικές αντιπαραθέσεις και τα θέματα που αναδείχθηκαν είναι: 

α) η άμεση έναρξη λειτουργίας των παιδαγωγικών τμημάτων. Ασκήθηκε 

μάλιστα κριτική στο Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. γιατί «δέχθηκε αδιαμαρτύρητα» να μην 

ξεκινήσουν το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 1983-84 (λειτούργησαν τελικά το 

ακαδημαϊκό έτος 1984-85), 

β) η ισοτιμία των τίτλων των παιδαγωγικών ακαδημιών με τους 

πανεπιστημιακούς,  

γ) η άμεση κατάργηση του 309/76 και ψήφιση νέου δημοκρατικού νόμου για τη 

γενική εκπαίδευση,  

δ) τα οικονομικά ζητήματα που απασχόλησαν πολλούς συνέδρους (ενιαίο 

μισθολόγιο, αυξήσεις, ακρίβεια, ΑΤΑ),  

ε) τα ασφαλιστικά θέματα,  

στ) η αλλαγή του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα, 

ζ) η ταύτιση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. με την κυβέρνηση, 

η) σε συνέχεια του προηγούμενου θέματος κάποιοι σύνεδροι κατηγόρησαν το 

Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. ότι κρατά κρυφό το κείμενο του νόμου για τη γενική 

εκπαίδευση, εφόσον όπως ειπώθηκε είναι έτοιμο γιατί κανείς δεν ξέρει τι 

περιέχει, 

θ) η τάση για κομματικό συνδικαλισμό, καθώς το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. κατηγορήθηκε 

από σύνεδρο (αυτοπροσδιοριζόμενος ως αδέσμευτος) για ταύτιση με την 

κυβέρνηση, ότι δηλαδή κυβέρνηση και Δ.Ο.Ε. «συνυπογράφουν» τα 

προεδρικά διατάγματα (Σιδηρόπουλος Π.),358 
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Πρακτικά 52
ης

, ό.π., σ. 52-54/4. 
357

Πρακτικά 52
ης

, ό.π., σ. 16/5. 
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 Απευθυνόμενος ο Π. Σιδηρόπουλος, στον πρόεδρο της απερχόμενης διοίκησης της Δ.Ο.Ε. τονίζει, με 
αρκετά θεατρικό τόνο: «σε κατηγορώ γιατί άσκησες όχι αδέσμευτο συνδικαλισμό αλλά 
κομματικοποιημένο. Ταυτίστηκες με το κόμμα, ταυτίστηκες με την κυβέρνηση, άσκησες Κυβερνητικό 
Συνδικαλισμό. Ιδού τα πειστήρια, ιδού οι αποδείξεις, υπάρχουν πολλές και επειδή δεν έχω χρόνο δύο 
μόνο θα σου πω. Πρώτη απόδειξη. Πάλεψες σκληρά για να καρατομήσεις τους προστάτες μας, τους 
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ι) ο σχολικός σύμβουλος 

ια) ο νέος συνδικαλιστικός νόμος 1264/82 που μόλις ψηφίστηκε και 

εφαρμόστηκε, και  

ιβ) ο εκδημοκρατισμός της παιδείας. 

Στη δευτερολογία του ο απερχόμενος πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. Μενέλαος 

Παπαχρίστος ανέφερε ότι στην περσινή γενική συνέλευση είχε πάει 4 εντολές για τα 

πιο σημαντικά ζητήματα: 

1. Τα παιδαγωγικά τμήματα,  

2. Θεσμό σχολικού συμβούλου   

3. Ενιαίο μισθολόγιο, και  

4. Εκπόνηση και ψήφιση καταστατικού της Δ.Ο.Ε. 

Στη συνέχεια ενημέρωσε αναλυτικά τη Γ.Σ. τι έγινε με το καθένα από αυτά: 

Για τα παιδαγωγικά τμήματα ανέφερε ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ζητήματα 

οργανωτικά που έχουν σχέση με τη στελέχωσή τους, ώστε να λειτουργήσουν σωστά 

από την πρώτη στιγμή σε όλη τη χώρα και όχι να γίνουν επιλεκτικά σε μια-δύο πόλεις. 

Για το θεσμό του σχολικού συμβούλου  αναφέρθηκε ότι ήταν μια δύσκολη υπόθεση 

καθώς ο θεσμός του επιθεωρητή δεν ήταν μια παρωνυχίδα μέσα στη δομή και την 

οργάνωση της εκπαίδευσης. Ήταν μια συγκεκριμένη επιλογή που είχε κάνει η 

συγκεκριμένη παράταξη και η συγκεκριμένη άρχουσα τάξη της Ελλάδας για να μπορεί 

να ελέγχει και να αστυνομεύει το διδακτικό έργο του δασκάλου και όχι μόνο αυτό 

αλλά ολόκληρη τη γενική, την κοινωνική του παρουσία στο χώρο του σχολείου. Για το 

ενιαίο μισθολόγιο είπε ότι δεν θα δεχθούν παρεκκλίσεις από την εισοδηματική 

πολιτική και διαφωνεί ριζικά με τη συντεχνιακή λογική ορισμένων κλάδων 

(τραπεζικοί, στρατιωτικοί, υπάλληλοι ΟΤΕ, κλπ) που διεκδικούν και παίρνουν 

προνόμια μόνο για τον εαυτό τους.359 

Τέλος, για το θέμα του υπό κατάρτιση νόμου-πλαισίου της γενικής εκπαίδευσης 

ανέφερε ότι «εργάζεται στο Υπουργείο Παιδείας επιτροπή, η οποία σύμφωνα με τις 

διαβεβαιώσεις του υπουργού παιδείας σύντομα θα ολοκληρώσει τις εργασίες της 

ώστε το καλοκαίρι να ψηφιστεί ο νόμος στη Βουλή και να δοθεί η δυνατότητα 

εφαρμογής του από τη νέα σχολική χρονιά».360 

                                                                                                                                                                          
αφέντες μας, τους δασκαλοφύλακες επιθεωρητές μας. Ο νόμος 1304 του ’82, είναι δικές σου θέσεις. 
Ιδού η πρώτη απόδειξη της πλήρους ταύτισής σου με την κυβέρνηση. Άγια έκανε και τα έψαλε στον 
υπουργό παιδείας ο πρώην υφυπουργός μας, ο συμπαθής φίλος των δασκάλων κ. 
Κοντογιαννόπουλος, όταν δήλωνε ότι η Δ.Ο.Ε. νομοθετεί στη Βουλή των Ελλήνων. Δεύτερη απόδειξη. 
Η ψήφιση του νόμου 1268. Πανεπιστημιακή μόρφωση στον δάσκαλο και τη νηπιαγωγό μέσα από τα 
Πανεπιστήμια, και δω ακόμα μια ταύτισή σου με τη κυβέρνηση. Φτάσαμε στο σημείο, από κοινού να 
υπογράφετε τους νόμους και τα προεδρικά διατάγματα. Τέτοια κομματικοποίηση δεν την περιμέναμε. 
Από τους υπουργούς πρέπει να σας χωρίζει απόσταση. Το ίδιο είναι το συνδικαλιστικό όργανο και η 
εργοδοσία; Όχι, οπότε μακριά από την εργοδοσία». Πρακτικά 52

ης
, ό.π., σ. 16/5. 

359
Πρακτικά 52

ης
, ό.π., σ. 69/5. 

360
Πρακτικά 52

ης
, ό.π., σ. 69/5. 
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Μετά τη Γ.Σ. του Ιουνίου, τα εκπαιδευτικά πράγματα φαίνεται να επιταχύνονται. 

Με βάση τις δηλώσεις του υπουργού παιδείας ότι μέσα στο καλοκαίρι, στα θερινά 

τμήματα της Βουλής, αναμένεται να ψηφιστούν τα νομοσχέδια για την τεχνική 

εκπαίδευση και αντι-309 για τη γενική εκπαίδευση, το Κ.Κ.Ε. ανακοινώνει ότι αυτά 

προωθούνται βιαστικά χωρίς τη γνώμη των φορέων.361 Έτσι εντείνει τις προσπάθειες 

να διατυπώσει συγκεκριμένες θέσεις για τις επικείμενες αλλαγές σύμφωνα με τις 

πάγιες αρχές του. 

Σε πολιτικό επίπεδο, στην εισήγηση του πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου 

στη 10η σύνοδο της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑ.ΣΟ.Κ., που ξεκίνησε στις 30 Ιουλίου 

1983, καταγράφεται η κρίση στη σοσιαλδημοκρατία με θύμα της το κράτος πρόνοιας 

το οποίο δεν ταιριάζει «με το κλίμα του καπιταλισμού». Σύμφωνα με την ανάλυση του 

Ανδρέα Παπανδρέου σήμερα κινδυνεύουν «κοινωνική ασφάλιση, συντάξεις, δωρεάν 

υγεία, παιδεία, όλα αυτά που ήσαν μεταπολεμικές κατακτήσεις στις χώρες που 

κυβερνήθηκαν από προοδευτικές κυβερνήσεις. Αυτά με τον αγώνα για τη διατήρηση 

του τμήματος από την “πίτα” έχουν αρχίσει να υποχωρούν. Μπαίνει σε κρίση η 

σοσιαλδημοκρατία και το κράτος ευημερίας (welfare state). Τη θέση του παίρνουν στο 

Βορρά συντηρητικά καθεστώτα που κόβουν τις κοινωνικές “σπατάλες”.  Παράλληλα 

στο Νότο έχει οδηγήσει σε αλλαγές. Σε κυβερνήσεις σοσιαλιστικές από τις οποίες ο 

κόσμος ελπίζει και γι’ αυτό τις εξέλεξε σ’ αυτή την κρίσιμη περίοδο. Και ελπίζει ότι 

μπορεί να χαράξουν μια πορεία έξω από το σύστημα, που είναι τόσο βαθειά 

“άρρωστο”». Μέσα στις προτεραιότητες εντάσσεται και το «πλάτεμα της παιδείας και 

η πολιτιστική αναγέννηση της χώρας. Ιδιαίτερη έμφαση στα εκπαιδευτικά, κοινωνικά 

και πολιτιστικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η νέα γενιά της πατρίδας μας». 

Επαναλαμβάνει ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για τη μετάβαση στο σοσιαλισμό, η 

οποία «υλοποιείται από μια σειρά διαρθρωτικών και θεσμικών αλλαγών που 

αλλάζουν ριζικά τις υπάρχουσες διαδικασίες παραγωγής και διανομής τον Εθνικού 

εισοδήματος. […] Το βασικό κριτήριο των αλλαγών και της όλης προσπάθειας ήταν η 

καθιέρωση της έντονης καθημερινής παρουσίας του λαού και των φορέων του στις 

αποφάσεις που τον αφορούν».362 

Στις αποφάσεις της 10ης συνόδου της Κεντρικής Επιτροπής για την παιδεία 

επαναβεβαιώνονται οι προγραμματικές θέσεις του κινήματος: «η παιδεία είναι ένα 

κοινωνικό αγαθό και δικαίωμα για κάθε πολίτη, που η πολιτεία έχει υποχρέωση να το 

διασφαλίζει σε κάθε νέο και νέα, αλλά και σε κάθε εργαζόμενο σε οποιαδήποτε 

στιγμή της ζωής του με την ίδια ποιότητα και ίσες διαδικασίες. Ταυτόχρονα, η παιδεία 

καλείται να παίξει το ρόλο του καταλύτη στην πορεία για τη σοσιαλιστική αλλαγή. Η 

χάραξη μακροπρόθεσμης εκπαιδευτικής πολιτικής στοχεύει στη δυνατότητα 
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 «Προωθούνται βιαστικά νομοσχέδια για την εκπαίδευση», Ριζοσπάστης, 29-07-1983. 
362

 «Η εισήγηση του Α. Παπανδρέου στην 10η Σύνοδο της Κ.Ε. του ΠΑ.ΣΟ.Κ.», Το Βήμα της Κυριακής, 31-
07-1983:11-12. 
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κινητοποίησης, αξιοποίησης και υπεύθυνης συμμετοχής του ανθρώπινου 

δυναμικού, θεμελιακό στοιχείο του σοσιαλιστικού μετασχηματισμού. Οι βασικές 

αυτές θεμελιακές επιδιώξεις, που είναι: 

 Ολοκλήρωση της διαρθρωτικής θεσμικής αλλαγής σε όλες τις βαθμίδες της 

παιδείας. 

 Δημιουργία της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής, που προδιαγράφεται ως 

ένα δύσκολο έργο, που χρειάζεται σχεδιασμό, πλατειά κινητοποίηση και 

υπεύθυνη συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών και κοινωνικών φορέων, που 

μπορούν να συμβάλουν στην επίλυση του, με την ορθολογική αξιοποίηση της 

δημόσιας και δημοτικής ακίνητης περιουσίας.  

 Κατάργηση φραγμών εκπαίδευσης. Ίση - αποκεντρωμένη εκπαίδευση για 

όλους, που να λαβαίνει υπόψη της πέρα από τις εθνικές προτεραιότητες και 

συγκεκριμένες απαιτήσεις για σύμμετρη περιφερειακή ανάπτυξη. 

 Αναμόρφωση προγραμμάτων και περιεχόμενου σπουδών. 

 Εκδημοκρατισμός και εκσυγχρονισμός της διοίκησης σ’ όλες τις βαθμίδες της 

εκπαίδευσης»363 [οι επισημάνσεις δικές μας]. 

Τις ίδιες μέρες, σε άρθρο του, ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, Δ. 

Ρόκκος, επιχειρεί να προσδιορίσει το ρόλο της παιδείας για το ΠΑ.ΣΟ.Κ. Το άρθρο του 

ξεκινά λέγοντας πως «η παιδεία αποτελεί θεμέλιο για την αναπτυξιακή διαδικασία η 

οποία είναι αυτονόητο, ότι βρίσκεται σε άμεση σχέση με τις προτεραιότητες και τις 

κυρίαρχες επιλογές της άρχουσας τάξης». Στη συνέχεια της ανάλυσής του αναφέρεται 

στα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της εξαρτημένης κοινωνικής οργάνωσης στην οποία 

«είναι αυτονόητο ότι υπάρχουν ταξικοί φραγμοί στη μόρφωση. Υπάρχει μια 

φεουδαρχική δομή και μια αυταρχική λειτουργία στις διαδικασίες της παιδείας. 

Υπάρχουν αναχρονιστικά ή ετεροπροσδιορισμένα προγράμματα σπουδών κι ακόμα η 

κυρίαρχη ιδεολογική επιλογή είναι να καλλιεργήσει το εκπαιδευτικό σύστημα, τη 

νοοτροπία και την αντίληψη του υπηκόου, του εκτελεστή εντολών και του εφαρμοστή 

κάποιας ξένης τεχνολογίας». Ακριβώς αυτά θέλει να ανατρέψει η κυβέρνησή του για 

«μια εθνικά ανεξάρτητη πορεία ανάπτυξης που θέλει σύμμετρη, αποκεντρωμένη, 

αυτοδύναμη οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική ανάπτυξη, που αναγορεύει τον 

άνθρωπο ως κυρίαρχο στοιχείο που θα παίρνει μέρος, καλά πληροφορημένος, καλά 

μορφωμένος στην αλλαγή του ίδιου του μέλλοντος του και στην αλλαγή του μέλλοντός 

της πατρίδας του». Υπενθυμίζει δε τις αναφορές του πρωθυπουργού ότι για τη 

μετάβαση στο σοσιαλισμό «αν ο λαός δεν είναι πληροφορημένος και δεν είναι 

ενήμερος, δεν αποφασίσει ο ίδιος να στηρίξει την πορεία για την Αλλαγή, τότε η 

αλλαγή σε επίπεδο εποικοδομήματος στηρίζεται πάνω σε οδοντογλυφίδες και 

επομένως κάποτε θα πέσει». Υποστήριξε ότι ο λαός «πήρε μέρος συμμετέχοντας στη 

διαδικασία της παιδείας, όπως και σε όλη τη διαδικασία της ανάπτυξης». 
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 «Νέα κοινωνική πορεία», Εξόρμηση, 06-08-1983. 
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Προδιέγραψε, τέλος, ότι «μέσα στο '83 έρχεται ο νέος νόμος για τη δημοτική και μέση 

εκπαίδευση. Αυτός ο νόμος θα περνάει την αντίληψη για το πάντρεμα της δουλειάς 

του μυαλού και του χεριού, για την ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας των παιδιών, για 

μια νέα αντίληψη μέσα στο αντιαυταρχικό, συμμετοχικό σχολείο».364 

Οδεύοντας προς την έναρξη του νέου σχολικού έτους 1983-84, ο Δ. Μαυραγάνης, 

δημοσιεύει στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία (10-8-1983) ένα άρθρο για το σχολικό 

σύμβουλο, εξετάζοντάς τον από πολιτικο-ιδεολογική σκοπιά. Είναι ξεκάθαρη η 

ιδεολογική επένδυση που επιφυλάσσει ο χώρος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στο νέο θεσμό.365 

Με αφορμή τις ανακοινώσεις για άμεση κατάθεση και ψήφιση του νομοσχεδίου 

για τη γενική εκπαίδευση η εφ. Ριζοσπάστης (19-8-1983) δημοσιεύει τις «προτάσεις 

για άμεσες και ριζικές αλλαγές στο σχολείο» οι οποίες δεν ξεφεύγουν από το πνεύμα 

της εποχής και τη φρασεολογία του ίδιου του ΠΑ.ΣΟ.Κ.366 
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 «Η παιδεία θεμέλιο της αναπτυξιακής διαδικασίας», Εξόρμηση, 06-08-1983. 
365

Πιο συγκεκριμένα, αναφέρει: «Είναι ο νέος θεσμός που καθιερώνεται, από τη σοσιαλιστική 
κυβέρνηση της Αλλαγής, στην Εκπαίδευση (Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια). Μέχρι και το 1981, 
υπήρχε ο θεσμός του επιθεωρητή. Σχολικός σύμβουλος και επιθεωρητής. Δύο θεσμοί, που 
εκπροσωπούν δύο κόσμους. Ο επιθεωρητής, ανήκει στο παρελθόν. Εκπροσωπεί, τον χρΕ.Ο.Κ.οπημένο 
πολιτικό κόσμο που έφυγε. Το καπιταλιστικό σύστημα, την άρχουσα τάξη, το κατεστημένο, που 
υπηρέτησε. Επιθεωρητής, ο καταδικασμένος θεσμός που τα λέει όλα. Που εκφράζει ένα κόσμο 
γερασμένο. Ένα καταδικασμένο πολιτικό κόσμο. […] Ο θεσμός του σχολικού σύμβουλου, είναι θεσμός 
της σοσιαλιστικής αλλαγής. Καθιερώθηκε από την κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ., με το Ν. 1304/82. Που 
σημαίνει ότι, έχει εγκριθεί από τον Ελληνικό Λαό, τον Οκτώβρη του 1981. Και τούτο επειδή εκφράζει 
αυτόν. Επειδή συμπορεύεται με τις σύγχρονες απαιτήσεις, ανάγκες και τις προκύπτουσες προοπτικές, 
(όπως και ολόκληρο το έργο της κυβέρνησης της Αλλαγής). Γιατί ενσαρκώνει, τα ουσιαστικά 
συμφέροντα του Ελληνικού Λαού. Θεμελιακό στοιχείο, έγκρισης και στήριξης, συμπόρευσης και 
συμμετοχής του. Ακόμα επειδή συμπλέει με τις κλίσεις, τις τάσεις, τα ιδανικά των νέων. Γιατί 
εκφράζει τους πόθους, τα όνειρα, του ταλαιπωρημένου από το κατεστημένο, τη δεξιά, υπερήφανου 
και άξιου καλύτερης μοίρας, Ελληνικού Λαού. […] Με τη συνεργασία όλων των παραγόντων και των 
συνδικαλιστικών Εκπαιδευτικών φορέων όλων των βαθμίδων, θα επιδιώκει να υλοποιείται η 
Εκπαιδευτική Πολιτική. Έτσι όμως, θα προσδώσει αίγλη και άλλη διάσταση στην Εκπαίδευση. Έτσι 
οραματίζεται η κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ., τον σχολικό σύμβουλο, την Εκπαίδευση και τους 
Εκπαιδευτικούς Λειτουργούς. Και όχι ραγιάδες και φτωχοπρόδρομους, όπως τους ήθελε, το 
χρΕ.Ο.Κ.οπημένο και καταδικασμένο από τον Ελληνικό Λαό, πολιτικό και εκπαιδευτικό κατεστημένο». 
Μαυραγάνης, Δ., «Ο επιθεωρητής ήταν η μάσκα της Συντήρησης», Ελευθεροτυπία, 10-08-1983. 
366

Οι προτάσεις του κινούνται σε πέντε άξονες: «1. Αναπροσανατολισμός των σκοπών της 
εκπαίδευσης σε όφελος του λαού και του τόπου μας. Το ελληνικό σχολείο, αν και προπαγανδίζεται ως 
‘απολίτικο’, ‘ουδέτερο’ σχολείο, είναι στην πραγματικότητα ταξικό, γιατί εξυπηρετεί την αστική τάξη. 
[…] Με το νέο νόμο, επομένως πρέπει η παρεχόμενη γνώση να εμπνέει στους μαθητές την πίστη στα 
ιδανικά της δημοκρατίας, της εθνικής ανεξαρτησίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της φιλίας των 
λαών […] 2. Το κράτος πρέπει να γίνει μοναδικός φορέας παροχής εκπαίδευσης. H κατάργηση της 
ιδιωτικής εκπαίδευσης, των ξένων σχολείων και της παραπαιδείας σταδιακά και μέσα σε τακτό χρονικό 
διάστημα είναι εφικτή […] 3. Ενιαίο βασικό σχολείο- Ενιαίο πολυκλαδικό λύκειο». Για την 
υποχρεωτική εκπαίδευση προτείνει: «α. Νηπιαγωγείο υποχρεωτικό για όλα τα νήπια, αρχικά μονοετές. 
β. 9χρον ενιαίο βασικό σχολείο, το σχολείο όλου του λαού. Θα συνενώσει τα δυο ξεχωριστά σχολεία […] 
και αυτό θα οδηγήσει σε αλλαγές στο περιεχόμενο των σπουδών, καθώς αυτό θα πρέπει να 
αναπτύσσει στους μαθητές εξίσου την ικανότητα για χειρωνακτική και διανοητική εργασία.[…] Η 
καθιέρωση ενιαίου αναλυτικού προγράμματος στο σημερινό 6χρονο δημοτικό και στο σημερινό 
γυμνάσιο θα εφοδιάσει τους μαθητές με την αναγκαία ποσότητα και ποιότητα γνώσεων στο μεταβατικό 
στάδιο, δηλ. μέχρις ότου ενοποιηθούν και διοικητικά και κτιριακά τα δυο σχολεία. 4. Η δημοκρατική 
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Με την έναρξη του σχολικού έτους, ο υπουργός παιδείας ανακοινώνει από την 

Καλαμάτα την κατάργηση του Κ.Ε.Μ.Ε. και την επανασύσταση του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου. «Η κατάργηση του Κ.Ε.Μ.Ε. (χρόνιο αίτημα όλων των εκπαιδευτικών 

οργανώσεων) και η επανίδρυση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, που είχε ιδρύσει ο 

αείμνηστος Γ. Παπανδρέου αλλά καταργήθηκε από τη δικτατορία, περιέχονται μέσα 

στις θεσμικές αλλαγές που προβλέπει για τη δημοτική και μέση εκπαίδευση ο νέος 

νόμος που θα κατατεθεί σύντομα στη Βουλή - αμέσως μόλις συζητηθεί με όλους τους 

ενδιαφερόμενους φορείς. […] Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο θα έχει ανανεωμένο 

μηχανισμό λειτουργίας και θα αποτελέσει το πρώτο επιτελικό και επιστημονικό 

όργανο της εκπαίδευσης».367 

Στη στήλη η περιπέτεια της παιδείας η εφ. Καθημερινή (21-10-1983) επικρίνει 

σφοδρότατα την κατάσταση στην παιδεία, που θεωρεί ότι τη βρήκε εθνική συμφορά. 

Μια συμφορά για την οποία ευθύνεται ο «κομματισμός· αυτό το τέρας, που 

υποτάσσει τα πάντα και τα παραμορφώνει και που αν δεν τιθασευτεί θα φάει, χωρίς 

υπερβολή, την Ελλάδα. Θα ήταν βέβαια τερατώδης παραμόρφωση της αλήθειας να 

αποδώσουμε στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. όλη την ευθύνη για τον κομματισμό· είναι μέγιστο όμως το 

μερίδιο της ευθύνης του και για όσο τον ανέπτυξε και τον εφάρμοσε κατά τα δύο 

χρόνια της εξουσίας του και για όσο τον καλλιέργησε και τον υπέθαλψε από την 

ημέρα που υπάρχει».368 

Στο φύλλο 944 (Νοέμβρης 1983) του Δ.Β., δημοσιεύεται ομόφωνη απόφαση του 

Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. για το πώς θέλουν οι δάσκαλοι τα παιδαγωγικά τμήματα. Εκεί, και σε 

ερώτηση της Α.Σ.Γ.Μ.Ε. για τη συμμετοχή των γονέων στη διοίκηση του σχολείου, η 

Δ.Ο.Ε. απάντησε υπερθεματίζοντας τη λαϊκή συμμετοχή σε όλα τα επίπεδα της 

διοίκησης της εκπαίδευσης.369 

                                                                                                                                                                          
διοίκηση και οργάνωση της εκπαίδευσης. Το εκπαιδευτικό διοικητικό σύστημα εξακολουθεί να είναι 
αυστηρά συγκεντρωτικό, αυταρχικό και αρτηριοσκληρωτικό καθώς όλες οι αποφάσεις παίρνονται από 
ένα κέντρο και μεταβιβάζονται σαν εντολές αλυσιδωτά προς τα κάτω. Κατά τη δική μας άποψη ο νέος 
νόμος πρέπει να καθιερώσει ένα άλλο σύστημα διοίκησης και οργάνωσης της εκπαίδευσης που θα 
στηρίζεται στις αρχές της αποκέντρωσης της συλλογικότητας, της εκλογιμότητας και της 
αντιπροσωπευτικότητας». Αναπτύσσει τις προτάσεις για τη διοίκηση σε τρία επίπεδα, σε επίπεδο 
σχολείου, σε επίπεδο νομού και σε εθνικό επίπεδο. Σε όλα τα επίπεδα συμμετέχουν εκπαιδευτικοί, 
άλλοι εργαζόμενοι στην εκπαίδευση, μαθητές, γονείς, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, όλοι 
εκλεγμένοι και χωρίς να έχει κανείς την πλειοψηφία. «5. Ο Εκπαιδευτικός του σχολείου της 
πραγματικής αλλαγής. Στο σχολείο της πραγματικής αλλαγής που προτείνουμε θα δώσει πνοή ο 
εκπαιδευτικός με το διδακτικό-παιδαγωγικό έργο του και με την όλη δράση του και μέσα στο σχολείο 
και στον κοινωνικό περίγυρο». Κλείνοντας ο αρθρογράφος υπογραμμίζει: «Το KKΕ θα αγωνιστεί με όλες 
τις δυνάμεις του για να προωθήσει το σχολείο της πραγματικής αλλαγής που η οικοδόμησή του θα είναι 
σοβαρό βήμα στην κατεύθυνση του μετασχηματισμού του μακροπρόθεσμα σε σοσιαλιστικό σχολείο». 
«Προτάσεις για άμεσες και ριζικές αλλαγές στο σχολείο», Ριζοσπάστης, 19-08-1983:3. 
367

 «Δημοκρατικός προγραμματισμός στην εκπαίδευση. Καταργείται επιτέλους το Κ.Ε.Μ.Ε.», 
Ελευθεροτυπία, 09-09-1983:9. 
368

 «Η περιπέτεια της παιδείας», Καθημερινή, 21-10-1983. 
369

«Επιβάλλεται να καθιερωθεί η λαϊκή συμμετοχή στην εκπαίδευση, όχι μόνο στη διοίκηση του 
σχολείου αλλά σε όλα τα επίπεδα (π.χ. δήμος, επαρχία, περιφέρεια κλπ.). Νέες μορφές οργάνωσης και 
διοίκησης είναι αναγκαίες για την γενική εκπαίδευση. Αυτές πρέπει να στηριχτούν στις αρχές της 
αποκέντρωσης, της αυτοδιαχείρισης και της λαϊκής συμμετοχής για να οδηγήσουν σε νέα, ποιοτικά 
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Ένα χρόνο μετά τη δημοσίευση του Ν.1304/1982, το Δεκέμβριο του 1983, 

ολοκληρώνεται η διαδικασία επιλογής σχολικών συμβούλων, 227 γενικής, 8 ειδικής 

και 13 προσχολικής αγωγής, και 46 προϊσταμένων διεύθυνσης με την αριθ. 16/83 

πράξη του Α.Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. Ο πίνακας με τα ονόματα των επιλεγέντων στελεχών 

δημοσιεύεται στο Δ.Β. 945/12-1983. Στο πρωτοσέλιδο η ανακοίνωση υπογραμμίζει: 

«η Δ.Ο.Ε. που με εκπρόσωπο της συμμετείχε στο συμβούλιο επιλογής σχολικών 

συμβούλων, χαιρετίζει το γεγονός της ολοκλήρωσης της επιλογής τους σαν σταθμό 

στα εκπαιδευτικά χρονικά της χώρας μας συγχαίρει όσους είχαν θέσει υποψηφιότητα 

για επιλογή ανεξάρτητα απ’ το αν τελικά επιλέχτηκαν, γιατί με τη συμμετοχή τους 

έδειξαν έμπρακτα την αγάπη τους στο νέο λαογέννητο θεσμό και καλεί όλους τους 

συναδέλφους, ανεξάρτητα από τοποθετήσεις να στηρίξουν το θεσμό αυτό στα πρώτα 

του βήματα προς το συμφέρον της εκπαίδευσης των παιδιών του λαού μας και του 

κλάδου μας που αγωνίστηκε και αγωνίζεται για μια εκπαίδευση δεμένη με τις 

κοινωνικές και παραγωγικές διαδικασίες, για ένα λαϊκό σχολείο δημοκρατικό - ανοιχτό 

στην κοινωνία».370 

Ωστόσο το θέμα της διαμόρφωσης του προεδρικού διατάγματος για τις 

αρμοδιότητες του σχολικού συμβούλου παραμένει ανοιχτό. Το σχέδιο Π.Δ. δόθηκε 

από το Υπουργείο στη Δ.Ο.Ε. για να εκφράσει τις προτάσεις της. Σε επιστολή του Δ.Σ. 

προς την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, μεταξύ άλλων, επισημαίνονται τα εξής: 

«παρακαλούμε να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε στο αναφερόμενο προεδρικό 

διάταγμα να μη συμπεριληφθούν διατάξεις, διατυπώσεις ή φράσεις που θα θυμίζουν 

τον καταργημένο θεσμό του επιθεωρητή».371 Η Δ.Ο.Ε., ως ο συλλογικός εκπρόσωπος 

του κλάδου των εκπαιδευτικών κάνει παρατηρήσεις για όλα τα παιδαγωγικά 

ζητήματα. Στη συνέχεια δημοσιεύεται όλο το σχέδιο του Π.Δ. με τις παρατηρήσεις του 

κλάδου. 

Αξίζει να αναφερθούν μερικά ενδεικτικά άρθρα του Π.Δ. και οι προτάσεις της 

Δ.Ο.Ε., σε αντιπαραβολή με την τελική σύνταξη του προεδρικού διατάγματος λίγους 

μήνες αργότερα, έτσι ώστε να γίνει αντιληπτή η στενή ακόμα σχέση Δ.Ο.Ε. και 

Υπουργείου. Έτσι, το 4ο άρθρο του σχεδίου αρχίζει: «ελέγχουν τη λειτουργία των 

εργαστηρίων, τη χρήση των εποπτικών μέσων, των σχολικών βιβλιοθηκών και 

εργαστηρίων…», ενώ προτείνεται από τη Δ.Ο.Ε. να αλλάξει με το σκεπτικό «ότι η 

φράση “ελέγχουν τη λειτουργία των εργαστηρίων...” δεν ανταποκρίνεται κατά τη 

                                                                                                                                                                          
ανώτερα, επίπεδα λειτουργίας και αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης και στην κοινωνικοποίηση 
της παιδείας του Ελληνικού λαού. […] Είναι απαραίτητη η συμμετοχή όλων των φορέων της 
εκπαίδευσης στη διοίκηση του Σχολείου (εκπαιδευτικών, εκπροσώπων συλλόγου Γονέων, εκπροσώπων 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκπροσώπων Μαθητικών Κοινοτήτων κλπ.) με αποφασιστική γνώμη πάνω στα 
θέμα της εκπαίδευσης». «Εκπαίδευση και Λαϊκή Συμμετοχή», Δ.Β.944/11-1983:12. 
370

 «Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής. Ανακοινώθηκαν τα ονόματα επιλεγέντων», Δ.Β.945/12-
1983:1. 
371

 «Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των σχολικών συμβούλων», Δ.Β.945/12-1983:20. 
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γνώμη μας στο πνεύμα του νέου θεσμού». Έτσι προτάθηκε να αναδιατυπωθεί ως 

εξής: «συνεργάζονται με τους προϊσταμένους δ/νσης και γραφείων εκπ/σης, τους 

διευθυντές των σχολείων, το διδακτικό προσωπικό και κατά περίπτωση τις μαθητικές 

κοινότητες για την οργάνωση των εργαστηρίων και των σχολικών βιβλιοθηκών, τη 

βελτίωση της λειτουργικότητας τους, τον εμπλουτισμό, τα εποπτικά μέσα και βιβλία 

και την αποδοτικότερη χρήση τους»372 [οι επισημάνσεις δικές μας]. Να σημειωθεί ότι 

στο Π.Δ.,373 που εκδόθηκε λίγους μήνες αργότερα, η φράση αυτή άλλαξε και 

αντικαταστάθηκε ως εξής: «παρακολουθούν τη λειτουργία των σχολικών βιβλιοθηκών 

των εργαστηρίων ως και τη χρήση των εποπτικών μέσων».  

Στο 5ο άρθρο του σχεδίου αναφέρεται: «επισκέπτονται σε συχνά χρονικά 

διαστήματα τα σχολεία της δικαιοδοσίας τους, δημόσια και ιδιωτικά και 

ενημερώνονται από τους διευθυντές και τους διδάσκοντες για το συντελούμενο 

εκπαιδευτικό έργο και την υλοποίηση του σχεδιασμού…». Για να μην έχει σχέση ο 

σχολικός σύμβουλος με τον επιθεωρητή προτείνεται οι επισκέψεις να μπορούν να 

γίνονται προγραμματισμένα ή έκτακτα αλλά πάντα ύστερα από συνεννόηση με τον 

δ/ντή του σχολείου ή τον συγκεκριμένο εκπαιδευτικό. Έτσι προτείνεται το 

συγκεκριμένο άρθρο να αρχίζει ως εξής: «σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς της 

περιοχής τους, προγραμματίζουν τις επισκέψεις τους στα σχολεία της δικαιοδοσίας 

τους…».374 

Το 6ο άρθρο του σχεδίου κάνει την ίδια αναφορά με το νόμο 1304: «μετέχουν στη 

διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευτικών σύμφωνα με όσα ορίζουν οι σχετικές 

διατάξεις». Η παρατήρηση της Δ.Ο.Ε.: «προτείνεται η διαγραφή του άρθρου 6 γιατί 

δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο σχετικό»375 [οι επισημάνσεις δικές μας]. Είναι ξεκάθαρη 

η αρνητική στάση της Δ.Ο.Ε. ακόμη και στο ενδεχόμενο να υπάρχει η αρμοδιότητα 

αξιολόγησης στους σχολικούς συμβούλους, μια στάση που προδιαγράφει την 

επερχόμενη σύγκρουση στο συγκεκριμένο ζήτημα. 

Πρέπει τέλος να επισημανθεί και μια αποστροφή στο τέλος της ανοιχτής 

επιστολής: «πριν υπογράψετε, κύριε υπουργέ, το κείμενο του σχεδίου Π.Δ/τος στην 

τελική του διαμόρφωση και εφόσον οι προτάσεις μας δεν γίνονται δεκτές, ζητάμε να 

μας δοθεί η δυνατότητα να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας τις αναπτύξουμε και 

προφορικά».376 Είναι σαφής και πάλι η διεκδίκηση να έχουν λόγο στη διαμόρφωση  

της εκπαιδευτικής πολιτικής. 

Στο ίδιο επίσης τεύχος του Διδασκαλικού Βήματος και σε άλλη 

ανακοίνωση/ανοικτή επιστολή της, με θέμα «Η ποιοτική αναβάθμιση της Παιδείας», η 

Διοίκηση της Δ.Ο.Ε. καταγράφει τις θέσεις της για το διευθυντή και το σύλλογο 

                                                           
372

 «Το σχέδιο Π.Δ. και οι παρατηρήσεις της Δ.Ο.Ε.», Δ.Β.945/12-1983:20. 
373

 Π.Δ. 214/84 (ΦΕΚ 77/29-5-1984 τ. Α') 
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 «Το σχέδιο Π.Δ. και οι παρατηρήσεις της Δ.Ο.Ε.», Δ.Β.945/12-1983:21. 
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 «Το σχέδιο Π.Δ. και οι παρατηρήσεις της Δ.Ο.Ε.», Δ.Β.945/12-1983:21. 
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 «Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των σχολικών συμβούλων», Δ.Β.945/12-1983:20. 
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δασκάλων ως όργανα διοίκησης που θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη κατά τη 

διαμόρφωση του νέου νόμου για τη γενική εκπαίδευση.377 

Την ίδια περίοδο παρεμβαίνοντας στο διάλογο για τη διαμόρφωση του νέου 

νόμου για την οργάνωση και διοίκηση στη γενική εκπαίδευση, ο Απ. Ανδρέου με 

άρθρο του στο περιοδικό Σύγχρονη Εκπαίδευση, επιχειρεί να προσδώσει θεσμικό 

νόημα στο όρο «εκδημοκρατισμός» στη διοίκηση που ακούγεται από όλες τις 

πλευρές. Αναφέρει, λοιπόν, πως «ο αιτούμενος εκδημοκρατισμός στη διοίκηση έχει 

νόημα μόνο ως εφαρμογή της άμεσης δημοκρατίας» στο σχολείο (Ανδρέου, 1983). 

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από τη θεσμοθέτηση της συμμετοχής των 

εκπαιδευτικών στη χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής. Με την αναπροσαρμογή 

«των εκπαιδευτικών θεσμών από τη βάση αποτρέπεται, στο μέτρο του δυνατού, η 

διαιώνιση και η αναπαραγωγή της ισχύουσας τάξης πραγμάτων και εξασφαλίζεται η 

δυναμική παρέμβαση του σχολείου προς την κατεύθυνση της αλλαγής των 

γενικότερων κοινωνικών σχέσεων» (Ανδρέου, 1983). Ή όπως αναφέρει ο Γ. Μηλιός 

(1993:152) στην ανάλυσή του όλες οι πολιτικές προτάσεις και θέσεις (βλ. Κ.Κ.Ε., 

Ριζοσπάστης, ΠΑ.ΣΟ.Κ. σοσιαλιστικός μετασχηματισμός) αλλά και διεκδικήσεις (Δ.Ο.Ε. 

λαϊκό σχολείο) για «έμπρακτη αμφισβήτηση και αποσταθεροποίηση της 

κατασταλτικής πολιτικής λειτουργίας της εκπαίδευσης περνάει ακριβώς μέσα από μια 

επέμβαση στους θεσμούς, μέσα από τη διεκδίκηση δημοκρατικών αλλαγών, μέσα από 

την ακύρωση μέτρων και ρυθμίσεων της εξουσίας». 

Ο Θεόφραστος Γέρου, το Δεκέμβριο του 1983, αναφερόμενος στο έργο του 

σχολικού συμβούλου προσδιορίζει αρχικά ότι «ο νέος θεσμός στηρίζεται σε 

πραγματικές ανάγκες του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Οι ανάγκες είναι 

λειτουργικές. Αναφέρονται κυρίως, στην υλοποίηση των νέων αναλυτικών 

προγραμμάτων, στην εισαγωγή νέων βιβλίων και στην, για πρώτη φορά. εισαγωγή 

βιβλίων οδηγητικών (μεθοδολογίας) της διδακτέας ύλης, χωριστά για κάθε μάθημα, 

για το δάσκαλο».378 Ο ίδιος αργότερα (Γέρου, 1985:83) αναφέρει ότι «οι 

μεταρρυθμίσεις που έγιναν κατά καιρούς δεν μπόρεσαν ν' αλλάξουν το σχολικό μας 

σύστημα. Το σχολικό μας σύστημα εξακολουθεί να είναι ανελεύθερο, να πνίγει την 

αυθορμησία του μαθητή…». Και προς την κατεύθυνση αυτή θεωρεί ότι «ο σχολικός 

σύμβουλος κατέχει κεντρική θέση στην πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής αλλαγής 

και ανοίγει νέους ορίζοντες στην εκπαίδευση», πράγμα που αναδεικνύεται ως το 

βασικό στοιχείο που συγκροτεί η παρουσία του στην εκπαιδευτική δραστηριότητα. 

Ο πρόεδρος της Δ.Ο.Ε., τον Δεκέμβριο του 1983, σε άρθρο του στην εφ. 

Ελευθεροτυπία με τον τίτλο: «Ο σχολικός σύμβουλος ένας θεσμός λαογέννητος», 

δηλώνει ότι ο θεσμός αυτός δεν επιβλήθηκε από πάνω, αλλά γεννήθηκε μέσα από τα 
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αιτήματα και τους αγώνες του συνδικαλιστικού κινήματος. Επιχειρεί να δώσει 

απαντήσεις στις αιτιάσεις κάποιων που τους χαρακτηρίζει «άσπονδους φίλους», οι 

οποίοι αναρωτιούνται πώς θα σταθεί ο σχολικός σύμβουλος καθώς είναι 

απογυμνωμένος από κάθε εξουσία. Υποστηρίζει λοιπόν ότι η δύναμή του είναι η 

αποδοχή και η στήριξη των εκπαιδευτικών και όχι οι διοικητικές εξουσίες, οι οποίες 

κινούνται πέρα και έξω απ' τη λογική και την αναγκαιότητα που επέβαλαν το νέο 

θεσμό. Ο σχολικός σύμβουλος δεν έρχεται να διοικήσει, αλλά να καθοδηγήσει. Αυτό 

ήταν απαίτηση των εκπαιδευτικών και κατοχυρώθηκε με το νόμο (1304/82). Αυτή 

είναι μια από τις πιο άμεσες αρνήσεις για ανάληψη οποιασδήποτε 

διοικητικής/ελεγκτικής αρμοδιότητας εκ μέρους του νέου θεσμικού φορέα. Αναφέρει 

επίσης πως «τα συνδικάτα των εκπαιδευτικών και οι συνάδελφοι που όλοι έχουν 

χορτάσει από καταπίεση, αστυνόμευση και επιθεωρήσεις θα προφυλάξουν 

αποτελεσματικά το νέο θεσμό που γεννήθηκε από τα σπλάχνα τους». Παρακάτω 

τονίζει ότι «πολλοί φαντάζονται το Σ.Σ. να τρέχει “δίκην γυρολόγου” από σχολείο σε 

σχολείο και από τάξη σε τάξη δείχνοντας πώς γίνεται το “α” ή, το “β” μάθημα και πώς 

αντιμετωπίζεται το α ή το β παιδαγωγικό πρόβλημα. Είναι λάθος μια τέτοια 

αντίληψη».379 Βεβαίως, η εμπειρία κατέδειξε ότι εν τέλει αυτό ακριβώς έγινε! 

Η αρθρογραφία αυτή για το θέμα του σχολικού συμβούλου δε μένει αναπάντητη. 

Το διοικητικό συμβούλιο της Ενώσεως Επιθεωρητών Δημοτικής Εκπαιδεύσεως 

Ελλάδος, με επιστολή που υπογράφουν ο πρόεδρος Ν. Παπανικολάου και ο γεν. 

γραμματέας Ζ. Τούλιας, απαντά στα άρθρα του Θ. Γέρου για το θεσμό του σχολικού 

συμβούλου. Μεταξύ άλλων, επισημαίνεται στην επιστολή του: «είμαστε 

υποχρεωμένοι να σημειώσουμε πως αυτά που ορίζονται (Ν. 1304/82) ως έργο του 

σχολικού συμβούλου  είναι εκείνα που πρόβλεπε το Π.Δ. 51/1977 για τα καθήκοντα 

και τις αρμοδιότητες των επιθεωρητών με διαφορετική διατύπωση. Όλα όσα 

αναθέτονται τώρα στο σχολικό σύμβουλο να εισαγάγει μέσα στο σχολείο δεν είναι 

καινούρια. Το επιπλέον είναι η μεθόδευση να περάσει στο σχολικό χώρο το κόμμα! Κι 
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αυτό θα γίνει με μαθηματική ακρίβεια, γιατί παγιδευμένος, καθώς είναι ο σχολικός 

σύμβουλος, δε θα μπορεί να κινείται και να δραστηριοποιείται σαν ελεύθερη, 

πνευματική προσωπικότητα, αλλά θα ενεργεί σύμφωνα με τις επιθυμίες και τους 

στόχους κάποιας κλαδικής, σήμερα της α, αύριο της β».380 Όσο βέβαια και αν 

αντιδρούσαν οι πρώην πια επιθεωρητές, ο θεσμός αυτός ήταν τόσο απαξιωμένος που 

οι θέσεις τους είχαν απήχηση σε ένα πολύ μικρό ακροατήριο, που προέρχονταν 

κυρίως από το πολιτικό σύστημα το οποίο υπηρετούσε.381 

Επιχειρώντας μια ανασκόπηση της εκπαίδευσης το 1983, η πρωτοχρονιάτικη 

Καθημερινή διαπιστώνει «σύγχυση και αρρυθμία στην εκπαίδευση το 1983» η οποία 

οφείλεται κατά τον συντάκτη Βασ. Αγγελικόπουλο, στο μέγα «γουδοχέρι» που 

συντρίβει την παιδεία, τον κομματικό ανταγωνισμό. Το 1983, λοιπόν χαρακτηρίστηκε, 

κατά την εφημερίδα από την έντονη προσπάθεια της κυβερνήσεως να εφαρμόσει τις 

«αλλαγές» που είχε θεσμοθετήσει στην εκπαίδευση μέχρι τότε και να θεσπίσει νέες, 

και επιπλέον την ένταση του κομματικού ανταγωνισμού στο χώρο της εκπαίδευσης. Η 

διαδικασία που κινήθηκε γύρω από τους δυο άξονες οδήγησε όλες τις βαθμίδες της 

εκπαίδευσης σε «συγκάλυψη αλλότριων επιδιώξεων με προοδευτικά ή φιλελεύθερα 

αιτήματα, φαρισαϊσμό, περιφρόνηση άξιων, θεοποίηση της μετριότητας, απέχθεια για 

κοπιώδη προσπάθεια, άσκηση στυγνού “συνδικαλισμού”, σκέψη και γλώσσα 

υποταγμένες σε κομματικές γραμμές». Έτσι καταλήγει ότι «λείπει ο ενθουσιασμός και 

το κέφι. Και βλέπει κανείς τις οργανώσεις των εκπαιδευτικών να κατατρίβονται με τις 

παραταξιακές διαμάχες και να προσπαθούν να εκμεταλλευθούν με στυγνό 

«συνδικαλιστικό» πνεύμα τις αλλαγές που αποφασίζει το Υπουργείο, είτε με δική του 

πρωτοβουλία είτε μετά από πίεση των ίδιων. Κάτι έχει δηλητηριάσει γενικά την 

ατμόσφαιρα στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια».382 

Η εφ. Καθημερινή (13-1-1984) βάλλει ακόμα μια φορά κατά του «κομματικού 

μεσσιανισμού» που γιγαντώνεται από το ΠΑ.ΣΟ.Κ. με αποτέλεσμα το κράτος να 

καταρρέει. Μεταξύ άλλων αναφέρει ότι «η παιδεία μας μπορεί να συναγωνισθεί σε 

αθλιότητα μόνο την υγεία, γιατί στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και της μιας και 

της άλλης μία μόνο μέριμνα κυριάρχησε: αυτό που η κυβέρνηση και το ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

θεωρούν κομματικό συμφέρον. Ο συνδικαλισμός μας; Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. δεν έκρυψε από 
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την πρώτη στιγμή την επιθυμία να θέσει υπό τον κομματικό του έλεγχο όλες τις 

διοικήσεις όλων των σωματείων, από το μεγαλύτερο έως το μικρότερο». 

Η αντιπαράθεση, όπως διαπιστώνεται, μεταφέρεται στο ιδεολογικό επίπεδο και 

δεν βρίσκεται μόνο στο επίπεδο των συγκεκριμένων ρυθμίσεων. Στο ίδιο επίπεδο και 

τα δημοσιεύματα της εφ. Ριζοσπάστης (5-1-84 και 8-1-84). Αυτό που αναδεικνύεται 

από αυτά τα δημοσιεύματα είναι η ανάπτυξη ενός δυνατού διεκδικητικού κινήματος 

για αλλαγές στην παιδεία. Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει, ο δημοσιογράφος Ευτ. 

Παλληκαρίδης, από τις απόψεις μαθητών, εκπαιδευτικών αλλά και της προέδρου της 

Α.Σ.Γ.Μ.Ε. που φιλοξενούνται στην εφημερίδα. Η κατεύθυνση των δηλώσεων είναι ότι 

όλοι παλεύουν για ριζικές αλλαγές για τη θεμελίωση ενός σύγχρονου, δημοκρατικού 

σχολείου.383 

Στην εφ. Ελευθεροτυπία (9-1-1984) δημοσιεύεται η εισήγηση του Κ.Κ.Ε. εσωτ. 

που διαβάστηκε στο τριήμερο που διοργανώθηκε 9,10,11/12/83 στο Πολυτεχνείο με 

θέμα: «Η εκπαίδευση Σήμερα», όπου εκφράζονται οι θέσεις του κόμματος για τις 

εκπαιδευτικές αλλαγές. Εκφράζεται η ικανοποίηση από την κατάργηση του 

επιθεωρητή και την επικείμενη ανάληψη υπηρεσίας των νέων σχολικών συμβούλων 

που θα είναι απαλλαγμένοι από διοικητικά καθήκοντα. Ταυτόχρονα όμως, είναι 

διάχυτη η ανησυχία μήπως, τελικά, με το νέο θεσμό στην ουσία δεν αλλάξει τίποτα 

και ο θεσμός θα είναι ίδιος, εφόσον θα ελέγχει και θα αξιολογεί. Σύμφωνα με τον 

εισηγητή «οι διατάξεις του νόμου 1304/82 που αφορούν το σχολικό σύμβουλο ήταν 

προϊόν μίας διαδικασίας καθαρά αντιδημοκρατικής, αφού έλειπε η συμμετοχή των 

άμεσα ενδιαφερομένων, δηλαδή των εκπαιδευτικών, οι οποίοι δεν κλήθηκαν να 

συνεισφέρουν στον προβληματισμό». Και αν έγιναν Γ.Σ. των δασκάλων, η σύγκλησή 

τους ήταν καθαρά τυπική. Αναφέρεται στη συνέχεια στον Ν.1304 υπάρχουν δυο 

σημεία τα οποία βρίσκουν το Κ.Κ.Ε. εσωτ. ριζικά αντίθετο: «1. Η διαδικασία επιλογής 

των σχολικών συμβούλων και 2. Η αξιολόγηση του έργου του εκπαιδευτικού από 

τον σχολικό σύμβουλο». Επιχειρηματολογούν από μια καθαρά μαρξιστική οπτική, ότι 

δηλαδή η «αξιολόγηση χρησιμοποιείται από την εξουσία για την καταπίεση των 

εκπαιδευτικών και για την αναπαραγωγή των μηχανισμών που τη στηρίζουν […]. Είναι 

απαράδεκτη και μόνο η ιδέα της αξιολόγησης. Ιδέα που “σφηνώθηκε” στο μυαλό 

δασκάλων και νηπιαγωγών και που έχει τις ρίζες της στις 10ετίες έντονου ιδεολογικού 

ελέγχου και ασφυκτικής “επιθεωρητικής” παρακολούθησης του έργου των». Στη 

συνέχεια διατυπώνεται η άποψη πως τόσο ο σχολικός σύμβουλος όσο και ο 

διευθυντής πρέπει να εκλέγονται από τους εκπαιδευτικούς. Με αυτήν την άμεση 

συμμετοχή, υποστηρίζεται ότι διασφαλίζονται τόσο η αυτοδιοικούμενη σχολική 
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μονάδα όσο και η αξιοκρατική εκλογή. Η αυτοδιοίκηση και η λαϊκή συμμετοχή πρέπει 

να υπάρχει σε όλες τις εκπαιδευτικές δομές.384 

Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε βέβαια στο σημείο αυτό ότι στην εισήγηση του Δ.Σ. 

της Δ.Ο.Ε. για τη 52η Γ.Σ. (Δ.Β. 935/15-4-83) υπήρχε σχετικό θέμα για τη «διαδικασία 

αξιολόγησης», όπως επίσης και στο 1ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό συνέδριο αρκετοί 

ομιλητές διατύπωσαν προτάσεις για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού από το 

σχολικό σύμβουλο. 

Το θέμα της διαμόρφωσης του ρόλου του σχολικού συμβούλου τίθεται τώρα με 

πιο εντατικό τρόπο. Στο Δ.Β. (948/Φεβρ.84) δημοσιεύονται άρθρα με 

προβληματισμούς για τον υπό διαμόρφωση ρόλο του σχολικού συμβούλου. Ο Γ. 

Πυργιωτάκης στη μελέτη του «που στόχο έχει την ομαλή μετάβαση από το θεσμό του 

επιθεωρητή στο νέο θεσμό του σχολικού συμβούλου  και τη θετική επικρότηση του 

τελευταίου, αναφέρεται σε τέσσερα βασικά σημεία: 

1. τις αμφισβητήσεις γύρω από το νέο θεσμό, 

2. το σημερινό ρόλο του σχολείου μέσα στην ανθρώπινη κοινωνία,  

3. τη σχέση του σχολικού συμβούλου  με τη σημερινή εκπαιδευτική 

μεταρρύθμιση και 

4. τις απόψεις-προτάσεις γύρω από τη σχέση του σχολικού συμβούλου  με το 

δάσκαλο ή καθηγητή».385 

Αξίζει να εστιάσουμε την προσοχή μας στη σημασία που αποδίδεται στη σχέση 

του σχολικού συμβούλου με την επιτυχία της μεταρρύθμισης: «η επιτυχία μιας 

εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης δεν εξαρτάται μόνο από τα σχολικά βιβλία που τη 

μεταφέρουν μέσα στα σχολεία. Οι ιστορικές μαρτυρίες επιτρέπουν να υποστηρίζει 

κανείς, ότι η επιτυχία της εξαρτάται κατά το μεγαλύτερο μέρος από τη θέση που 

παίρνει ο κάθε εκπαιδευτικός πάνω στο πνεύμα μιας εκπαιδευτικής 

μεταρρύθμισης».386 

Αλλά και ο Χρ. Κοντογιάννης (πρώην Γ. Γραμμ. της Δ.Ο.Ε.) υποστηρίζει, σε ένα 

επίσης μακροσκελές άρθρο, ότι οι σχολικοί σύμβουλοι μπορούν να προσφέρουν στο 

έργο της αναμόρφωσης της παιδείας και περιγράφει ποιες είναι οι προϋποθέσεις 

επιτυχίας του νέου θεσμού, έτσι ώστε να γίνουν φορείς της Αλλαγής. Αφού κάνει μια 

ιστορική αναδρομή για το απαράδεκτο προηγούμενο καθεστώς εποπτείας από τους 

επιθεωρητές καταλήγει λέγοντας πως ανεξάρτητα από τα πρόσωπα που επιλέγηκαν 
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για να υπηρετήσουν το νέο θεσμό, λαός και δάσκαλοι θέλουν τους σχολικούς 

συμβούλους πάνω και πέρα απ όλα φορείς της «Αλλαγής».387 

Ενώ για το σχολικό σύμβουλο γίνονται συζητήσεις επί συζητήσεων, γράφονται 

πολυσέλιδα κείμενα, για τον προϊστάμενο διεύθυνσης, ο οποίος είναι επίσης νέος 

θεσμός, οι αναφορές σπανίζουν. Μια μοναδική αναφορά γίνεται από το δάσκαλο Δ. 

Δουγαλή, οποίος επιχειρεί να περιγράψει τις αρχές και τα χαρακτηριστικά που πρέπει 

να έχει ο προϊστάμενος. Μεταξύ άλλων αναφέρει ότι οφείλουν να γνωρίζουν πολύ 

καλά τη νομοθεσία ώστε οι αποφάσεις τους να είναι σύννομες, αλλά και να 

διαθέτουν πολύ ανθρωπισμό, για να μπορούν να εξετάζουν τις ανάγκες και τα 

προβλήματα των υφισταμένων με κατανόηση και σύνεση. Ωστόσο, επισημαίνει πως 

δεν πρέπει να «παρασυρθούν από την αίγλη του αξιώματος, το οποίο προσθέτει 

δύναμη, χαρίζει εξουσία. Η εξουσία, βέβαια, αποτελεί αναγκαίο όπλο στα χέρια αυτών 

που ασκούν διοίκηση, για την εξασφάλιση της πειθαρχίας, για τον έλεγχο των 

παραβατών».388 Παρατηρείται λοιπόν πως ενώ το σχολικό σύμβουλο οι εκπαιδευτικοί 

τον θέλουν εντελώς απογυμνωμένο από κάθε λογής εξουσία, όπως υποστηρίζει η 

Δ.Ο.Ε., στον προϊστάμενο γίνεται αποδεκτή, και ως ένα σημείο θεωρείται αναγκαία, η 

χρήση και η επιβολή της εξουσίας. 

Αλλά και οι προτάσεις για διάφορα θέματα στον υπό διαμόρφωση νόμο για τη 

γενική εκπαίδευση συνεχίζονται. Ο Φ.Κ. Βώρος διατυπώνει έξι προτάσεις για ένα 

σύγχρονο Κέντρο Εκπαιδευτικών Μελετών με προοδευτικό προσανατολισμό, το οποίο 

θα αντικαταστήσει το αναχρονιστικό Κ.Ε.Μ.Ε.389 

Μπορούμε σε αυτό το σημείο να συμπεράνουμε ότι, σε ιδεολογικό επίπεδο, από 

τη μελέτη των πηγών που παρουσιάστηκαν, διαφαίνεται ότι το ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχει 

υιοθετήσει μαζί με τον αριστερό λόγο και τα συνθήματα και πολλές από τις θέσεις της 

αριστεράς, κάτι που δεν συμβαίνει βέβαια για πρώτη φορά (Ελεφάντης, 1979). Την 

ίδια αριστερή φρασεολογία αυτήν την εποχή υιοθετούν και τα συνδικαλιστικά 

στελέχη που πρόσκεινται στην ΠΑΣΚ.  

 

Γ.2.4. Από την πρώτη δημοσίευση του προσχεδίου για τη γενική 

εκπαίδευση ως την ψήφιση του Ν. 1566/85 

 

Όπως έχουμε λοιπόν διαπιστώσει ήδη η συζήτηση γύρω από την ολοκλήρωση της 

μεταρρύθμισης που εισήγαγε ο 1304/82 εντείνεται. Η χρονική απόσταση μεταξύ της 

πρώτης δημοσίευσης και της τελικής ψήφισης του νόμου, που θα έμενε γνωστός ως 

1566/85, διεγείρει απορίες – πάνω από 18 μήνες – καταδεικνύοντας ταυτόχρονα την 

ένταση των διαδικασιών διαμόρφωσης της εκπαιδευτικής νομοθεσίας. 
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Σε αυτό το πλαίσιο, η εφ. Ελευθεροτυπία (10-1-1984) φιλοξενεί τις δηλώσεις του 

υφυπουργού παιδείας Π. Μώραλη, ο οποίος στο επιμορφωτικό σεμινάριο των σχ. 

συμβούλων αναφέρθηκε σε μια ακόμη σημαντική κατά την εκτίμησή του καινοτομία 

του νέου νομοσχεδίου, την επιμόρφωση. Όπως επανειλημμένα είχε τονιστεί, 

εκπαιδευτική αλλαγή δεν γίνεται με εκπαιδευτικούς χωρίς καλές αρχικές σπουδές (για 

το λόγο αυτό θεσπίστηκαν τα παιδαγωγικά τμήματα) και χωρίς διαρκείς 

επιμορφώσεις στις νέες εξελίξεις. Για το σκοπό αυτό, αναφέρει η στήλη, θεσπίζονται 

νέοι θεσμοί, το Συμβούλιο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Σ.Ε.Ε.) και τα Περιφερειακά 

Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.), οι οποίοι κάτω από την επιστημονική καθοδήγηση του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και με τη συμμετοχή των σχολικών συμβούλων θα 

επιμορφώνουν και θα ενημερώνουν τους εκπαιδευτικούς «στις εξελίξεις της 

επιστήμης τους, στην εκπαιδευτική πολιτική, στην ανανέωση των μεθόδων 

διδασκαλίας και αξιολόγησης και γενικότερα στην πληρέστερη κατάρτιση τους για την 

αποτελεσματική άσκηση του έργου τους».390 

Όταν τελικά το προσχέδιο νόμου για τη γενική εκπαίδευση αποστέλλεται επίσημα 

με επιστολή του υπουργού Απ. Κακλαμάνη, στις 19-1-1984, δημοσιεύεται ολόκληρο 

σε ειδική έκδοση στο Δ.Β. 946/Ιαν.84 δείχνοντας έτσι την ανυπομονησία της 

εκπαιδευτικής κοινότητας. Αξίζει να αναφερθεί η προτροπή του υπουργού να 

κατατεθούν οι απόψεις της Δ.Ο.Ε. καθώς η τελική μορφή του νομοσχεδίου πριν 

κατατεθεί στη Βουλή θα συμπεριλάβει όλες τις απόψεις των ενδιαφερομένων 

φορέων.391 Παρακάτω, στο ίδιο δημοσίευμα, αναπτύσσεται το διάγραμμα 

διάρθρωσης της εκπαίδευσης το οποίο έχει τρεις άξονες: τον άξονα της διοίκησης, τον 

άξονα της λαϊκής συμμετοχής και τον επιστημονικό-παιδαγωγικό άξονα. Στη συνέχεια 

ακολουθεί όλο το προσχέδιο.392 

Από την επομένη, 20-1-1984, σε όλες τις εφημερίδες δημοσιεύεται η είδηση και 

αναπτύσσονται κάποιες πτυχές του προσχεδίου.  

Η εφ. Ελευθεροτυπία με άρθρο των Μ. Γιομπαζολιά και Π. Ζαγοριανίτη, επιλέγει 

τον τίτλο «Τα σχολεία στους Δήμους» που παραπέμπει στα αιτήματα για λαϊκή 

συμμετοχή, αποκέντρωση και εκδημοκρατισμό. Αναφερόμενοι σε βασικά σημεία του 

προσχεδίου νόμου για τη γενική εκπαίδευση σημειώνουν: «επαναστατικές αλλαγές σε 

ολόκληρο το φάσμα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης φέρνει το 

προσχέδιο νόμου που πρόκειται όταν ψηφιστεί να αντικαταστήσει τους νόμους 

309/76 (γενική εκπαίδευση) και 576/77 (τεχνικοεπαγγελματική εκπαίδευση) 
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ολοκληρώνοντας την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση της κυβέρνησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ.». Στη 

συνέχεια αναφέρουν τα βασικά χαρακτηριστικά του νομοσχεδίου που θεωρούν 

σημαντικότερα: «Νέα ποιότητα στην παιδεία, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, λαϊκή 

συμμετοχή-προγραμματισμός, αλλαγές στη διοίκηση των σχολείων, σύλλογοι 

γονέων…».393 

Η εφ. Καθημερινή της ίδιας μέρας (20-1-1984) καταγράφει το θέμα 

χρησιμοποιώντας ένα αρκετά ουδέτερο δημοσιογραφικό λόγο. Σημειώνει: 

«αναμορφώνεται η δομή της γενικής εκπαιδεύσεως. Οι γενικές κατευθύνσεις που 

ορίζονται από το προσχέδιο νόμου «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναφέρονται σε τρεις κυρίως άξονες: τη διοίκηση, τη 

λαϊκή συμμετοχή και τον επιστημονικό παιδαγωγικό άξονα». Για την πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση αναφέρει: «εισάγεται ο θεσμός του παιδικού κέντρου. Τα νηπιαγωγεία 

μπορούν να λειτουργούν μαζί με παιδικούς σταθμούς, ώστε να υπάρχει συνδυασμός 

της κοινωνικής μέριμνας και προστασίας με την αγωγή. Στη δημοτική εκπαίδευση 

εισάγεται η διδασκαλία μαθημάτων φυσικής αγωγής, μουσικής, καλλιτεχνικών και 

ξένων γλωσσών, που γίνεται από ειδικευμένους εκπαιδευτικούς».394 

Επίσης την ίδια μέρα, η εφ. Ριζοσπάστης (20-1-1984) εκτός από τη 

δημοσιογραφική οπτική, εκφράζει τις εκτιμήσεις για το θέμα: «από ορισμένες θετικές 

διατάξεις, αλλά και από μια σειρά μέτρα που είναι άτολμα και χρειάζονται παραπέρα 

επεξεργασία και διευκρινίσεις, χαρακτηρίζεται το προσχέδιο νόμου για τη “δομή και 

λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης”. Μπορεί να 

θεωρηθεί σα θετικό βήμα η πρόβλεψη που υπάρχει στο προσχέδιο για ενοποίηση των 

αναλυτικών προγραμμάτων και της αυτονομίας των γυμνασίων και των δημοτικών 

σχολείων. Το μέτρο αυτό, ωστόσο δεν εντάσσεται στα πλαίσια ενός ενιαίου, απ' όλες 

τις πλευρές, εννιάχρονου σχολείου. Σ’ αυτή την κατεύθυνση δεν καταργείται το 

απολυτήριο του δημοτικού». Εκτιμά ότι «τα βήματα που χαράζονται στο τομέα της 

οργάνωσης και διοίκησης του εκπαιδευτικού μας συστήματος δεν ικανοποιούν 

πλήρως. Σ' αντίθεση με τα πιο πολλά νέα λειτουργικά όργανα του σχολείου, που 

καθιερώνει, σε βασικά ζητήματα διοίκησης αφήνονται τα πράγματα στο σημερινό 

τους σημείο». Επίσης επισημαίνεται ότι, «λείπει η πρόβλεψη μέτρων για το σταδιακό 

περιορισμό και την κατάργηση της ιδιωτικής εκπαίδευσης».395 

Μια εβδομάδα μετά τη δημοσίευση αρκετών στοιχείων του προσχεδίου, αρχίζουν 

πλέον να διατυπώνονται οι πολιτικές εκτιμήσεις γι’ αυτό. Όπως είναι φυσικό η εφ. 

Εξόρμηση (28-29/1-1984) εκφράζεται με πολύ θετικό τρόπο, χαρακτηρίζοντας τα 

μέτρα «πιστή εφαρμογή της προγραμματικής θέσης της κυβέρνησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ.».396 
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Αντίστοιχα, στην εφ. Ριζοσπάστης (29-1-1984) διατυπώνονται από τον Αργ. Γκόγκο οι 

«πρώτες σκέψεις σχετικά με το προσχέδιο» το οποίο ενώ «περιέχει θετικά στοιχεία, 

απέχει από το να χαρακτηριστεί σαν “ο καλύτερος” [σ.σ. νόμος] και μέσα στις 

σημερινές συνθήκες. Χωρίς να πηγαίνει πίσω, συνολικά, από τους νόμους 309 και 576, 

τους οποίους φιλοδοξεί να αλλάξει ουσιαστικά, περιέχει διατάξεις αντιφατικές, 

ασαφείς και σε αρκετά σημεία αρνητικές». Στη συνέχεια αναφέρεται στα σημεία που 

θεωρεί θετικά και σε αυτά που θεωρεί αρνητικά. Ως θετικά αναφέρει: 

1. «Προβλέπεται ενιαίο αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας των μαθημάτων στο 

δημοτικό και στο γυμνάσιο. 

2. Καθιερώνεται ανάμεσα σε άλλα μαθήματα και η διδασκαλία ξένης γλώσσας 

στο δημοτικό. 

3. Εισάγει, έστω και με εντελώς διαφορετική αντίληψη από τη δική μας το ενιαίο 

πολυκλαδικό λύκειο 

4. Αναγνωρίζεται η ισοτιμία της πνευματικής και χειρωνακτικής εργασίας. 

5. Περιλαμβάνεται στους σκοπούς της εκπαίδευσης η ανάπτυξη πνεύματος 

φιλίας και συνεργασίας προς όλους τους λαούς για ένα καλύτερο κόσμο, 

δίκαιο και ειρηνικό. 

6. Νομοθετικά προβλέπεται η λειτουργία της μαθητικής κοινότητας. 

7. Αναγνωρίζεται η αναγκαιότητα σειράς οργάνων, γνωμοδοτικών κύρια για 

εκπροσώπηση εκπαιδευτικών -γονιών - μαθητών και τοπικής αυτοδιοίκησης. 

8. Προβλέπεται η δυνατότητα για παροχές σε μαθητές τεχνικών σχολών και 

ενιαίων πολυκλαδικών λυκείων. 

9. Προβλέπονται ρυθμίσεις για τα ζητήματα της ειδικής αγωγής». 

Ένα μεγάλο αρνητικό του προσχεδίου, είναι τα ερωτηματικά και οι ασάφειες για 

την υλοποίηση όλων των θετικών που προαναφέρθηκαν. Επίσης στα αρνητικά 

συγκαταλέγονται: Η απουσία της προοπτικής για τη διοικητική και την κτιριακή 

ενότητα του 9χρονου σχολείου. Η μεγάλη και πρακτικά δυσλειτουργική σύνθεση των 

σχολικών οργάνων. Η διδασκαλία μαθημάτων από ωρομισθίους. Οι ρυθμίσεις για τη 

λειτουργία των συλλόγων γονέων. Η παράλειψη πρόβλεψης μεταβατικών μέτρων για 

την κατάργηση της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Η λειτουργία του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου με τον ίδιο χαρακτήρα που είχε το Κ.Ε.Μ.Ε. και όχι με εντελώς 

αποκεντρωτικό και συμμετοχικό χαρακτήρα. Και καταλήγει: «το προσχέδιο περιέχει 

                                                                                                                                                                          
λαϊκή συμμετοχή στην εκπαίδευση και την παιδεία. Έτσι, στο επίπεδο της σχολικής μονάδας, 
συμμετέχουν στη διοίκηση του σχολείου οι γονείς, στο Δήμο ή την Κοινότητα οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί 
φορείς και οι κοινωνικοί φορείς, το ίδιο και στα Συμβούλια Εκπαίδευσης και στο Εθνικό Συμβούλιο 
Παιδείας». Επαναδιατυπώνει την προεκλογική διακήρυξη και υποστηρίζει ότι ο λαός που «θα πρέπει 
να ενημερωθεί πλατιά, θα στηρίξει την αλλαγή στην παιδεία και θα την κάνει ΘΕΜΕΛΙΟ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ». 
«Ειρηνική επανάσταση στην παιδεία», Εξόρμηση, 28/29-01-1984. 
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διατάξεις οι οποίες απαιτούν ουσιαστικές βελτιώσεις ενώ υπάρχουν και άλλες που θα 

πρέπει να απαλειφθούν εντελώς ή να αλλάξουν ριζικά».397 

Έκτοτε ακολουθεί διάλογος σχετικά με όλες τις διατάξεις του σε όλα τα επίπεδα. 

Το προσχέδιο, όπως αναφέρεται σε άρθρο της εφ. Ριζοσπάστης με τον τίτλο «Το 

μαζικό κίνημα συζητά το προσχέδιο του εκπαιδευτικού νόμου» (1-2-1984) αποτέλεσε 

αντικείμενο διαλόγου στην κοινωνία. «Μέχρι τώρα συνεδρίασαν 88 μαθητικά 

συμβούλια της Αθήνας και συζήτησαν ένα πλαίσιο δραστηριοτήτων με άξονα τα 

προβλήματα της μόρφωσης και του εκπαιδευτικού νόμου. Δεκάξι σχολεία 

προγραμματίζουν διάφορες εκδηλώσεις, σε 38 έγινε η 2η γενική συνέλευση, σε 90 

σχολεία άρχισαν συνελεύσεις των τμημάτων».  

Στη δημόσια παρουσίαση του προσχεδίου παρατηρείται η επαναλαμβανόμενη 

για την εποχή της μεταπολίτευσης εικόνα ο Τύπος που στηρίζει την κυβέρνηση να 

υποστηρίζει όλες τις προβλέψεις, η Αριστερά να επιμένει σε τολμηρότερα μέτρα προς 

την κατεύθυνση της λαϊκής παιδείας στα πλαίσια του εννιάχρονου ενιαίου σχολείου 

και η Δεξιά να υποστηρίζει ότι τα πράγματα ήταν καλά και με την πολιτική του 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. καταστρέφεται η παιδεία και η χώρα. 

Αυτή η ίδια εικόνα αναδεικνύεται και στις θέσεις των συνδικαλιστικών 

παρατάξεων, όπως παρουσιάζονται στο φύλλο 947/Ιαν. 84, του Δ.Β. Η ΔΗΚΙΔΝΕ, η 

παράταξη που πρόσκειται στον πολιτικό χώρο της Ν.Δ., κρατά μια ολοκληρωτικά 

αρνητική θέση απέναντι στα πεπραγμένα αλλά και στον επερχόμενο νόμο. Στο 

συμπέρασμα που η συνδικαλιστική παράταξη καταλήγει είναι ότι σίγουρα 

υποβαθμίζεται η παρεχόμενη παιδεία και ο εκπαιδευτικός.398 
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 Γκόγκος, Αργύρης, «Πρώτες σκέψεις σχετικά με το προσχέδιο νόμου: Η πρωτοβάθμια και η 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση», Ριζοσπάστης, 29-01-1984. 
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«Σε απροκάλυπτη επίθεση εναντίον των δασκάλων και ν/γων και της παιδείας ουσιαστικά στρέφεται 
το προτεινόμενο Ν/Σ νια τη ‘Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης’. 
Χωρίς να σχολιάζει την αναγκαιότητα παιδείας στην εποχή μας, επιχειρεί με μια πρωτοφανή στα εκπ/κά 
χρονικά τακτική, να θέσει την παιδεία στην υπηρεσία κομματικών στόχων, διαστρεβλώνοντας ή 
παραποιώντας παραδοσιακές αξίες, επιστημονικά δεδομένα, Βαθειά οράματα παιδείας των 
εκπαιδευτικών και του Ελληνικού λαού». Συγκεκριμένα επισημαίνει: «Από γενική-Φιλοσοφική άποψη: 

1. Δεν ανταποκρίνεται στα αιτήματα παιδείας της εποχής και του τόπου, που είναι: Μια ανάσχεση 
της εγκεφαλικής διάβρωσης της παιδείας, με την προαγωγή των ανθρωπίνων αξιών μέσα από ένα 
δημοκρατικό σχολείο ανοικτό στον άνθρωπο 

2. Από τους γενικούς στόχους που θέτει στα πρώτα άρθρα του ακόμα φαίνεται ξεκάθαρα η 
προσπάθεια για την αποκόλληση της παιδείας σ όλες τις βαθμίδες της απ τις Εθνικές θρησκευτικές 
παραδόσεις. 

3. Αγνοεί ουσιαστικά όλες τις βασικές θέσεις παιδείας του κλάδου που διατύπωσε και 
αγωνίστηκε σ' όλη σχεδόν τη μεταπολεμική περίοδο. […] 

Από εθνική-κοινωνική άποψη. Με την ηχηρή φράση ‘λαϊκή συμμετοχή’ επιδιώκεται ουσιαστικά ο 
εξανδραποδισμός του δασκάλου και της παιδείας, αφού το όργανο που θα ιδρυθεί στη κοινότητα ή το 
δήμο θα εισηγείται και θέματα παιδείας. Τούτο, μ' όλο το σεβασμό μας στην τοπική αυτοδιοίκηση και 
στους άλλους φορείς – συνεργάτες και συμπαραστάτες, στο έργο της μόρφωσης των παιδιών μας, θα 
μπορούσε κανείς να το δεχτεί, αν η χώρα μας ήταν ομόσπονδα κρατίδια ή χώρα με ποικίλες μειονότητες 
ή διαρκούσε ακόμα η Τουρκοκρατία. […] 

Από συντεχνιακή άποψη, ο δάσκαλος και η νηπιαγωγός προορίζεται να γίνει άβουλο όργανο στα 
χέρια των όποιων κομματικών ή δημοτικών παραγόντων, με αποτέλεσμα μόνο την παιδεία να μη 
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Η ΔΑΣΚ, παράταξη που πρόσκειται στην αριστερά, σε ανακοίνωσή της αναφέρει 

ότι το σχολείο περνά σήμερα βαθιά κρίση που οφείλεται στην εκπαιδευτική πολιτική 

«που ασκούσε η Δεξιά για δεκαετίες ολόκληρες […] αποτελεί θετικό γεγονός η 

δημοσίευση του προσχεδίου για την οργάνωση και την διοίκηση της εκπαίδευσης, που 

δικαιολογημένα ο κλάδος αποκαλεί αντι-309, γιατί τον θέλει ριζικά αντίθετο, όχι 

συμπλήρωμα, του ν. 309. Πρέπει να πούμε από την αρχή ότι το περιεχόμενο του 

σχεδίου είναι καλύτερο από τον νόμο που ισχύει. Όμως δεν είναι ο αντι-309, το κάτι 

άλλο και με άλλη φιλοσοφία βαλμένος. Δεν είναι αυτό που ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες της λαϊκής μας παιδείας, στους αγώνες και στα οράματα τόσων και τόσων 

γενεών. Υπάρχουν σημεία του που είναι αντίθετα και με τις διακηρύξεις του 

κυβερνητικού κόμματος (π.χ. χωρισμός εκκλησίας από το κράτος, κατάργηση ιδιωτικής 

εκπαίδευσης κλπ). Η ΔΑΣΚ πιστεύει ότι ο κλάδος θα πρέπει ουσιαστικά να συμβάλει 

στην διαμόρφωση του νέου νόμου».399 

Στις 19 Μαρτίου διοργανώθηκε στον Περισσό, από το Τμήμα Παιδείας της ΚΕ 

συγκέντρωση-συζήτηση, με θέμα: «Οι θέσεις του Κ.Κ.Ε. για την πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση και το Προσχέδιο νόμου». Στην εφημερίδα του κόμματος 

Ριζοσπάστης (25-3-1984) δημοσιεύονται η περίληψη και τα σημαντικότερα θέματα 

που ανέπτυξε ο βασικός ομιλητής Γρηγόρης Φαράκος, μέλος του Πολιτικού Γραφείου 

της ΚΕ του Κόμματος.  

Τέσσερα ήταν τα βασικά ζητήματα της ομιλίας του. Το πρώτο αναφερόταν στους 

γενικούς σκοπούς και τις βασικές κατευθύνσεις της εκπαίδευσης. Αφού αναφέρθηκε 

στην κρίσιμη κατάσταση της παιδείας, στις επιδιώξεις της άρχουσας τάξης σ' αυτόν 

τον τομέα και την πολιτική της «Ν.Δ.» στα προηγούμενα χρόνια καθώς και σε μια 

γενική τοποθέτηση πάνω στην ως τώρα εκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης του 

ΠΑ.ΣΟ.Κ., σημείωσε: «το κόμμα μας, γενικά, παλεύει για μια δημόσια, χωρίς ταξικές 

διακρίσεις μόρφωση, πριν απ' όλα της εργατικής τάξης, που βέβαια συνδέεται με μια 

άλλη οικονομικοκοινωνική προοπτική — το σοσιαλισμό. Αναγνωρίζει και υπογραμμίζει 

ότι για την εκπαίδευση δεν είναι υπεύθυνοι μόνον οι επίσημα θεσμοθετημένοι φορείς 

αλλά και οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί και οι ίδιοι οι μαθητές. Ότι η υπόθεση της 

παιδείας αφορά το σύνολο των εργαζόμενων πριν απ' όλα την εργατική τάξη […]. 

Διατυπώνοντας κατ' αρχήν, τις γενικές αυτές κατευθύνσεις, θεωρούμε πως στο 

προσχέδιο, ειδικότερα στο άρθρο του για τους σκοπούς, ενώ περιέχονται αρκετές 

θετικές, στα παραπάνω πλαίσια, διατάξεις αυτές δεν είναι, κατά τη γνώμη μας 

ολοκληρωμένες. Και ορισμένες αφήνουν παράθυρα επιβίωσης συντηρητικών 

αντιλήψεων ακόμα και για το λεγόμενο “ελληνοχριστιανικό πολιτισμό”…». Το δεύτερο 

βασικό κεφάλαιο της ομιλίας αναφερόταν στα θέματα του «μετώπου παιδείας». Η 

                                                                                                                                                                          
μπορεί να θεραπεύσει». «ΔΗΚΙΔΝΕ: Το προσχέδιο νόμου περί Γενικής Εκπαιδεύσεως ή Αντι-309», 
Δ.Β.947/01-1984:4-5. 
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εκπαίδευση, σημείωσε ο ομιλητής, αφορά την εργατική τάξη, όλο το λαό. Ενδιαφέρει 

όμως άμεσα τους φορείς της εκπαίδευσης, δηλαδή, τους μαθητές, τους καθηγητές και 

τους γονείς. Το τρίτο κεφάλαιο της ομιλίας αφορούσε τα ζητήματα διοίκησης στην 

πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αναφέρθηκε στη θέση του κόμματος για 

την ανάγκη συμμετοχής των διάφορων φορέων σ' αυτές και τόνισε πως: «η 

συμμετοχή αυτή θα πρέπει να έχει ουσιαστικό χαρακτήρα, ανάλογο για κάθε φορέα. 

Κατά τη γνώμη μας, η διοίκηση στην εκπαίδευση πρέπει: 

— Να έχει ισότιμα μέλη από όλους τους φορείς. 

— Να έχει συλλογικό χαρακτήρα. 

— Να μην υπάρχει απόλυτη πλειοψηφία κανενός φορέα. 

— Να συντελεί, με την ίδια τη σύνθεση της, στον κοινωνικό έλεγχο. 

— Να έχει αρμοδιότητες (ανάλογες για κάθε βαθμίδα διοίκησης) στον 

προγραμματισμό. 

— Να αποτελεί όργανο καθαρά διοικητικό. Ενώ για τα εκπαιδευτικά ζητήματα να 

έχει εκπαιδευτικά συμβουλευτικά όργανα». 

Σε σχέση με τη διοίκηση, εκτίμησε ότι παρά τις αλλαγές που προβλέπονται, δεν 

ξεφεύγει από το τωρινό συγκεντρωτικό σχήμα: υπουργείο -διευθύνσεις εκπαίδευσης - 

διευθυντής σχολείου. Υποστήριξε ότι δεν εξασφαλίζεται ουσιαστική συμμετοχή του 

συλλόγου διδασκόντων στη διοίκηση της σχολικής μονάδας, ενώ συνεχίζουν να 

υφίστανται οι υποχρεώσεις του. Τόνισε πως δεν προβλέπεται ουσιαστική συμμετοχή 

για τους γονείς, τους μαθητές, την τοπική αυτοδιοίκηση. Παρ’ όλο  που προβλέπονται 

όργανα λαϊκής συμμετοχής, αυτά έχουν κύρια γνωμοδοτικό χαρακτήρα, είναι σε 

ορισμένες περιπτώσεις πολυπρόσωπα και δυσκίνητα, έχουν αιρετά και 

αντιπροσωπευτικά μέλη μόνο σε περιορισμένο βαθμό.  

Στο τέταρτο, τέλος, κεφάλαιο της ομιλίας του, ο Γρ. Φαράκος μίλησε για τις 

αλλαγές στη δόμηση και το περιεχόμενο των βαθμίδων του σχολείου. 

Η συνολική του εκτίμηση για το προσχέδιο «που δόθηκε τελικά στη δημοσιότητα 

με σημαντική καθυστέρηση, περιέχει θετικά σημεία και συνολικά δεν αποτελεί 

οπισθοδρόμηση σε σχέση με τους νόμους 309/76 και 576/77». Ωστόσο, κατά τη 

γνώμη του Κ.Κ.Ε. δεν κινείται σε μια κατεύθυνση πραγματικής αλλαγής γι’ αυτό η 

προσπάθεια εκσυγχρονισμού δε συνοδεύεται και από τα αναγκαία μέτρα 

εκδημοκρατισμού. Δε δίνει απάντηση σε κεφαλαιώδη ζητήματα της εκπαίδευσης 

όπως είναι: «η ανάγκη λήψης όλων των αναγκαίων μέτρων για τον όσο το δυνατό 

μεγαλύτερο περιορισμό των ταξικών διακρίσεων στη μόρφωση, για την ουσιαστική 

αλλαγή και αναβάθμιση της τεχνικής-επαγγελματικής εκπαίδευσης, για την 

ουσιαστική και ισότιμη συμμετοχή στη διοίκηση σε όλα τα επίπεδα των άμεσα 

ενδιαφερόμενων φορέων, για τη δημιουργία του κατάλληλου κλίματος για τη 

διδακτική-παιδαγωγική πράξη με την εξασφάλιση στους εκπαιδευτικούς ενός δίκαιου 

καθεστώτος υπηρεσιακής εξέλιξης, σύγχρονων συνθηκών εργασίας, ελευθερίας στη 

διδασκαλία και με την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών που εξασφαλίζεται με την 
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ελεύθερη διακίνηση των ιδεών και με την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων των μαθητικών 

κοινοτήτων».400 

Η συζήτηση διεξάγεται για όλα τα εκπαιδευτικά θέματα και σε όλα τα επίπεδα. 

Και σε αυτή τη συζήτηση όπως προείπαμε συμμετέχουν ερευνητές και επιστήμονες 

ως μεγα-φορείς, οι απόψεις των οποίων έχουν μεγαλύτερη επιδραστική δυνατότητα. 

Αυτές οι απόψεις λοιπόν που εκφράστηκαν στη συγχρονία αποτελούν πηγές για την 

εργασία μας. Ο Γ. Μαυρογιώργος δημοσιεύει άρθρο, στο περιοδικό Σύγχρονη 

Εκπαίδευση, με τίτλο: «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού: γραφειοκρατική 

συμμόρφωση ή μετασχηματιστική παρέμβαση;» Σε αυτό το άρθρο θέτει κάποια 

ερωτήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη για τη θέσπιση ενός αξιολογικού 

συστήματος όπως, «ποιος είναι ο σκοπός της αξιολόγησης τον εκπαιδευτικού; Ποιο 

είναι το αντικείμενο και ο τομέας αξιολόγησης; Ποιοι είναι οι φορείς της αξιολόγησης 

και ποιοι χρησιμοποιούν το αξιολογικό αποτέλεσμα;» Και αναπτύσσει την άποψη ότι η 

σχεδιαζόμενη εφαρμογή της αξιολόγησης πρέπει να πάρει τη μορφή της 

μετασχηματιστικής παρέμβασης και όχι της παρωχημένης από την επιθεωρητική 

εποχή, του γραφειοκρατικού ελέγχου. «Αν θέλουμε να δούμε τον εκπαιδευτικό ως 

φορέα μετασχηματισμού στην εκπαίδευση δεν είναι δυνατό να τον εννοήσουμε 

απομονωμένο και εγκλεισμένο σε πλαίσια αυτόνομης δράσης και αξιολόγησης 

κάποιας ιδιωτικής υπόθεσης γιατί τότε προωθούμε και στην εκπαίδευση την 

“ιδεολογία της κρεβατοκάμαρας” που είναι συντηρητική και αντιμετασχηματιστική» 

(Μαυρογιώργος, 1984). Οι απόψεις του αφενός συνάδουν με τις ευρύτερες 

κοινωνικές απόψεις αφετέρου τις επηρεάζουν και τις διαμορφώνουν. 

Παράλληλα, από το χώρο των δασκάλων εκφράζονται απόψεις και για την πάταξη 

ενός τμήματος της λεγόμενης «παραπαιδείας». Η γενική συνέλευση της Δ.Ο.Ε. που 

πραγματοποιήθηκε στις 22/23-3 με θέμα το διεκδικητικό πλαίσιο του κλάδου σχετικά 

με το νομοσχέδιο για τη γενική εκπαίδευση στο θέμα της παράδοσης ιδιαίτερων 

μαθημάτων εκ μέρους των διορισμένων εκπαιδευτικών υιοθέτησε την πρόταση του 

υπουργού παιδείας για ποινικοποίηση των «ιδιαιτέρων» μαθημάτων.401 

Παράλληλα με το διάλογο για τη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής είναι 

απαραίτητο να παρακολουθήσουμε και τη συζήτηση για την επεξεργασία των  

πολιτικών και ιδεολογικών θέσεων του κυβερνώντος κόμματος καθώς, όπως 

διαφαίνεται από τις πηγές που παρατέθηκαν ως τώρα, αυτές αποτελούσαν τις 

ιδεολογικές σταθερές στις τοποθετήσεις των συνδικαλιστικών μεγα-φορέων. Έτσι, 

παρατηρούμε πως στο δρόμο για το συνέδριο του ΠΑ.ΣΟ.Κ. δημοσιεύονται στην 

εφημερίδα Εξόρμηση, 28-4-1984, σειρά άρθρων με θέμα τη μετάβαση στο 

σοσιαλισμό. Ο Γ. Βασιλακόπουλος υποστηρίζει ότι «ο σοσιαλιστικός μετασχηματισμός 
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 «Το Κ.Κ.Ε. για την εκπαίδευση και το προσχέδιο νόμου», Ριζοσπάστης, 25-03-1984. 
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 «Δάσκαλοι, ναι στην ποινικοποίηση των ιδιαίτερων», Ελευθεροτυπία, 26-03-1984. 
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μιας κοινωνίας σαν τη δικιά μας που βρίσκεται στην περιφέρεια του καπιταλισμού, 

είναι ασφαλώς μια σύνθετη πορεία που πρέπει να προωθεί παράλληλα και σφαιρικά 

πολλαπλούς στόχους». Στην πορεία αυτή κύριος μοχλός των πολιτικών και κοινωνικών 

εξελίξεων είναι το διαρθρωμένο μαζικό κίνημα και ακόμα ότι η φιλοσοφία για το 

σοσιαλισμό θέλει τον πολίτη στο επίκεντρο της όλης κοινωνικοπολιτικής εξέλιξης και 

διεργασίας. Ως κορυφαίο, ανάμεσα στα κυρίαρχα ζητήματα που θέτει ο 

αρθρογράφος, θεωρεί την αλλαγή της συμπεριφοράς και το καινούριο ήθος στην 

άσκηση κρατικής εξουσίας.402 

Ο Γ. Μπουρίτσας στη δική του τοποθέτηση, για τη σχέση οργάνωσης και μαζικού 

κινήματος, αναφέρει ότι η «οργάνωση του κινήματος από τη βάση ως την κορυφή έχει 

ευθύνη να προχωρήσει ο σοσιαλιστικός μετασχηματισμός της ελληνικής κοινωνίας 

[…]».403 

Η Άννα Παπαμιχαήλ επισημαίνει ότι «η μετάβαση στο σοσιαλισμό είναι μια 

δύσκολη περίοδος, που σημαίνει ξεκίνημα για την οικοδόμηση του σοσιαλισμού. Και η 

μετάβαση αρχίζει από τότε που ο πολιτικός φορέας του κοινωνικού μετασχηματισμού, 

αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση της χώρας και αρχίζει τη διαδικασία μετασχηματισμού 

του κράτους».404 

Η μετάβαση στο σοσιαλισμό είναι το σημείο που ασκεί κριτική ο Μιχάλης 

Χαραλαμπίδης, μέλος της ΚΕ του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στο άρθρο του «προβλήματα μετάβασης». 

Αναφέρει ότι ο όρος «μετάβαση» άρχισε να ακούγεται και να χρησιμοποιείται από τα 

πολιτικά κόμματα, τα στελέχη τους, από διανοούμενους εδώ και λίγο καιρό. 

Επισημαίνει ότι «η ελληνική αριστερά σε όλες της τις εκφράσεις όπως και για άλλα 

ζητήματα έτσι και για το ζήτημα της μετάβασης στερείται μιας άποψης και μιας 

στρατηγικής». Δεν έχει ούτε είχε ποτέ μια θεωρία μετάβασης. Υποστηρίζει μάλιστα 

πως «εάν ένα κόμμα δεν είναι θεωρητικά εξοπλισμένο μένει χωρίς πυξίδα στους 

πολιτικούς αγώνες». […] «Το πρόβλημα της μεταβατικής πορείας δεν είναι ζήτημα 

διάθεσης, βούλησης, διακηρύξεων, στόχων, αφηρημένων θεωρητικών σχημάτων. 

Είναι ζήτημα πολιτικοκοινωνικών δυνάμεων που παλεύουν καθημερινά στην κοινωνία 

και το κράτος. Δυνάμεις που συγκροτούν και διαθέτουν τα δικά τους μέσα και τις 

δικές τους στρατηγικές. Σ' αυτό το επίπεδο σύγκρουσης, εκείνο που έχει μεγάλη 

σημασία είναι η πρακτική, η υλοποίηση μιας πολιτικής τακτικής και στρατηγικής. Γιατί 

ένα κίνημα δεν κρίνεται από τους στόχους του αλλά από την πρακτική του». 

Ωστόσο, συνεχίζοντας αναφέρει πως «ένα σοσιαλιστικό κίνημα σε μια περιφερειακή 

χώρα που η παρασιτική αστική τάξη δεν συγκρότησε τους αστικούς δημοκρατικούς 

θεσμούς γίνεται αυτό το ίδιο φορέας της δημοκρατικής ολοκλήρωσης. Φορέας 

αστικών δημοκρατικών κατακτήσεων και ιδανικών. Αυτή η πραγματικότητα δίνει τη 

δυνατότητα και τα απεριόριστα περιθώρια σε ένα πολιτικό κίνημα στην πρώτη φάση 
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 Βασιλακόπουλος, Γ., «Προβλήματα μετάβασης», Εξόρμηση, 28-04-1984. 
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 Μπουρίτσας, Γ., «Η σχέση οργάνωσης και μαζικού κινήματος», Εξόρμηση, 28-04-1984. 
404

 Παπαμιχαήλ, Α., «Κοινωνικός μετασχηματισμός και ατομικά δικαιώματα», Εξόρμηση, 28-04-1984. 
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της μετάβασης να κάνει το ζήτημα της δημοκρατίας τον ένα κύριο άξονα της πολιτικής 

και ιδεολογικής του δράσης»405 [οι επισημάνσεις δικές μας]. 

Σχετικά με τα θέματα της μεταρρύθμισης και της σοσιαλιστικής μετάβασης, ο 

Σήφης Μπουζάκης, μερικά χρόνια αργότερα, σχολιάζει ότι «κάθε μεταρρυθμιστική 

προσπάθεια διέπεται από ορισμένες ιδεολογικές και κοινωνιολογικές αφετηρίες. Οι 

αφετηρίες αυτές αναφέρονται στον παιδαγωγικό, κοινωνικοπολιτικό και οικονομικό 

ρόλο του σχολείου. Οι ρόλοι αυτοί συνδέονται με την αγωγή, την πολιτικοποίηση -

κοινωνικοποίηση του ατόμου, την οικονομική αποτελεσματικότητα και την κοινωνική 

δικαιοσύνη (ισότητα ευκαιριών στην εκπαίδευση)». Αυτά χαρακτηρίζονται ως 

σταθερές κατά τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες στη δεκαετία του 1980 

(Μπουζάκης, 1992:250). 

Στο φύλλο 950 του Δ.Β. (Απρ. 1984) δημοσιεύονται οι θέσεις της Δ.Ο.Ε. για την 

εκπαίδευση, σε άρθρο με τίτλο: «Έτσι θέλει ο κλάδος την Εκπαίδευση: Η εισηγητική 

έκθεση των προτάσεων μας πάνω στο προσχέδιο», αποτυπώνονται οι γενικές θέσεις 

του κλάδου οι οποίες διαμορφώθηκαν μέσα «από μαζικές διαδικασίες (συνέδρια, 

σεμινάρια, συζήτηση του προσχεδίου) και μακρόχρονους διεκδικητικούς 

συνδικαλιστικούς αγώνες για μια παιδεία στην υπηρεσία του ελληνικού λαού που 

παλεύει για εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία, κοινωνική δικαιοσύνη και πρόοδο». 

Αυτό που εντυπωσιάζει είναι ότι οι θέσεις είναι ταυτόσημες με τις πολιτικές θέσεις 

κυρίως του ΠΑ.ΣΟ.Κ.406 

Στην ίδια έκδοση του Δ.Β. (950/Απρ.84:15) καταγράφονται οι θέσεις του Δ.Σ. για 

το προσχέδιο νόμου, που απευθύνονται προς τους συλλόγους-μέλη της Δ.Ο.Ε. Οι 

κυριότερες από αυτές είναι η πίστη στην αναγκαιότητα της παιδείας για την πρόοδο 
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 Χαραλαμπίδης, Μ., «Προβλήματα μετάβασης», Εξόρμηση, 28-04-1984. 
406

Ενδεικτικά αναφέρουμε: «2. Η παιδεία δεν είναι μόνο επενδυτικό αγαθό, αλλά ταυτόχρονα είναι 
αυτοσκοπός για τον άνθρωπο και υπόθεση όλου του λαού. 3. Η μέριμνα για την εκπαίδευση είναι 
υπόθεση της πολιτείας και θα πρέπει να παρέχεται δωρεάν για τα παιδιά όλου του λαού σ’ ένα ενιαίο 
εννιάχρονο λαϊκό σχολείο με αδιαφοροποίητο πρόγραμμα, ενιαία δομή, οργάνωση και ενιαίο 
εκπαιδευτικό προσωπικό. Στα πλαίσια αυτής της φιλοσοφίας η παραπαιδεία, τα προνομιακά σχολεία 
και τα ξένα σχολεία, αποτελούν παραχάραξη της σχετικής επιταγής και δεν έχουν καμιά θέση στην 
κοινωνία που οραματιζόμαστε, στην κοινωνία που κέντρο της θα έχει τον άνθρωπο, και στην οποία δεν 
θα υπάρχουν σχέσεις εκμετάλλευσης. 5. Ο ρόλος της εκπαίδευσης είναι καταλυτικός στην πορεία 
μετάβασης σε μια κοινωνία αποκεντρωμένη και αυτοδιαχειριζόμενη με τον εργαζόμενο και τον πολίτη 
στο κέντρο της παραγωγικής και κοινωνικής διαδικασίας και αναβαθμιζόμενος από αντικείμενο σε 
υποκείμενό της. Στα πλαίσια της προετοιμασίας στο σχολείο αυτού του νέου τύπου συμμετοχικού, 
αυτόνομου, ελεύθερου, δημιουργικού και κριτικού πολίτη, αποφασισμένου να υπερασπισθεί τη 
δημοκρατία, την εθνική ανεξαρτησία, τη λαϊκή κυριαρχία και την παγκόσμια ειρήνη, ο μαθητής θα 
πρέπει να αναβαθμισθεί από αντικείμενο σε υποκείμενο της παιδευτικής διαδικασίας και η τελευταία 
να γίνει κοινή υπόθεση των άμεσα ενδιαφερομένων (Τοπικής Αυτοδιοίκησης, γονέων, δασκάλων, 
μαθητών).» Στην συνέχεια αναφέρεται ότι η Δ.Ο.Ε. εκφράζει την ικανοποίησή της για τις ρυθμίσεις και 
μεταξύ των άλλων για την καθιέρωση της «λαϊκής συμμετοχής σ' όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης με τη 
θεσμοθέτηση των οργάνων λαϊκής συμμετοχής και έτσι βγαίνει το σχολείο από την απομόνωση και 
συνδέεται με τον κοινωνικό περίγυρο». «Έτσι θέλει ο κλάδος την Εκπαίδευση: Η εισηγητική έκθεση των 
προτάσεων μας πάνω στο προσχέδιο», Δ.Β.950/04-1984:1, 8. 
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του ελληνικού λαού και το ότι το προσχέδιο νόμου εξυπηρετεί ακριβώς το σκοπό 

αυτό, εκφράζοντας ταυτόχρονα και τη βούληση της κυβέρνησης για ριζικές αλλαγές 

στην εκπαίδευση. Κατόπιν προχωρά στις προτάσεις του κλάδου, από τις οποίες 

ξεχωρίζει ο στόχος δημιουργίας ενός εκπαιδευτικού συστήματος που θα ωθεί στον 

μετασχηματισμό της κοινωνίας.407 

 Στο ίδιο φύλλο του Δ.Β. (950/Απρ. 1984) δημοσιεύεται η εισήγηση του Δ.Σ. της 

Δ.Ο.Ε. για την 53η Γ.Σ. Μεταξύ άλλων αναφέρεται και στην αξιολόγηση για την οποία 

προτείνει τη διοργάνωση συνεδρίου αποκλειστικά γι’ αυτό το ζήτημα.408 

Στις 4 Μαΐου του 1984 διοργανώνεται συμπόσιο της Α.Σ.Γ.Μ.Ε. με θέμα: «για ποια 

παιδεία αγωνιζόμαστε;» Παράλληλα στην εφημερίδα Ριζοσπάστης, αναφέρεται ως 

πολύ θετικό το γεγονός ότι το προσχέδιο «δόθηκε για συζήτηση στους 

ενδιαφερόμενους φορείς πριν διαμορφωθεί σε νομοσχέδιο». Με την ευκαιρία αυτή 

ανακοινώνεται ότι διοργανώθηκαν συζητήσεις σε πάνω από 90 λύκεια και δεκάδες 

Γ.Σ. γονέων.409 Σε άρθρο επίσης στην εφ. Εξόρμηση εκτίθεται επιχειρηματολογία υπέρ 
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«Η Δ.Ο.Ε. πιστεύει ότι η παιδεία είναι υπόθεση όλου του λαού και δικαίωμα κάθε πολίτη. Μέσα 
απ’ αυτή αξιοποιούνται ολόπλευρα το ανθρώπινο δυναμικό και οι φυσικοί πόροι της χώρας για την 
κατοχύρωση της εθνικής ανεξαρτησίας και για τη σύμμετρη και αυτοδύναμη κοινωνική, οικονομική και 
πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου μας». 

«Τα οράματα αυτά και οι πόθοι του κλάδου μας διαπιστώνουμε σήμερα ότι γίνονται 
πραγματικότητα». 

«Το προσχέδιο νόμου που καλούμαστε να μελετήσουμε έρχεται να ολοκληρώσει τις θεσμικές και 
δομικές αλλαγές στην Εκπ/ση, εκφράζει την πολιτική βούληση της σημερινής κυβέρνησης για τη ριζική 
αλλαγή στην Εκπ/ση και αντικατοπτρίζει τις θέσεις του κλάδου μας, όπως διαμορφώθηκαν μέχρι 
σήμερα (κοίτα Δ.Β.946)» 

Παρακάτω καλεί τα μέλη σε προτάσεις με βάση τις ήδη εκφρασμένες θέσεις του κλάδου, οι 
οποίες θα πρέπει να στοχεύουν: 

«1. Στη δημιουργία ενός εκπ/κού συστήματος που στηρίζει την επιλογή του λαού μας για 
μετασχηματισμό της κοινωνίας μας. 

2. Στο χτίσιμο ενός σχολείου δημοκρατικού - ανοιχτού στην κοινωνία 
3. Στην καθιέρωση της υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και του 9χρονου υποχρεωτικού λαϊκού 

σχολείου. 
4. Στην κατάργηση της παραπαιδείας και τη δημιουργία των προϋποθέσεων για ίσες ευκαιρίες 

μόρφωσης σ όλα τα παιδιά του λαού. 
5. Στην κοινωνικοποίηση της εκπαίδευσης. 
6. Στην κατοχύρωση της συμμετοχής του Λαού στα κέντρα που παίρνονται αποφάσεις για 

ζητήματα που αφορούν την εκπαίδευση. 
[…] 
12 Στη δημιουργία προϋποθέσεων για συνεχή «επιμόρφωση των εκπ/κών και των γονιών (Κέντρα 

επιμόρφωσης) 
13. Στην ενίσχυση των θεσμών που καθιερώνονται στην εκπ/ση (π.χ. σχολ. σύμβουλος δ/ντής 

σχολείων, όργανα λαϊκής συμμετοχής κλπ.).»  
Τέλος καταθέτει και κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις κινούμενη πάντα σε αυτά τα πλαίσια. 
«Προσχέδιο Νόμου για τη Γενική Εκπαίδευση», Δ.Β.950/04-1984:15. 
408

 «Εισηγήσεις του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. στα θέματα της 53
ης

 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης», Δ.Β.950/04-
1984:2. 
409

«Ουσιαστική συμβολή στο διάλογο για ένα σύγχρονο, δημοκρατικό σχολείο», Ριζοσπάστης, 03-05-
1984. 
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του ρόλου της παιδείας για την επίτευξη του σοσιαλιστικού μετασχηματισμού της 

ελληνικής κοινωνίας.410 

Την ίδια εποχή, αρχές Μαΐου (10-13/5/1984), διεξάγεται το 1ο Συνέδριο του 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. από το οποίο αξίζει να αναφερθούν κάποια αποσπάσματα από την τρίωρη 

εναρκτήρια ομιλία του προέδρου Ανδρ. Παπανδρέου, με την οποία αναφέρθηκε σε 

όλα τα θέματα. Ξεχωρίζει η ανάλυση για τη στρατηγική διεκδίκησης των αλλαγών,411 

αλλά κυρίως, ξεχωρίζει το πώς επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει τη θέση του για την 

ιδιωτική πρωτοβουλία, σε σχέση με την οικονομία. Η θέση αυτή μπορεί όμως να 

αντιπαρατεθεί και σε σχέση με άλλους τομείς, όπως π.χ. στην εκπαίδευση: «η 

συνύπαρξη του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα καθώς και αυτού που ονομάσαμε 

κοινωνικό ή λαϊκής βάσης δεν είναι απλά εφικτή. Είναι η μόνη δυνατότητα για 

ισόρροπη ανάπτυξη αλλά και για την ικανοποίηση του στόχου που αφορά τη βελτίωση 

της ποιότητας ζωής στη χώρα μας. Το ζητούμενο, είναι η εναρμόνιση ανάμεσα στους 

τομείς και η αλληλοσυμπλήρωση και υποστήριξή τους». 

«Οι θεσμικές αλλαγές ριζικού χαρακτήρα είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθούν 

σε σύντομο χρονικό διάστημα. Θα πρέπει δηλαδή να είναι τόσο γρήγορος ο ρυθμός 

της αλλαγής, ώστε να μην μπορεί να απορροφηθεί από το σύστημα και να 

καταδικάζει σε αποτυχία το εγχείρημα από την αρχή. Όσον αφορά τον τρόπο 

υλοποίησης των ενδιάμεσων στόχων και μεταρρυθμίσεων, είναι σαφές, ότι η 

μέθοδος δρομολόγησης ενός ενδιάμεσου μέτρου, προσδιορίζει τόσο τη δυναμική 

του όσο και το εύρος του. Σε κάθε θεσμοθετημένο μέτρο «από τα πάνω», που 

απορρέει μονοσήμαντα από κάποια κυβερνητική πράξη, στηρίζεται σε κάποιο 

τεχνοκρατικό λογισμό και ελέγχεται μοναδικά από το γραφειοκρατικό δίκτυο, 
                                                           
410

«Ο ρόλος που διαδραματίζει η παιδεία με τους εκπαιδευτικούς μηχανισμούς σε μια κοινωνία είναι 
από κάθε άποψη ταξικά προσδιορισμένος. Επόμενα, ο αγώνας ενάντια στο ξένο και ντόπιο 
μονοπωλιακό κεφάλαιο, για μια αυτοδύναμη ανάπτυξη και για αντιεξαρτησιακή πολιτική δεν 
επικεντρώνεται απλά και μόνο στην αλλαγή της οικονομικής βάσης της κοινωνίας μας. Είναι 
ταυτόχρονα αγώνας για τον αναπροσανατολισμό κι επαναπροσδιορισμό των εκπαιδευτικών θεσμών σε 
κατεύθυνση εθνική και ταξική, στην προοπτική της εθνικής ανεξαρτησίας, της αυτοδύναμης 
οικονομικής ανάπτυξης και του Σοσιαλισμού». «Ο ρόλος της νεολαίας», Εξόρμηση, 05-05-1984. 
411

«Ο χρόνος μετάβασης μας επιτρέπει την ανάπτυξη μιας στρατηγικής πειραματισμών σε νέα πρότυπα 
και πρακτικές στο χώρο της παραγωγής, των θεσμών και του πολιτισμού. Παράλληλα μας αποτρέπει 
από δυο συνθηματολογικές αντιλήψεις συνοψισμένες στο ΕΔΩ και ΤΩΡΑ ΟΛΑ και στο ΟΛΑ ή ΤΙΠΟΤΑ, 
που αν υιοθετηθούν, δυο πιθανά μπορούν να συμβούν: 

—ή να αποδιαρθρωθεί και να κατακερματισθεί το πλατύ κοινωνικό - πολιτικό φάσμα των μη 
προνομιούχων Ελλήνων που συγκροτούν τον απαραίτητο λαϊκό συσχετισμό και το έρεισμα για μια 
δημοκρατική και σοσιαλιστική στρατηγική, 

—ή να καθηλωθεί το λαϊκό κίνημα σε μια αδράνεια, αναμονή, ατέρμονη εσωστρέφεια και 
διαδοχικές κρίσεις εκλαμβάνοντας την έννοια της πολιτικής ως εγκεφαλική άσκηση επί χάρτου με 
τυποποιημένες περικοπές κλασικών κειμένων χωρίς τη ζωογόνο πνοή της καθημερινής δοκιμής, 
παρέμβασης και δράσης». 
«Είναι σίγουρο πως το ΤΙ, το ΠΩΣ και το ΠΟΤΕ των άμεσων και ενδιάμεσων επιλογών μας, (δηλαδή το 
περιεχόμενο, ο τρόπος, ο χρόνος και η σειρά τους με την αλληλοσυσχέτισή τους και το ρυθμό τους), θα 
δώσουν σάρκα και οστά στην Εθνική Ανεξαρτησία, τη Λαϊκή Κυριαρχία και το Σοσιαλιστικό 
Μετασχηματισμό». «Ο λόγος του προέδρου», Εξόρμηση, 12-05-1984. 
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υπάρχει κίνδυνος ασυνέχειας και εκφυλισμού. Αντίθετα οι στόχοι και οι 

διαρθρωτικές αλλαγές που διεκδικούνται από ένα κίνημα μαζών και ελέγχονται 

«από τα κάτω», είναι δύσκολο να αλλοιωθούν, να μείνουν στάσιμοι και να 

απομονωθούν. Γι’ αυτό όλα τα δομικά και θεσμικά μέτρα που προτείνει και παίρνει 

μια θέση, μια πρόταση από τη βάση έχει την ενεργητική συμπαράταξη των λαϊκών 

μαζών. Στην προκειμένη περίπτωση ΔΕΝ αρκεί η απλή εκλογική κατάκτηση μιας 

πλειοψηφίας και η αριθμητική υπεροχή σε Βουλευτές - αντιπροσώπους. Απαιτείται 

αναπτυγμένο, αγωνιστικό και πολιτικοποιημένο μαζικό λαϊκό κίνημα διαρθρωμένο 

σε όλους τους τόπους κατοικίας και χώρους δουλειάς και μόρφωσης με δομή άμεσα 

δημοκρατική και με αποκεντρωμένη λειτουργία». Παρακάτω αναφέρεται στο θέμα 

των διαδικασιών μετασχηματισμού των θεσμών.412 

Όσο για τη στρατηγική που ακολουθεί στη συγκεκριμένη ιστορική φάση το 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. για την υλοποίηση του σοσιαλιστικού μετασχηματισμού της ελληνικής 

κοινωνίας ανέφερε ότι «οι αναζητήσεις και οι αγωνίες για την επεξεργασία μιας 

στρατηγικής μετάβασης σε μια άλλη κοινωνία, που να περιέχει ταυτόχρονα, έστω 

αδρά, και τη στρατηγική οικοδόμησής  της, οδηγούν στην ανίχνευση και στο άνοιγμα 

ενός καινούριου δρόμου, του “τρίτου δρόμου” για το σοσιαλισμό. […] Απορρίπτουμε 

το μοντέλο της σοσιαλδημοκρατίας γιατί ωραιοποιεί τον καπιταλισμό 

παρακάμπτοντας το πολιτικό και το κοινωνικό περιεχόμενο του σοσιαλισμού. 

Απορρίπτουμε το μοντέλο του “υπαρκτού σοσιαλισμού” που στη διαμόρφωση μιας 

γιγάντιας κρατικής συσσώρευσης βραχυκύκλωσε τη Δημοκρατία με συνέπεια να μην 

εντάσσεται στο σύστημα ο άνθρωπος ως υποκείμενο της ιστορίας. Ο “τρίτος δρόμος” 

ισοδυναμεί με άρνηση των “μπλοκ”, ισοδυναμεί με τη διασφάλιση του κομματικού 

πλουραλισμού, της κοινωνικής πολυφωνίας, της ελευθερίας στη σκέψη και στη 

δράση, των δικαιωμάτων του πολίτη. Ισοδυναμεί με την κοινωνικοποίηση και τον 

κοινωνικό έλεγχο, τόσο των μέσων παραγωγής όσο και των μέσων εξουσίας. 

Ισοδυναμεί με την κυριαρχία των εθνικών ιδιαιτεροτήτων και χαρακτηριστικών, που 

προσδιορίζουν το σχήμα του ελληνικού δρόμου για το σοσιαλισμό, σύμφωνα πάντα με 

την έμπνευση, την ιστορία και την παράδοση του ελληνικού λαού […]».413 Παρ’ όλα 

αυτά η εκτίμηση είναι ότι οδηγούνταν με ταχύτατα βήματα στην καλύτερη περίπτωση 

στο σοσιαλδημοκρατικό μοντέλο. 
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 «Ο κάθε θεσμός γεννιέται, διαφοροποιείται και μετασχηματίζεται για να συμβαδίζει με τις εξελίξεις, 
που παρακινούνται μέσα από αντιθέσεις και συγκρούσεις. Ο κάθε θεσμός αντανακλά ένα σημείο 
ισορροπίας και ένα πλαίσιο αποδοχής ανάμεσα σε δυο αντίπαλους πόλους, όπου ο παλιός πόλος 
συμβιβάζεται με την αμφισβήτηση του νέου και ο νέος συμβιβάζεται προσωρινά με τα καινούργια, 
κατακτημένα όρια. […]. Το “άνοιγμα των θεσμών” δεν αποτελεί μια δειλή ψηλάφηση των ορίων και των 
περιορισμών ενός συστήματος αλλά οφείλει πάντα να κινείται με γρήγορους ρυθμούς σε χώρους 
διασφαλισμένης κοινωνικής συγκατάθεσης. Οι θεσμικές επιλογές δεν είναι ανέξοδες, μιας και πάντα 
συνοδεύονται από ανάλογο μικρό ή μεγάλο κοινωνικό και οικονομικό κόστος». Τέλος, υποστηρίζει ότι 
είναι μέσα στις άμεσες προτεραιότητες της κυβέρνησης «η ένταση στην προσπάθεια για το πλάτεμα 
της παιδείας και την πολιτιστική αναγέννηση της χώρας».«Ο λόγος του προέδρου», Εξόρμηση, 12-05-
1984. 
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«Ο λόγος του προέδρου», Εξόρμηση, 12-05-1984. 
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Όσον αφορά τη συνεχιζόμενη διαμόρφωση του πλαισίου της αξιολόγησης, 

ενδιαφέρον έχουν οι θέσεις του συλλόγου Γλυφάδας του Ιουνίου 1984. Το 

παραθέτουμε αυτούσιο, καθώς καταδεικνύει ότι εντός των εκπαιδευτικών αρχίζει να 

παγιώνεται μια διαρκής και πλήρης άρνηση. «Αξιολόγηση» (Του συλλόγου Γλυφάδας). 

Επειδή το θέμα της αξιολόγησης δεν έχει αντιμετωπιστεί ακόμη και υπάρχει ανάγκη 

τοποθέτησης, ο Σύλλογος μας στις 7/3/84 συγκάλεσε σε συγκέντρωση τους 

συναδέλφους της περιφέρειας, για εξέταση του θέματος. 

Απ' τη συζήτηση αυτή βγήκαν τα παρακάτω συμπεράσματα, τα οποία σας 

κοινοποιούμε για να τα έχετε υπόψη στον καθορισμό της Θέσης του κλάδου. 

1ο. Αποδέσμευση κάθε έννοιας αξιολόγησης και εξέλιξης στα Μ.Κ., που πρέπει να 

είναι ακώλυτη. 

2ο. Κάθε έννοια αξιολόγησης δε μπορεί να έχει σχέση με τις προηγούμενες 

εκθέσεις. 

3ο. Δε μπορεί και δεν πρέπει η διδακτική εργασία, η καθημερινή άσκηση των 

διδακτικών καθηκόντων, να στηρίζεται σε καθεστώς αξιολόγησης. 

4ο. Κάθε περίπτωση ελέγχου του υπαλλήλου σε τυχόν παραβάσεις και ελλείψεις, 

πρέπει να αντιμετωπίζεται μέσα από το Δ. Υπαλληλικό Κώδικα, που πρέπει να 

αναμορφωθεί. 

5ο. Αξιολόγηση μπορεί να υπάρχει για όσους διεκδικούν θέσεις προϊσταμένων 

διευθύνσεων, σχολ. συμβούλων, δ/νσεων σχολείων και συναφείς περιπτώσεις. 

6ο. Επισημαίνεται η σημασία του οργάνου αξιολόγησης. Το όργανα πρέπει να είναι 

συλλογικά και να μην παραβλεφθεί ο σύλλογος διδασκόντων.  

7ο. Να υπάρξουν σαφή και αντικειμενικά κριτήρια και διαδικασίες διαφανείς. 

Γενικά πρέπει να μελετηθεί έτσι το θέμα, ώστε να αποκλειστεί κάθε περίπτωση 

να μετατραπεί η αξιολόγηση σε μέσο άσκησης πίεσης ή ελέγχου, για την οποία ο 

κλάδος μας έχει πικρή πείρα και πλήθος συνάδελφων ζημιώθηκε οικονομικά ή 

ηθικά».414 

Στις 6 Ιουνίου 1984 διεξάγονται οι ευρωεκλογές, μέσα σε κλίμα πόλωσης, στις 

οποίες αναδεικνύεται ξανά πρώτο κόμμα το ΠΑ.ΣΟ.Κ. με 41,58%, δεύτερη η Ν.Δ. με 

38,05% και τρίτο το Κ.Κ.Ε. με 11,64%. Παρά την πτώση των ποσοστών, το αποτέλεσμα 

θεωρείται ότι ενδυνάμωσε το κίνημα και κατ’ επέκταση τη ρητορική της Αλλαγής. 

Σε άρθρο της εφ. Ριζοσπάστης διαπιστώνεται μέσα από συνεντεύξεις μελών του 

Δ.Σ. της Α.Σ.Γ.Μ.Ε. ότι ενώ η χρονιά τελειώνει, η αλλαγή στην παιδεία που 

ευαγγελιζόταν η κυβέρνηση δεν ήρθε. Παράλληλα προτείνεται να προχωρήσει πιο 

οργανωμένα η διαδικασία ώστε το νέο χρόνο να περάσει η δημοκρατία στο 

σχολείο.415 
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Δ.Β.953/06-84:4 
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«Πιο οργανωμένα το νέο χρόνο στον αγώνα για ένα δημοκρατικό σχολείο», Ριζοσπάστης, 19-05-
1984. 
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Οι θέσεις και οι προτάσεις της Α.Σ.Γ.Μ.Ε. διατυπώνονται αναλυτικά στο περιοδικό 

Σύγχρονη Εκπαίδευση, στο τεύχος Απριλίου-Ιουνίου 1984. Στους σκοπούς της 

εκπαίδευσης προτείνεται να περιληφθούν «α. Οι μαθητές θα εμπνέονται από τις 

αγωνιστικές παραδόσεις του λαού μας. β. Οι μαθητές θα διαπαιδαγωγούνται με τα 

ιδανικά της Ελευθερίας, της Ειρήνης και της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ».  Προτείνεται 

επίσης να απαλειφθεί η πρόταση «να διακατέχονται ατό τα γνήσια στοιχεία της 

ορθόδοξης χριστιανικής παράδοσης», η οποία «δεν βοηθά τους μαθητές στην 

αντικειμενική αντίληψη των φιλοσοφικών θεωριών και αντίκειται στα άρθρα 3 & 13 

παρ. 2 του Συντάγματος για “ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης”». Σχετικά με 

τις βαθμίδες της εκπαίδευσης αναφέρεται πως η «πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

παρέχεται στο νηπιαγωγείο και στο ενιαίο εννιάχρονο βασικό σχολείο και είναι 

υποχρεωτική, με ευθύνη των κρατικών οργάνων». Για την ιδιωτική εκπαίδευση 

επισημαίνεται «ότι στο προσχέδιο δίνεται αρνητική αντιμετώπιση του θέματος της 

κατάργησης της ιδιωτικής εκπαίδευσης ενώ είναι από τα κύρια αιτήματα όλων των 

φορέων της εκπαίδευσης και για το οποίο έχουν διατυπώσει συγκεκριμένες θέσεις. Η 

διατήρηση της ιδιωτικής εκπαίδευσης αντιστρατεύεται και τις “ίσες ευκαιρίες” και τη 

“δωρεάν παιδεία”. Προτείνουμε ο νόμος να προβλέπει τη σταδιακή κατάργηση της 

ιδιωτικής εκπαίδευσης, με μεταβατικές διατάξεις και με παράλληλη αναβάθμιση της 

δημόσιας». Για τη διοίκηση του σχολείου κρίνουν ότι «διατηρείται το ίδιο καθεστώς 

της αυταρχικής και αντιδημοκρατικής διοίκησης, που δεν προωθεί τον 

εκδημοκρατισμό και την αλλαγή στο Ελληνικό σχολείο». Προτείνουν μάλιστα 

αυξημένες αρμοδιότητες στο σύλλογο γονέων και της τοπικής αυτοδιοίκησης, ώστε η 

λαϊκή συμμετοχή στα όργανα διοίκησης να μην έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα αλλά 

συμμετοχικό στις αποφάσεις (Α.Σ.Γ.Μ.Ε., 1984:110-114). 

Εν όψει της 53ης Γ.Σ. της Δ.Ο.Ε., σε δημοσίευμα της εφ.  Ριζοσπάστης κρίνεται ότι 

το κυβερνητικό προσχέδιο νόμου για τη γενική εκπαίδευση (αντι-309) δεν οδηγεί σε 

ριζικές αλλαγές, καθώς τα λίγα δειλά βήματα στη δημοτική εκπαίδευση αποτελούν 

έναν απλό εξωραϊσμό και εκσυγχρονισμό της σημερινής κατάστασης χωρίς να 

οδηγούν σε ουσιαστικές αλλαγές κι αυτό γιατί το κατεστημένο στο Υπουργείο 

Παιδείας, καθώς και η αντίδραση, πιέζουν για διατήρηση του εκπαιδευτικού 

συστήματος, των διακρίσεων και της υποβάθμισης της μόρφωσης του λαού. 

Υποστηρίζει μάλιστα ότι δεν έχει γίνει διάλογος μέσα από γενικές συνελεύσεις για να 

εκφραστεί η γνώμη των δασκάλων.416 

Τον Ιούνιο του 1984 λαμβάνει χώρα η 53η Γ.Σ. Δ.Ο.Ε. (21-25 Ιουνίου). Κατά τον 

απολογισμό που εκφώνησε ο γεν. γραμ. της Δ.Ο.Ε. Κ. Κακαβάκης στο αντίστοιχο 

κεφάλαιο για την αντιμετώπιση των βασικών ζητημάτων ανέφερε τα ζητήματα του 

ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου, των παιδαγωγικών τμημάτων, του σχολικού 

συμβούλου, του προϊσταμένου διεύθυνσης και το νέο νόμο για τη δομή και τη 
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«Ενότητα και πάλη για την αλλαγή στην παιδεία προτείνει η ΔΑΣΚ», Ριζοσπάστης, 21-06-1984. 
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λειτουργία της εκπαίδευσης. Ο λόγος του είναι αποκαλυπτικός όσον αφορά την 

αντίληψη του συνδικαλιστικού φορέα πως η ανωτατοποίηση των παιδαγωγικών 

ακαδημιών αποτελεί μοχλό για τον σοσιαλιστικό μετασχηματισμό της κοινωνίας και 

ότι η Δ.Ο.Ε. συμμετείχε στην επιλογή των πρώτων αυτών σχολικών συμβούλων.417 

Αξίζει να αναφερθεί ότι στην ανάλυσή του για το εκπαιδευτικό σύστημα από 

συστάσεως του ελληνικού κράτους αναφέρει ότι ο ρόλος της παιδείας ήταν 

προκαθορισμένος και προδιαγεγραμμένος να υπηρετεί το κοινωνικοοικονομικό 

σύστημα. Μέσα σ’ αυτό το κλίμα δεν ήταν δυνατό να ανταποκριθεί στις ανάγκες της 

χώρας. Για πρώτη φορά λοιπόν δίνεται η δυνατότητα να θεσπιστεί ένα σύστημα που 

θα προωθήσει την εθνική ανεξαρτησία, την κοινωνική δικαιοσύνη και την 

αυτοδύναμη ανάπτυξη. «Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. ευθύς εξ αρχής χειροκρότησε το προσχέδιο 

νόμου για τη δομή και λειτουργία της Α/βάθμιας εκπαίδευσης, γιατί με μια πρώτη 

κιόλας ανάγνωση διαπίστωσε ότι με τις διατάξεις του για: λαϊκή συμμετοχή, 

αποκέντρωση πόρων και δυνατοτήτων, συνεχή επιμόρφωση κλπ. -απόψεις τις οποίες 
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«α) Ενιαίο Μισθολόγιο – Βαθμολόγιο, (να υπογραμμίσουμε ότι, σύμφωνα με δήλωσή του, η Δ.Ο.Ε., 
με πλειοψηφία τη ΠΑΣΚ, ανακοίνωσε ότι συμφωνεί με την πρόταση του Υπουργείου για το νέο 
μισθολόγιο-βαθμολόγιο) […] β) Παιδαγωγικά Τμήματα, […] με την υλοποίηση του μεγάλου αυτού 
κλαδικού μας οράματος το οποίο από μια στιγμή και ύστερα ξεπέρασε τα στενά κλαδικά μας όρια και 
έγινε όραμα όλου του λαού μας. Σαν λαός μπαίνουμε στην πρωτοπορία των κρατών της γης μιας και το 
3% μόνο απ' αυτά παρέχουν πανεπιστημιακού επιπέδου μόρφωση στο δάσκαλο και το νηπιαγωγό και 
σαν κλάδος επιφορτωνόμαστε την κύρια ευθύνη για τον μετασχηματισμό του ελληνικού σχολείου ώστε 
αυτό να καταστεί απόλυτα δημοκρατικό και ικανό να παίξει το ρόλο του προς την κατεύθυνση του 
σοσιαλιστικού μετασχηματισμού της κοινωνίας μας. Το τελευταίο αυτό, ο φόβος δηλ. να μετατραπεί 
το ελληνικό σχολείο σε μοχλό μετασχηματισμού της κοινωνίας μας ήταν και ο κύριος λόγος που 
οδηγούσε την άρχουσα τάξη της πατρίδας μας και τους εκφραστές της στην πολιτική ζωή του τόπου 
(δεξιές κυβερνήσεις) να τοποθετούνται αρνητικά και πολλές φορές αντιδραστικά σε κάθε, έστω και 
μεταρρυθμιστική, προσπάθεια που επιχειρήθηκε στα εκπαιδευτικά μας πράγματα. Και Φυσικά η 
μεγαλύτερη αντίδραση δημιουργήθηκε ακριβώς στο θέμα της καλύτερης μόρφωσης του δάσκαλου και 
του νηπιαγωγού όπως επίσης και των άλλων εκπαιδευτικών. […] γ) σχολικοί σύμβουλοι - προϊστάμενοι 
δ/νσεων εκπ/σης. 

Στη συνδικαλιστική χρονιά που μας πέρασε ολοκληρώθηκε η υλοποίηση πολλών διατάξεων του Ν. 
1304/19Β2. 

Συγκεκριμένα: 
Με την προβλεπόμενη από το νόμο συμμετοχή της Δ.Ο.Ε. επιλέχτηκαν από Ειδικό Συμβούλιο 

Επιλογής, σχολικοί σύμβουλοι Δ. Εκπαίδευσης, Προσχολικής και Ειδικής Αγωγής, οι οποίοι μετά την 
παρακολούθηση 20ήμερου ενημερωτικού σεμιναρίου τοποθετήθηκαν στις θέσεις τους. Με το γεγονός 
αυτό όπως επίσης με την επιλογή και τοποθέτηση από το Α.Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. των προϊστάμενων δ/νσεων κα τη 
σύνταξη του Π.Δ. για το καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των σχολικών συμβούλων (συνεργασία 
ΥΠ.Ε.Π.Θ.-Δ.Ο.Ε.), ολοκληρώθηκε η υλοποίηση του κυρίαρχου αιτήματος του κλάδου για κατάργηση του 
επιθεωρητή και θεσμοθέτηση του σχολικού συμβούλου.  

δ) Ο νόμος για τη δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκ-π/σης. 
Θέμα με ιδιαίτερο ειδικό βάρος, θεσμικού χαρακτήρα που το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. μελέτησε και 

αντιμετώπισε με ιδιαίτερη προσοχή και ενδιαφέρον, είναι το προσχέδιο νόμου για τη Γενική 
Εκπαίδευση. 
Ορισμένες βασικές διαπιστώσεις και εμπειρίες του παρελθόντος και συγκεκριμένα των τελευταίων 
(150) χρόνων ελεύθερης ζωής της πατρίδας μας, αποτέλεσαν την κυρία αιτία ευαισθητοποίησης του 
κλάδου μας απέναντι στα θέματα παιδείας και εκπ/σης των παιδιών των λαϊκών στρωμάτων της 
ελληνικής κοινωνίας».Δ.Β.954/Ιούλιος-Αύγουστος 1984:10-20  
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και υιοθέτησε ο κλάδος- ανταποκρίνεται στην αντίληψη για μια διαλεκτική σχέση 

ανάμεσα στο εκπαιδευτικό και το κοινωνικό σύστημα την οποία και 

αποδεχόμαστε».418 

Αναφέρθηκε, επίσης, στη διαδικασία διαλόγου που προκρίθηκε, κατά 

πλειοψηφία στο Δ.Σ. (της ΠΑΣΚ), στον κλάδο. Αυτή η διαδικασία προέβλεπε να 

μελετηθεί το προσχέδιο από τους τοπικούς συλλόγους «σε έκτακτες Γ.Σ. των μελών 

τους [..] και να στείλουν στη συνέχεια τις απόψεις τους σε επίπεδο πλειοψηφίας και 

μειοψηφίας στο Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., η πλουραλιστική σύνθεση του οποίου αποτελούσε 

εγγύηση για τη σωστή αποδελτίωση και τη σύνταξη της τελικής συνολικής θέσης προς 

το ΥΠ.Ε.Π.Θ.». Μέσα από αυτή τη διαδικασία προέκυψε «μια τράπεζα απόψεων της 

τάξης των 700 περίπου σελίδων. Αποδελτιώσαμε την εργασία αυτή και καταγράψαμε 

τις απόψεις των συλλόγων έτσι ώστε για κάθε άρθρο να έχουμε ανάγλυφη την εικόνα 

των σκέψεων και των προτάσεων του κλάδου».419 

Ο Δ. Λιβέρης, εκπρόσωπος της ΔΑΣΚ (παράταξη προσκείμενη στο Κ.Κ.Ε.), ανέφερε 

για το θέμα του προσχεδίου ότι κινείται απλώς σε ένα επίπεδο εκσυγχρονισμού αλλά 

δεν οδηγεί σε ριζικές αλλαγές στην εκπαίδευση, όπως π.χ. το ενιαίο 9χρονο σχολείο, η 

κατάργηση της ιδιωτικής εκπαίδευσης και της παραπαιδείας κλπ. Όπως τονίζει «ο 

θεσμός του σχολικού συμβούλου, όπως τελικά περνάει ξεκομμένος από το νέο νόμο 

για την εκπαίδευση, που απλά διαχωρίζει το καθήκοντα του παλιού επιθεωρητή σε 

καθήκοντα του διοικητικού προϊσταμένου και του σχολικού συμβούλου, δεν μας 

βρίσκει σύμφωνους. Γιατί τόσο η διοίκηση του σχολείου όσο και η καθοδήγηση του 

εκπαιδευτικού έργου που συντελείται στο σχολείο αντιμετωπίζεται με αυταρχισμό και 

αποκλείονται ουσιαστικά οι άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς»420. Γενικά επισημαίνει ότι 

ο εκδημοκρατισμός παραμένει ακόμα οξύ πρόβλημα αποδίδοντάς το στο ανελεύθερο 

καθεστώς που κληροδότησε η Δεξιά. 

 

Ο Κ. Σπαγόπουλος, εκπρόσωπος της ΔΗΚΙ (παράταξη που πρόσκειται στη Ν.Δ.) 

επισημαίνει ότι το συνδικαλιστικό κίνημα με την πολιτικοποίηση περνά κρίση.421 
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421 «Πίσω από αυτό που ονομάσαμε πολιτικοποίηση, που είναι δεδομένη από την στιγμή που 

βγαίνουμε ν’ αντιμετωπίσουμε προβλήματα που αναφέρονται στη στενότερη ή την ευρύτερη ομάδα, 
πέρασε μια διάσταση καινούργια κομματικής επιλογής και από εκεί και πέρα το συνδικαλιστικό κίνημα 
έχει μια υπόταξη σ' αυτήν την επιλογή … 

Στην φετινή χρονιά, αυτό το στοιχείο παρουσιάζεται σαν να παίρνει μια μορφή του συμμετοχικού 
συνδικαλισμού». Επικρίνεται λοιπόν η πρακτική που ακολουθείται από την πλειοψηφική παράταξη της 
ΠΑΣΚ ότι σε συνεργασία με την κυβέρνηση συζητούν και διαμορφώνουν τις λύσεις στα ζητήματα. Θα 
λέγαμε ότι είναι μια πρακτική που δεν υπήρχε μέχρι τότε στο συνδικαλιστικό κίνημα. Λέει λοιπόν: «ο 
συμμετοχικός συνδικαλισμός, σημαίνει ότι το συνδικαλιστικό όργανο καθώς εκφράζει τα προβλήματα 
του κλάδου ή των κλάδων των εργαζομένων τα συζητάει με την υπεύθυνη πολιτική εξουσία, με την 
κυβέρνηση, με τους αρμοδίους και εκεί ακριβώς καταφέρνει να περάσει τις θέσεις τους και να γίνει 
πολιτική της κυβέρνησης αυτή η έκφραση των προβλημάτων των διεκδικήσεων του χώρου των 
εργαζομένων. 
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Όσον αφορά το προσχέδιο, ο ίδιος υπερτονίζει την απουσία διαλόγου με γενικές 

συνελεύσεις αλλά και με λαϊκούς φορείς, όπως και την προσπάθεια της 

συνδικαλιστικής παράταξης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. να εμποδίσει, όπως υποστηρίζει, κάθε 

διάλογο.422 Αντίστοιχα, για τον Ν. 1304 υποστήριξε πως η ΔΗΚΙ διαφωνεί πλήρως με 

τον χαρακτήρα του «μετακλητού» σχολικού συμβούλου.423 

Για το θέμα των παιδαγωγικών τμημάτων υποστηρίζει ότι τελικά η ΠΑΣΚ κινείται 

στη λογική της στήριξης της κυβερνητικής πολιτικής: «αυτή τη στιγμή η Δ.Ο.Ε., η 

πλειοψηφία της, η ΠΑΣΚ άλλαξε αμέσως θέση και ευθυγραμμίστηκε με την θέση του 

Υπουργείου».424 

Τέλος, υποστηρίζει ότι «στις δημοκρατικές πολιτείες υπάρχει μια μορφή 

συνδικαλισμού. Είναι αυτός ο ηρωικός συνδικαλισμός. Αυτός ο συνδικαλισμός ο 

                                                                                                                                                                          
Μέχρι εδώ θα μπορούσε να πει κανείς ότι έχει κάτι να πει, διότι ο διάλογος αυτός ασφαλώς 

προωθεί συνειδητοποιεί, τοποθετεί Αλλά ο διάλογος σε μια δημοκρατική πολιτεία έχει και την 
αγωνιστική του έκφραση, γιατί όταν δεν μπορεί να περάσει κάποια συνειδητοποιημένα προβλήματα, 
τότε ασφαλώς καταφεύγει στην μορφή αυτήν την αγωνιστική που δεν είναι τίποτε άλλο παρά και αυτός 
μια μορφή διαλόγου, για να κατακτήσει τη συνειδητοποίηση και τελικά να επιτύχει την λύση των 
προβλημάτων».  

«Ταυτόχρονα, καθώς εγκαταλείφθηκε αυτή η μορφή του διαλόγου παρουσιάστηκε και ένα 
άλλος συσχετισμός με τον Σοσιαλιστικό μετασχηματισμό της κοινωνίας. Και αυτός ο Σοσιαλιστικός 
μετασχηματισμός, οι εκτιμήσεις και η πορεία προς αυτόν λειτουργούσε σαν ένα στέγαστρο - θα 
έλεγα - μεταλλικό, το οποίο εκεί κάτω έπνιγε αυτήν την έκφραση των προβλημάτων, των 
εργαζομένων και συγκεκριμένα του κλάδου μας. 

Ταυτόχρονα επίσης, επειδή όλος αυτός ο διάλογος δεν ήταν δημόσιος, δεν μπορούσε κανείς, ένας 
κλάδος - εμείς σαν εργαζόμενοι - να μπορέσει να καταλογίσει κάποιες ευθύνες. Αυτός ο συνδικαλισμός 
μπορεί να ειπωθεί με θάρρος και παρρησία ότι είναι συνδικαλισμός του εργοδότη και για τον 
εργοδότη». (Δ.Β.954/Ιούλιος-Αύγουστος 1984:25) 
422

«Ο νέος νόμος ο οποίος παρουσιάστηκε σε προσχέδιο, όχι μόνο δεν ικανοποιεί αυτές τις βαθιές 
απαιτήσεις, απεναντίας χειροτερεύει τα πράγματα. Και προτείναμε την σύγκληση έκτακτης γενικής 
συνέλευσης του κλάδου, μετά από έκτακτες τοπικές συνελεύσεις. Ταυτόχρονα προτείναμε και μια 
σταυροφορία ενημέρωσης, προς όλους τους φορείς και τον ελληνικό λαό για να γίνει ένας διάλογος, 
που τουλάχιστον αν δεν κατάφερνε να καθορίσει το πλαίσιο της πορείας των εκπαιδευτικών 
πραγμάτων τουλάχιστον θα μπορούσε να είχε προωθήσει τα σχέδιά μας για μια σωστότερη πολιτική. 

Και αυτό δεν έγινε. Και δεν είναι μόνο ότι δεν έγινε, άλλα απεναντίας έγινε προσπάθεια να 
επιβληθούν όλες αυτές οι διαδικασίες και να γίνει λιγότερη συζήτηση. Να θυμίσω επίσης ότι η 
παράταξη της ΠΑΣΚ πέρυσι είχε ζητήσει τότε να ψηφιστεί ο νόμος το καλοκαίρι, και να εφαρμοστεί από 
το προηγούμενο χρόνο. Εμείς είχαμε αντιπροτείνει το φθινόπωρο στην ολομέλεια της Βουλής. Αυτή τη 
στιγμή πέρασε ολόκληρος ο χρόνος δεν έγινε τίποτα, καμιά αντίδραση. Αυτό δίνει μια εικόνα του 
συμμετοχικού συνδικαλισμού και των συνεπειών του» (Δ.Β.954/Ιούλιος-Αύγουστος 1984 σ.26.). 
423

«Ο 1304 προχώρησε και έδωσε τη χειρότερη λύση στο ζήτημα της μετακλητότητας και η κατάσταση 
έγινε ακόμα χειρότερη. Γιατί; Γιατί καθιέρωσε το μετακλητό, με μια «λαϊκίστικη αιτιολογία»! Και ως 
προς το θέμα της κρίσης δεν επιχείρησε ούτε ο νόμος αλλά ούτε και οι επιτροπές κρίσεως να 
στοιχειοθετήσουν αντικειμενικά κριτήρια ώστε να υπάρξει μια κρίση κατά το δυνατόν αδιάβλητη από 
αυτήν που είδαμε, μέχρι να χαρίζονται και πτυχία σε συναδέλφους οι οποίοι δεν είχαν. 

Το μετακλητό, ενώ ικανοποιεί το ότι ο σύμβουλος είναι ανάμεσα μας, είναι συνάδελφος μας, ότι 
μπορούμε να συζητήσουμε μ’ αυτόν. Και παρά το ότι ο νόμος λέει να συμμετέχει στην αξιολόγηση, 
ταυτόχρονα βρίσκεται και ο ίδιος στα χέρια της εκτελεστικής εξουσίας. 

Όσο και να μας πικραίνει ή να μας στενοχωρεί αυτό είναι μια αλήθεια και ευρισκόμενος στον 
έλεγχο της εκτελεστικής εξουσίας νομίζω ότι εκεί αφαιρείται η προσωπικότητα του κλάδου. Η 
προσωπικότητα ενός κλάδου που πάει ν’ αυτοδιοικηθεί» (Δ.Β.954/Ιούλιος-Αύγουστος 1984:26.). 
424
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οποίος επέτρεψε όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και σε όλες τις χώρες του κόσμου να 

προοδεύσουμε, ν’ αναπτυχθούμε και ν αναπτυσσόμαστε καθημερινά. Δεν υπάρχει 

άλλος».425 

Ο Κ. Πετσάλνικος (εκπρόσωπος της ΠΑΣΚ) υιοθετώντας τη ρητορική του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

αναφέρει για τη λογική των συντεχνιακών διεκδικήσεων ότι «μια τέτοια τακτική θα 

έδινε τη δυνατότητα και την ευκαιρία στις δυνάμεις της αντίδρασης να επιτεθούν 

ενάντια στο λαϊκό κίνημα. Και μη σας σοκάρει, συνάδελφοι της ΔΗΚΙΔΝΕ, η λέξη 

αντίδραση. Σε καμιά περίπτωση εσείς δεν είστε αντίδραση. Γιατί τα συμφέροντά σας 

είναι τα ίδια με τα δικά μας και τα προβλήματά μας κοινά. Όλοι ανήκουμε στους μη 

προνομιούχους». Στη συνέχεια αναφέρθηκε με θετικό τρόπο σε όλες τις έως τώρα 

κυβερνητικές ρυθμίσεις, ακώλυτη μισθολογική προαγωγή, παιδαγωγικά τμήματα, 

σχολικό σύμβουλο, προσχέδιο για τη γενική εκπαίδευση και κάλεσε όλους τους 

εκπαιδευτικούς να τις στηρίξουν.426 

Οι σύνεδροι στη συζήτηση που ακολούθησε επικεντρώθηκαν σε διάφορες πτυχές 

του προσχεδίου νόμου, κάθε φορά ανάλογα με την πολιτική τοποθέτηση. Ασκήθηκε 

κριτική από δεξιά ότι «ο νόμος αντί - 309 γενικά καταλύει την ιεραρχία, δε σέβεται 

την αρχαιότητα και καθιερώνει ένα νέο τύπο διευθυντή στο σχολείο που επιλέγεται 

με ασαφή και διαβλητά κριτήρια. […] Διασπά την ψυχική ενότητα των εκπαιδευτικών 

γιατί το προσχέδιο στοχεύει στο να διαπλάσει άνθρωπο κοινωνικοποιημένο, αλλά 

ουσιαστικά ανοίγει το δρόμο για διολίσθηση σε κάποια φάση στη μαζοποίηση του 

ανθρώπου. Στόχος ο μαζάνθρωπος, ο αλλοτριωμένος, ο ισοπεδωμένος άνθρωπος» 

(Ναλμπαντίδης).427 «Είναι καιρός η πλειοψηφία της Δ.Ο.Ε. να σκύψει με προσοχή, 

αγωνιστικότητα και τόλμη πάνω στα προβλήματα του κλάδου και να επιδιώξει την 

επίλυσή τους και να ενδιαφερθεί περισσότερο για τα προβλήματά μας και λιγότερο 

για το σοσιαλιστικό μετασχηματισμό της κοινωνίας, που είναι αλλωνών έργο και όχι 

του συνδικαλισμού» (Χ. Μουζουριάς).428 «Σήμερα λοιπόν ήρθα τόσα χιλιόμετρα για ν’ 

αντιπροσωπεύσω το σύλλογό μου και να κρίνω μια Δ.Ο.Ε., και για να το 

συγκεκριμενοποιήσω μια ΠΑΣΚ, η οποία ενσυνείδητα αποπροσανατολίζει τον κλάδο 

και τον ταΐζει μόνο και μόνο σοσιαλιστικό μετασχηματισμό» (Α. Σαμέλης).429 Ενώ ο Γ. 

Σαραντόπουλος κατηγορεί τη Δ.Ο.Ε. ότι ταυτίζεται με την κυβέρνηση λέγοντας πως γι’ 

αυτόν τον νέο νόμο γενικής εκπαίδευσης «είχε ληφθεί απόφαση από την περυσινή 

γενική συνέλευση να ψηφισθεί το καλοκαίρι. Δεν ψηφίστηκε το καλοκαίρι, δεν 

ψηφίσθηκε το φθινόπωρο, δεν ψηφίσθηκε το χειμώνα και την άνοιξη. Και αμέσως η 

Δ.Ο.Ε., παρά τη βιασύνη της, κάνει την ίδια στροφή με την κυβέρνηση. Ένας νόμος για 
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τη γενική εκπαίδευση πρέπει να μελετηθεί καλά, ώστε να μη ζητάμε σύντομα την 

αντικατάστασή του».430 

Κριτική ασκήθηκε και από τα αριστερά κατά την τοποθέτηση του Τ. Τόμπρου, ο 

οποίος υποστήριξε πως η κύρια κατεύθυνση «είναι ο αντιμπεριαλιστικός 

αντιμονοπωλιακός δρόμος του συνδικαλιστικού μας κινήματος και κατά πόσο τα 

αιτήματα του κλάδου, όπως προχώρησαν στη πορεία, ανταποκρίθηκαν σ' αυτόν 

πραγματικά το δρόμο που πρέπει να έχει το συνδικαλιστικό μας κίνημα. Και ο πρώτος, 

ο κυρίαρχος στόχος είναι να αποτρέψει την εξάρτηση της χώρας μας από τα ξένα αλλά 

και τα εγχώρια κέντρα συμφέροντα. Αν και σίγουρα αυτές οι πρακτικές βολεύουν και 

τα σχέδια ενός τμήματος στο εσωτερικό της χώρας. […] Όσα αιτήματα του κλάδου 

είχαν αντιμονοπωλιακό, αντιιμπεριαλιστικό χαρακτήρα παρατηρούμε ότι σιγά-σιγά σ' 

όλη αυτή την πορεία φεύγουν μέσα από τις διεκδικήσεις μας».431 

Ενώ από την πλευρά της ΠΑΣΚ δεν εκφράστηκαν δυσαρέσκειες και συγκεκριμένα 

προβλήματα, η προσοχή εστιάστηκε στην εφαρμογή και εδραίωση όλων των νέων 

θεσμών. Τονίζει χαρακτηριστικά ο Γ. Χρονάκης ότι «για να ριζώσουν οι κατακτήσεις, 

να περπατήσουν σωστά οι νέοι θεσμοί πρέπει να τεθούν νέοι στόχοι για κατάκτηση, ν' 

αναβαθμισθεί επιτέλους η λαϊκή μας παιδεία, να κατοχυρωθεί η εθνική μας 

ανεξαρτησία, να μετασχηματισθεί η κοινωνία μας σε μια κοινωνία πιο δίκαιη, πιο 

ανθρώπινη, σε μια κοινωνία σοσιαλιστική». Ο Ν. Μαρκάκης προχωρά ακόμα 

παραπέρα λέγοντας πως «η παράταξη της ΠΑΣΚ στηρίζει την οικονομική 

εισοδηματική πολιτική της κυβέρνησης του λαού, γιατί είναι έξω από στενούς 

συντεχνιακούς και οικονομίστικους υπολογισμούς, συνεκτιμώντας ταυτόχρονα ότι 

μέσα σ' ένα κλίμα δύσκολης διεθνούς και εθνικής οικονομικής συγκυρίας υλοποιείται 

αυτή τη στιγμή ένας ικανός αριθμός φιλοϋπαλληλικών και φιλολαϊκών μέτρων».432 

Στην πανηγυρική συνεδρίαση ο πρόεδρος της Γ.Σ., Γιάν. Τσιρωνάς, 

απευθυνόμενος προς την ηγεσία του Υπουργείου, αφού χαιρέτισε την κατάθεση στη 

Βουλή του ενιαίου μισθολογίου, που φιλοδοξεί την απόδοση δικαιοσύνης με την 

άρση των αδικιών και ανισοτήτων του παρελθόντος και εξέφρασε την ικανοποίηση 

του κλάδου για την πορεία των εκπαιδευτικών θεμάτων, εξέθεσε μια σειρά από 

στόχους και αιτήματα που τίθενται πλέον από τη Δ.Ο.Ε. Για τον νέο νόμο για τη γενική 

εκπαίδευση ανέφερε ότι κρίνονται θετικά οι «τρεις άξονες που βάζει, διοίκηση, λαϊκή 

συμμετοχή και επιστημονικο-παιδαγωγική καθοδήγηση ανάμεσα στους οποίους είναι 

φανερή η αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση οριοθετούν καταλυτικά τον ρόλο της 

εκπαίδευσης στην πορεία μετάβασης».433 
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Ο υφυπουργός παιδείας, Π. Μώραλης, ξεκίνησε την τοποθέτησή του κάνοντας 

αναφορά στο έργο του Υπουργείου του,434 όπως και στο θεσμό των πανεπιστημιακών 

παιδαγωγικών τμημάτων. Στη συνέχεια κάλεσε όλους να στηρίξουν τον νέο θεσμό του 

σχολικού συμβούλου, ο οποίος όπως τόνισε σχεδιάστηκε από τους εκπαιδευτικούς, 

μακριά όσο μπορούσε από το να γίνει από πρότυπα που ενθαρρύνουν και 

καθιερώνουν εξαρτησιακές σχέσεις. Και μόνον γι’ αυτόν τον λόγο ο θεσμός είναι 

ποιοτικά ανώτερος, αλλά και ευαίσθητος».435 

Αναφερόμενος στο συνδικαλιστικό κίνημα εγκωμίασε την ωριμότητά του καθώς 

τα θέματα της γενικής συνέλευσης καταδεικνύουν την αταλάντευτη σταθερότητα «σε 

ένα ευρύτατο φάσμα συνδικαλιστικών επιδιώξεων, που ξεφεύγουν εντυπωσιακά από 

τα στενά συντεχνιακά πλαίσια, ενώ παράλληλα, θέτουν τις βάσεις μιας άλλης 

σύγχρονης και αποτελεσματικής συνδικαλιστικής πρακτικής δεοντολογίας…».  

Για τα νέα βιβλία τόνισε πως «ο ρυθμός παραγωγής των […] συνεχίζεται, ώστε 

σύντομα να καλυφθούν όλες οι τάξεις του δημοτικού σχολείου. Συντάχθηκε επίσης, 

νέο αναλυτικό πρόγραμμα για το νηπιαγωγείο και ετοιμάζονται τ' αντίστοιχα βιβλία 

για την νηπιαγωγό αλλά και για τα νήπια. Τα βιβλία αυτά απαλλαγμένα από νεκρές 

στατικές γνώσεις είναι μια αληθινή προσφορά στο ελληνόπουλο αλλά και στον έλληνα 

δάσκαλο. Με την σύγχρονη και δυναμική ύλη τους, με την επιστημονική τους κάλυψη, 

απαλλάσσουν το μαθητή και το δάσκαλο από το άγχος και την ανασφάλειά του τι και 

πώς και οδηγούν ασφαλώς και γρήγορα, εποπτικά και αβίαστα στην ενεργοποίηση 

των δημιουργικών δυνάμεων του μαθητή και στην μεγιστοποίηση της απόδοσής 

του».436 

Συνεχίζοντας ο Π. Μώραλης, αναφέρθηκε στο βαθμολόγιο όπου ο εκπαιδευτικός 

«εντάσσεται στην AT κατηγορία και με αφετηρία τα 16ο κλιμάκιο φθάνει ακώλυτα 

ως το 1ο κλιμάκιο που είναι και το καταληκτικό κλιμάκιο για όλους τους 

υπαλλήλους της ίδιας κατηγορίας».437 

                                                                                                                                                                          
εκπαίδευσης, η σταδιακή κατάργηση της ιδιωτικής εκπαίδευσης, της παραπαιδείας, κλπ. που δεν 
είδαμε να αντιμετωπίζονται στο προσχέδιο, σύμφωνα με τις απόψεις του κλάδου. Δεν μπορούμε 
επίσης, παρά να εκφράσουμε και την λύπη μας γιατί η κατάθεση του θεσμικού αυτού νόμου στη Βουλή 
και η ψήφιση του καθυστέρησε πάρα πολύ. Ο κλάδος ζητάει από το νέο σχολικό έτος να ισχύει ο νέος 
νόμος για την παιδεία». Το βαθμολόγιο επίσης απασχολεί τους εκπαιδευτικούς.  Γενικά, το αίτημα για 
την αύξηση των δαπανών για την παιδεία απηχεί τα οικονομικά αιτήματα. Τέλος, τίθεται και το θέμα 
των πολιτικών δικαιωμάτων. «Έχουμε και μα άλλη σειρά θεμάτων, άλλα μου είναι αδύνατον να τα 
βάλω σήμερα Απ' όλα όμως, μου είναι αδύνατον να παραλείψω αυτό για τα πολιτικά δικαιώματα των 
δημοσίων υπαλλήλων. Ο δημόσιος υπάλληλος, σε σχέση με τους ιδιώτες, στερείται σήμερα βασικών 
πολιτικών δικαιωμάτων, π.χ. να γίνει μέλος κόμματος, να εκδηλώσει την πολιτική του άποψη δημόσια 
να θέσει υποψηφιότητα για βουλευτής ή δημοτικός σύμβουλος, χωρίς να χάσει την θέση του στο 
δημόσιο, κλπ». Δ.Β.954/Ιούλιος-Αύγουστος 1984:32-3. 
434

«Το Υπουργείο Παιδείας, προχώρησε με σταθερά και γοργά βήματα στην υλοποίηση του μεγάλου 
οράματος για την αναμόρφωση της παιδείας μας, μιας παιδείας που πρέπει να εκσυγχρονισθεί, να 
αναβαθμιστεί και να τεθεί στην υπηρεσία του λαού για να αποτελέσει το πραγματικά θεμέλιο της 
μεγάλης αλλαγής».Δ.Β.954/Ιούλιος-Αύγουστος 1984:35. 
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Από την πλευρά της Ν.Δ., ο Σωτ. Κούβελας, μιλώντας ως εκπρόσωπος της Ν.Δ., 

στην τοποθέτησή του επιδοκιμάζει τη λειτουργία των παιδαγωγικών τμημάτων και 

ζητά να ξεκαθαριστεί ότι θα ενταχθούν σε ανεξάρτητες παιδαγωγικές σχολές. Στέκεται 

επίσης θετικά στον προβληματισμό και τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην 

επίλυση γενικότερων προβλημάτων όπως τα προβλήματα της ειρήνης και του 

αφοπλισμού. Ωστόσο, εξέφρασε της άποψη ότι μερικές φορές ο τόνος και η προβολή 

αιτημάτων υπερβαίνει ίσως την πραγματικότητα.438 Ιδιαίτερη σημασία έχει η 

εκτίμηση που ο Σ. Κούβελας κάνει ότι τα αιτήματα της εκπαιδευτικής κοινότητας είχαν 

ουσιαστικά γίνει αποδεκτά και από τις προηγούμενες δημοκρατικές κυβερνήσεις 

(εννοεί τις πρώτες μεταπολιτευτικές της Ν.Δ.), αποδεχόμενος εμμέσως τη θεωρία της 

συνέχειας στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση.439 

Εκ μέρους του Κ.Κ.Ε., ο Δ. Σαχίνης, τονίζει ότι το κόμμα του στέκεται πάντα στο 

πλευρό των εκπαιδευτικών και αναφέρεται στις θέσεις του κόμματός του: Ενιαίο 

Μισθολόγιο – Βαθμολόγιο, άμεση και σωστή λειτουργία των παιδαγωγικών 

τμημάτων, ριζική αλλαγή του νόμου για τη γενική εκπαίδευση και θέσπιση του 

9χρονου, ενιαίου σχολείου.440 

Ο Θ. Βασιλειάδης, που εκπροσώπησε το Κ.Κ.Ε. εσωτ., ανέφερε ότι ο νέος νόμος 

για τη γενική εκπαίδευση θα «πρέπει να στοχεύει στον περιορισμό της κοινωνικής 

επιλογής των μαθητών στο σχολείο, στην παροχή αντισταθμιστικής εκπαίδευσης σ' 

ένα σχολείο κέντρο μάθησης, ανοιχτό στην κοινωνία και στις αντιφάσεις της, 

δημοκρατικό, ανανεωμένο, φιλικό και ανθρώπινο. Σ' ένα σχολείο που δίνει την 

δυνατότητα στο μαθητή, να σκέφτεται κριτικά, να ερευνά και αδιάκοπα να μαθαίνει. 

Σ’ ένα σχολείο που ενθαρρύνει και τονώνει την ανάπτυξη του αισθήματος της 

κοινωνικής ευθύνης».441 

Από την πλευρά της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε., ο Απ. Ανδρέου στάθηκε στην υποσχόμενη και μη 

επιβληθείσα κατάργηση της ιδιωτικής εκπαίδευσης λέγοντας πως «από τα προσχέδια 

αυτά απουσιάζει η κατάργηση της ιδιωτικής εκπαίδευσης αλλά και η προοπτική της 

κατάργησής της, που αποτελεί ένα πάγιο αίτημα της Ομοσπονδίας των Ιδιωτικών 

Εκπαιδευτικών. Θέλουμε όμως να τονίσουμε ότι οι θέσεις της Δ.Ο.Ε. και της Ο.Λ.Μ.Ε. 

υπέρ της κατάργησης της ιδιωτικής εκπαίδευσης, συμβάλλουν αποφασιστικά στο 

δέσιμο των εκπαιδευτικών αυτών οργανώσεων στο στόχο να καταργηθεί η ιδιωτική 
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 «Πρέπει να πούμε χωρίς αυταρέσκεια, ότι και οι προηγούμενες Κυβερνήσεις, δεν κρίνω αν από τη 
θέλησή τους ή κάτω από τους δικούς σας αγώνες […] είχαν ουσιαστικά αποδεχτεί τα αιτήματα αυτά. 
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εκπαίδευση σε όλο της το φάσμα».442 Αντίστοιχα, ο Γιάν. Γκίδης, εκπρόσωπος της 

Α.Σ.Γ.Μ.Ε., στάθηκε στη διοίκηση, στους στόχους και τη φιλοσοφία του σχολείου 

όπως θα πρέπει να αποτυπωθεί στο νέο νόμο.443 

Ο πρόεδρος της Δ.Ο.Ε. Μεν. Παπαχρίστος, κατά τη δευτερολογία του, αφού 

τονίζει την φιλολαϊκή πολιτική του ΠΑ.ΣΟ.Κ. παρά τις αντίξοες οικονομικές 

συνθήκες,444 υποστήριξε την επιλογή ο νόμος πλαίσιο να προβλέπει πολλά Π.Δ. 

λέγοντας πως «το επιχείρημα ότι ο νόμος δεν είναι καλός, επειδή προβλέπει πολλά 

προεδρικά διατάγματα, δεν ευσταθεί γιατί ο νόμος αυτός, είναι νόμος - πλαίσιο και 

δεν μπορούσε εκεί μέσα να συμπεριληφθούν όλες οι ρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν 

για τους διορισμούς, για τις μεταθέσεις, για τις αποσπάσεις, για όλα αυτά τα 

ζητήματα, προαγωγές σχολείων, διότι αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να είναι δυνατόν 

να ρυθμίζονται με προεδρικά διατάγματα που είναι ευκολότερα στην έκδοσή τους και 

παράλληλα, αν τα συμπεριλαμβάναμε όλα μέσα στο νόμο αυτό, θα γίνονταν ένας 

νόμος μαμούθ 200-300 σελίδες, που θα χρειαζόταν η Βουλή των Ελλήνων να τον 

συζητάει ένα εξάμηνο». Είναι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα επιχειρηματολογία, στην 

οποίο θα επανέλθουμε αργότερα, όταν τα Π.Δ. δεν θα εκδοθούν τελικά, υπό την 

πίεση ακόμη και της ίδιας της Δ.Ο.Ε., αντιδρώντας σε διάφορα ζητήματα, όπως αυτό 

της αξιολόγησης.445 

Η αναφορά του για τους σχολικούς συμβούλους είναι ιδιαίτερα σημαντική για το 

πώς αντιμετωπιζόταν το ζήτημα από τους πολέμιους του θεσμού. Απευθυνόμενος σε 

αυτούς αναφέρει: «ειπώθηκε ότι έγιναν με κομματικά κριτήρια, ότι ο νέος θεσμός 

είναι από την αρχή του θνησιγενής, γιατί δεν υπήρχαν αξιοκρατικά κριτήρια, ότι ο 

θεσμός αυτός επειδή είναι μετακλητός δεν μπορεί να γίνει αποδεκτός από τη 

ΔΗΚΙΔΝΕ. Ακόμα ειπώθηκε ότι για να γίνουν μερικοί σύμβουλοι, τους δώρισαν στο 

συμβούλιο επιλογής και πτυχία και μερικά άλλα τέτοια. Για τα κομματικά κριτήρια 

θέλω να διαβεβαιώσω τον κλάδο, ότι 1) δεν ήταν στην ιδεολογία της κυβέρνησης, του 

συμβουλίου και της Δ.Ο.Ε. να γίνει επιλογή με κομματικά κριτήρια. Αν υπάρχει 

αντίθεση, αντίθετα στοιχεία, παρακαλώ να προσκομισθούν. Αλλά 2) ούτε και ήταν 

δυνατό να λάβουμε υπόψη κομματικά κριτήρια γιατί εμείς δεν είχαμε φακελωμένους 

τους συναδέλφους. Είναι γεγονός, συνάδελφοι ότι σε ορισμένες περιοχές η 
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«Ζητάμε αποφασιστικές αρμοδιότητες στη διοίκηση και σ' όλο το φάσμα της παιδείας, για να γίνει 
ένα σχολείο πράγματι αντάξιο των προσδοκιών του ίδιου του σχολείου. Ένα σχολείο που θα 
διαμορφώνει ανθρώπους σωστούς, ένα σχολείο χωρίς διαφορές, ένα σχολείο που δεν θα 
χρησιμοποιείται από το σύστημα για την διαιώνιση της κυριαρχίας του αλλά για την απελευθέρωση του 
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προσχέδιο νόμου να καλλιεργεί την αγάπη των παιδιών για όλους τους ανθρώπους, να καλλιεργεί και 
να διδάσκει την αγωνιστικότητα για την ειρήνη…». Δ.Β.954/Ιούλιος-Αύγουστος 1984:46-47. 
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οικονομική κάμψη και μηδενική αύξηση του εθνικού εισοδήματος στην Ελλάδα, κατά το 1983, 
ακολουθήθηκε μια φιλολαϊκή πολιτική και μια πολιτική υπέρ της εκπαίδευσης των παιδιών του 
Ελληνικού Λαού». Δ.Β.954/Ιούλιος-Αύγουστος 1984:59. 
445

 Δ.Β.954/Ιούλιος-Αύγουστος 1984:64. 



 

 

 

231 ΜΕΡΟΣ Γ’ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

συντριπτική πλειοψηφία των σχολικών συμβούλων έγινε από τους συναδέλφους της 

ΠΑΣΚ. Γιατί όμως; 1) Διότι αυτή είναι μεγαλύτερη η παράταξη και 2) πάρα πολλοί 

συνάδελφοι από την άλλη παράταξη, δεν μιλάω εδώ για την ΔΑΣΚ, δεν υπέβαλαν καν 

αίτηση για να γίνουν σχολικοί σύμβουλοι αν και είχαν όλα τα τυπικά προσόντα και 

σπουδές. Και αυτό γιατί ήταν επιλογή τους να μη στηρίξουν αυτό το θεσμό με τη 

συμμετοχή τους».446 

Οι αναφορές για «συμμετοχικό συνδικαλισμό» μέσα στη γενική συνέλευση, 

δέχονται επίσης απάντηση: «λέτε ότι ο συμμετοχικός συνδικαλισμός, αδυνατίζει το 

συνδικαλιστικό κίνημα, γίνεται κυβερνητικός και στο τέλος, δεν είναι σε θέση να 

προασπίσει τα συμφέροντα των εργαζόμενων […]. Συμμετοχικός συνδικαλισμός 

σημαίνει αξίωση από το συνδικάτο να έχει άποψη να ρωτιέται και να την εκφράζει 

πριν η πολιτεία λάβει τις αποφάσεις της. Κάτι που αποτελεί κατάκτηση σήμερα και 

που ήταν όνειρο θερινής νυκτός στο παρελθόν. Αλλά, για να μπορέσουμε να 

ανταποκριθούμε σ' αυτό το αίτημα των καιρών και του λαού, δηλαδή σαν 

εργαζόμενοι να επιδρούμε στην διαμόρφωση των επιλογών που κάνει η πολιτεία, 

θα πρέπει να είμαστε σε θέση και εδώ είναι το ζητούμενο, πραγματικά και 

ουσιαστικά να συμμετέχουμε»447 [οι επισημάνσεις δικές μας]. 

Καθώς η 53η γενική συνέλευση ολοκληρώνεται, οι αποφάσεις που λαμβάνονται 

στο κλείσιμο αποκτούν ιδιαίτερη σημασία για ζητήματα που στους επόμενους μήνες 

θα προκαλέσουν αντιδράσεις. Αξίζει να παρατεθούν αυτούσιες για το καίριο ζήτημα 

της αξιολόγησης:  

«1ον) Ότι τα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν πριν τη ρύθμισή του 

νομοθετικά είναι πολλά και καίρια. Μερικά απ’ αυτά είναι: 

1) Τι αξιολογείται (προγράμματα, βιβλία, μέθοδοι διδασκαλίας, διδακτικό 

προσωπικό, μαθητές κλπ.).  

2) Πώς αξιολογείται (ποια τα κριτήρια και η μέθοδος αξιολόγησης). 

3) Από ποιον (ποιους) ή από ποιο συλλογικό όργανο γίνεται η αξιολόγηση των 

συντελεστών της Εκπαίδευσης. 

4) Πότε ή κάθε πότε αξιολογούνται οι συντελεστές εκπαίδευσης. 

5) Τι γίνεται το προϊόν της αξιολόγησης; (αξιοποίηση πορισμάτων κλπ)  

2ον) Επίσης η 53η γενική συνέλευση έκρινε ότι το θέμα της αξιολόγησης των 

εκπαιδευτικών πρέπει να συνεξεταστεί μέσα στα πλαίσια του γενικότερου 

προβλήματος της αξιολόγησης της εκπαίδευσης με στόχο την αναβάθμισή της προς 

όφελος των παιδιών του ελληνικού λαού, αλλά και για τη βελτίωση του έργου του 

εκπαιδευτικού. 
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3ον) Επαναβεβαίωσε τη θέση που πήρε ο κλάδος στην 52η γενική συνέλευση ότι 

αξιολόγηση εκπαιδευτικών μπορεί να γίνεται για επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης 

(σχολ. σύμβουλος. προϊστάμενος εκπ/σης, δ/ντής σχολείου κλπ.) με διαφανείς 

διαδικασίες, συγκεκριμένα κριτήρια και από συλλογικό όργανο. 

4ον) Έλαβε υπόψη της ότι η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού σε ατομική βάση με 

σκοπό, όχι τη βελτίωση του έργου του σε σχέση με τους τιθεμένους για υλοποίηση 

στόχους στο σχολείο και την εκπαίδευση, αλλά απλά και μόνο για να μπει σε μια 

βαθμολογική κλίμακα, είναι αντίληψη αστική και ξεπερασμένη και βρίσκει το σύνολο 

σχεδόν των δασκάλων και νηπιαγωγών αντίθετους. 

5ον) Η 53η Γ.Σ. παίρνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω αποφάσισε: 

Εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. να προχωρήσει σύντομα στην μελέτη του θέματος 

«αξιολόγηση» σε βάθος και απ' όλες τις πλευρές μέσα από ένα συνέδριο ή 

οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο κρίνει (μια συζήτηση στρογγυλής τράπεζας κλπ.) 

και να στείλει στους συλλόγους-μέλη της σχετική εισήγηση, ώστε να εκφράσουν τις 

απόψεις τους».448 

Πέρα από την αξιολόγηση, οι συγκεντρωτικές αναφορές συμπεριλαμβάνουν: τα 

αναλυτικά προγράμματα, για τα οποία δηλώνεται ότι «πρέπει να υπηρετούν την 

ανάγκη εκδημοκρατισμού του σχολείου και της κοινωνίας»,449 τα νέα βιβλία,450   την 

ανωτατοποίηση451 και τα πολιτικά δικαιώματα των δημοσίων υπαλλήλων.  

Μετά τη δημοσίευση των εργασιών της 53ης Γ.Σ., σε άρθρο του Π. 

Παναγιωτοπούλου στην εφ. Καθημερινή (29-30/7-1984) ανακοινώνεται ότι σύμφωνα 

με πληροφορίες θα κατατεθεί το νομοσχέδιο για τη δομή και τη λειτουργία της 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά πάσα πιθανότητα τις 

τελευταίες ημέρες του Αυγούστου στο θερινό τμήμα της Βουλής. Όπως βέβαια 

γνωρίζουμε, η κατάθεση θα καθυστερήσει πλέον του χρόνου για θα γίνει μάλιστα στη 

νέα Βουλή που προέκυψε μετά τις εκλογές του Ιουνίου του 1985, μια καθυστέρηση 
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παιδιού. γ. Να μην κάνουν κηρύγματα ηθικολογίας και φρονηματισμού. δ. Να προκαλούν ερεθίσματα 
και να καθοδηγούν τις δραστηριότητες του μαθητή. ε. Να αποτρέπουν τη δασκαλοκεντρική διδασκαλία. 
Δ.Β.954/Ιούλιος-Αύγουστος 1984:72. 
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 Με βάση τη διακήρυξη αυτή, η Δ.Ο.Ε. «αποδέχεται καταρχήν την ενοποίηση των παιδαγωγικών 
τμημάτων δασκάλων και νηπιαγωγών. Εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. να προχωρήσει σε παραπέρα 
διερεύνηση του θέματος από κάθε πλευρά. Σε περίπτωση διαφοροποίησης της θέσης αυτής (σημείο α') 
να κάνει το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. σχετική εισήγηση στους συλλόγους-μέλη της για να παρθεί η απόφαση. 
Ωστόσο, αρχίζει τώρα να αναδεικνύεται το θέμα της εξομοίωσης των πτυχίων των δασκάλων που θα 
τελειώνουν τα παιδαγωγικά τμήματα και αυτών που έχουν διοριστεί με το πτυχίο των παιδαγωγικών 
ακαδημιών». Δ.Β.954/Ιούλιος-Αύγουστος 1984:72. 
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που δείχνει τη δυστοκία στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής.452 Κάνει 

ιδιαίτερη εντύπωση η επανεμφάνιση της κριτικής στην οποία είχε απαντήσει ο 

πρόεδρος της Δ.Ο.Ε. στη Γ.Σ. και αφορούσε τα πολλά Π.Δ. που προβλέπονται στο 

προσχέδιο. Αν και η κριτική πηγάζει από τη δυνατότητα που δίνεται στον υπουργό να 

αποφασίζει μόνος, αυτό τελικά αποτέλεσε και την αχίλλειο πτέρνα για την εφαρμογή 

του νέου νόμου. 

Ο Αρ. Βουγιούκας, εκ των πρωτεργατών της αλλαγής των βιβλίων και της 

φιλοσοφίας στο εκπαιδευτικό σύστημα, σε συνέντευξή του στην εφ. Το Βήμα, 

αναφερόμενος σε όλα τα ανοιχτά ζητήματα της εποχής δείχνει και την κατεύθυνση 

που θέλει να δώσει η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Υποστηρίζει πως «οι μεγάλες 

επιλογές στην παιδεία είναι θέματα πρώτιστα πολιτικά, γιατί υπαγορεύονται από τη 

φιλοσοφία για τον άνθρωπο και την πόλη, που έχει η συγκεκριμένη κάθε φορά 

πολιτική εξουσία. Και συμβαίνει σήμερα η παράταξη που κυβερνά τον τόπο να έχει 

ένα όραμα κοινωνικοποίησης και χειραφέτησης του ανθρώπου, που συνταιριάζει τον 

ουμανισμό των μεγάλων προοδευτικών παιδαγωγών με την κοινωνικοπολιτική 

ιδεολογία που πιστεύει στον λογικό και συλλογικό άνθρωπο. Οι περιστάσεις λοιπόν 

είναι ευνοϊκότερες από κάθε άλλη φορά για μια εκπαιδευτική αναγέννηση». Στην 

συνέχεια επισημαίνει κάποια συγκεκριμένα ζητήματα που πρέπει να αλλάξουν: η 

αυθεντία του δασκάλου και οι σχέσεις εξάρτησης και υποτέλειας δασκάλου-μαθητή, 

οι βάναυσες συμπεριφορές και οι τιμωρίες, οι ανταγωνιστικές σχέσεις των μαθητών 

και η αξιολόγηση-βαθμολόγηση και, τέλος, ο ριζικός επαναπροσδιορισμός του ρόλου 

των γονέων. Τελικός στόχος ο εκδημοκρατισμός του σχολείου και της κοινωνίας.453 
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 «Για το προσχέδιο νόμου έχουν εκφράσει μέχρι σήμερα θετικές απόψεις πολλές συνδικαλιστικές 
οργανώσεις εκπαιδευτικών (Ο.Λ.Μ.Ε., Ο.Ι.Ε.Λ.Ε., Δ.Ο.Ε.), καθώς και άλλοι σχετιζόμενοι με το 
περιεχόμενό του συνδικαλιστικοί φορείς όπως η Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας 
κ.α. Πρέπει να προστεθεί, όμως, ότι όλες αυτές οι οργανώσεις που ελέγχονται από τις κομματικές 
πλειοψηφίες των συνδικαλιστικών παρατάξεων του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και του Κ.Κ.Ε. […]. Αντίθετα, ουσιαστικές 
διαφωνίες με τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου έχουν διατυπωθεί από την πλευρά φιλελευθέρων 
συνδικαλιστικών κινήσεων του εκπαιδευτικού χώρου όπως η Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση 
Καθηγητών Μέσης Εκπαιδεύσεως η οποία έχει επισημάνει ότι το σχέδιο νόμου, που πρόκειται να φέρει 
προς ψήφιση η κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. διακρίνεται για τη αδυναμία του να εισηγηθεί νέες 
ριζοσπαστικές λύσεις, που θα βελτιώσουν ουσιαστικά το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Επιπλέον, οι 
επικρίσεις της ΔΑΚΚΜΕ, εστιάζονται, εκτός των άλλων, και στο γεγονός ότι με τις προτεινόμενες 
ρυθμίσεις παρέχεται - σε αντίθεση με τα προβλεπόμενα από το νόμο 309/79- η ευρύτατη δικαιοδοσία 
στον υπουργό να αποφασίζει για πολλά θέματα κεφαλαιώδους σημασίας για την πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπως παραδείγματος χάριν για το είδος των μαθημάτων που θα 
διδάσκονται στα σχολεία». Παναγιωτόπουλος, Π., «Νομοσχέδιο για τη Μέση και τη Στοιχειώδη 
Εκπαίδευση», Καθημερινή, 29/30-07-1984. 
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 Βουγιούκας, Α., «Αλλαγή ΚΑΙ στην Εκπαίδευση», Το Βήμα, 22-08-1984. 
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Καθώς ξεκινά η νέα σχολική χρονιά, το θέμα του περαιτέρω εκδημοκρατισμού 

βρίσκεται πάλι στην επικαιρότητα.454 Στο επίκεντρο όμως σταδιακά τίθεται η 

προσδοκία που έχει δημιουργήσει το προσχέδιο του νέου νόμου για την επίλυση 

όλων αυτών των θεμάτων της εκπαίδευσης. Η επίσημη αιτιολογία ήταν ότι η 

κατάθεση στη Βουλή καθυστερεί για να ψηφιστεί πρώτα το ενιαίο βαθμολόγιο-

μισθολόγιο, ώστε να συμπεριληφθούν οι σχετικές διατάξεις και στο εκπαιδευτικό 

νομοσχέδιο. Ωστόσο η πολύμηνη καθυστέρηση δημιουργεί απορίες. Στο Δ.Β. 958 

(Νοέ.84, σ.32), εκφράζεται η αναμονή των εκπαιδευτικών. «Σαν το μάνα περιμένει ο 

δημοκρατικός κλάδος την κατάθεση και ψήφιση του αντί-309 νόμου. Δυο χρόνια τώρα 

και παραπάνω καθυστερεί αυτή η κυρίαρχη για την εκπ/ση υπόθεση. Ή καλύτερα 

πάει σαν το κάβουρα... τώρα θα κατατεθεί και… σε λίγο κατατίθεται και... πάει 

λέγοντας». Αρχίζουν να δημιουργούνται απορίες και προβληματισμοί μήπως 

υπάρχουν και άλλοι λόγοι πέραν του ότι «δε μπορεί να γίνει η ψήφισή του, πριν το 

ενιαίο βαθμολόγιο, αφού τα ζητήματα της επιλογής των δ/ντών των σχολείων θα 

ρυθμιστούν με βάση αυτό. «Όμως η κατάθεση; Γιατί αργεί η κατάθεση; Ελπίζουμε να 

γίνει σύντομα. Μαθαίνουμε μάλιστα ότι το σχετικό σχέδιο νόμου έχει υπογραφεί απ' 

τους συναρμόδιους υπουργούς».455 

Αναφορικά με το θέμα αυτό της καθυστέρησης, στη συνέντευξη 10 επισημαίνεται 

πως όταν ήρθε το πρώτο προσχέδιο «έγινε μακελειό από το πρώτο άρθρο που έλεγε 

“σύμφωνα με τις αρχές της ορθόδοξης παράδοσης” και διαιρεθήκαμε σε δύο 

στρατόπεδα. Εγώ δεν το ήθελα με τίποτα γιατί αν αύριο μεθαύριο γινόταν υπουργός 

κάποιος άνθρωπος της εκκλησίας πρωί μεσημέρι βράδυ θα κάναμε προσευχή στα 

σχολεία και μπορούσε να αλλάξει τα βιβλία προς αυτήν την κατεύθυνση. Επήλθε 

μεγάλη ρήξη και εμείς οι υπόλοιποι μετά ρίξαμε τον Παπαχρίστο. Δεν μπορούσαμε να 

βγάλουμε από το σχέδιο τις αρχές της ορθόδοξης παράδοσης [...]. Γι’ αυτό 

καθυστέρησε και η έκδοση του νόμου 1566, υπήρχαν σοβαρές ρήξεις. Εμείς δεν 

θέλαμε το τελικό κείμενο να εμπεριέχει αυτές τις αναφορές, θέλαμε να είναι πιο 

ανθρωπιστικό, να είναι πιο ελεύθερος ο δάσκαλος». 

Το Οκτώβριο του 1984 δίνεται στη δημοσιότητα και αποστέλλεται στη Δ.Ο.Ε. το 

προσχέδιο Π.Δ. για την αξιολόγηση. Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. το δημοσιεύει ολόκληρο (Δ.Β. 

957/Νοέ.84 Έκτακτη έκδοση) για να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί, όπως έκανε για 

όλα τα προσχέδια θεσμικών κειμένων για την εκπαίδευση μέχρι τώρα, αλλά αυτή τη 

φορά μαζί, πριν από το κείμενο του Π.Δ. δημοσιεύει και τη σχετική εισήγηση προς 

τους συλλόγους-μέλη και τους καλεί να καταθέσουν τις προτάσεις τους. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι η Δ.Ο.Ε. στην εισήγησή της αναφέρεται στην απόφαση της 53ης Γ.Σ. του 

Ιουνίου 1984, η οποία έθετε τα βασικά ερωτήματα της αξιολόγησης και πρότεινε το 

θέμα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών να συνεξεταστεί μέσα στα πλαίσια του 
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 «Μια μπροσούρα του Κ.Κ.Ε. για την εκπαίδευση», Ριζοσπάστης, 07-09-1984. «Μόρφωση σύγχρονη, 
δημοκρατική», Ριζοσπάστης, 10-09-1984. 
455

 «Για τον αντι-309 νόμο: Πολύ καθυστερεί η κατάθεσή του», Δ.Β.958/Νοέμβριος 1984:32. 
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γενικότερου ζητήματος της αξιολόγησης της εκπαίδευσης, το οποίο θα έχει στόχο την 

αναβάθμισή της προς όφελος των παιδιών του Ελληνικού λαού, αλλά και για τη 

βελτίωση του έργου του εκπαιδευτικού. Τέλος αναφέρει ότι «η αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού σε ατομική βάση με σκοπό, όχι τη βελτίωση του έργου του σε σχέση με 

τους τιθέμενους για υλοποίηση στόχους στο σχολείο και την εκπαίδευση, αλλά απλά 

και μόνο για να μπει σε μια βαθμολογική κλίμακα, είναι αντίληψη αστική και 

ξεπερασμένη και βρίσκει το σύνολο σχεδόν των δασκάλων και νηπιαγωγών 

αντίθετους». Υπενθυμίζει τον προηγούμενο θεσμό για την αξιολόγηση (επιθεωρητή) 

για τον οποίο αναφέρει πως «είχε ως στόχο την καθυπόταξη των ίδιων των 

εκπαιδευτικών και του έργου τους στην ιδεολογία της άρχουσας τάξης, έτσι ώστε να 

εξασφαλίζεται η αναπαραγωγή του συστήματος και να ελέγχεται κάθε πιθανότητα 

μετασχηματισμού του σχολείου». Αναφέρει ότι συμφωνεί με την αξιολόγηση ως 

διαδικασία βελτίωσης. Με αφετηρία αυτές τις θέσεις, παρουσιάζει ένα εντελώς νέο 

σχέδιο αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου συνολικά, σε εθνικό, νομαρχιακό, 

δημοτικό, σχολικό και επίπεδο τάξης, το οποίο βασίζεται στον άξονα «σχεδιασμός-

υλοποίηση-απολογιστική έκθεση». Το σχέδιο αναπτύσσεται αναλυτικά σε όλο το 

φύλλο της έκτακτης έκδοσης του Δ.Β. 957 (Νοε.84) και στο τέλος, όσον αφορά την 

υπηρεσιακή κρίση των εκπαιδευτικών, υποστηρίζει ότι πρέπει να γίνεται από το 

αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, το οποίο θα παίρνει υπόψη του και τα εισηγητικά 

σημειώματα του σχολ. συμβούλου, του δ/ντή του σχολείου και του ίδιου του 

κρινόμενου. Τα σημειώματα αυτά θα πρέπει να συντάσσονται με βάση την 

απολογιστική έκθεση, και μόνο για τις εξής περιπτώσεις: 

«α) Για τη μονιμοποίηση του εκπαιδευτικού. 

β) Για τις βαθμολογικές προαγωγές του. 

γ) Για την επιλογή σχολικών συμβούλων, προϊσταμένων δ/νσης και 

δ/ντών σχολείων και 

δ) Σε περιπτώσεις που η απόδοση του εκπαιδευτικού είναι αρνητική 

με αποτέλεσμα να δημιουργείται οξύ πρόβλημα στη λειτουργία του 

σχολείου ή να έχει σοβαρές επιπτώσεις στο εκπαιδευτικό έργο της 

τάξης».456 

Παρακάτω, στις τελευταίες σελίδες παρατίθεται και το προσχέδιο του Π.Δ. που 

απέστειλε το Υπουργείο με εισαγωγικό σημείωμα: «το σχέδιο Π. Δ/τος που δόθηκε 

στη Δ.Ο.Ε. απ' το Υπουργείο Παιδείας και απορρίφθηκε χωρίς συζήτηση απ' το Δ.Σ. 

της Δ.Ο.Ε.»457 [η επισήμανση δική μας]. Η προσέγγιση του σχεδίου Π.Δ. από το 

ΥΠ.Ε.Π.Θ. ήταν διαφορετική καθώς αυτό ήταν προσανατολισμένο στον εκπαιδευτικό. 

Στο άρθρο 1 όπου παρουσιάζεται η έννοια και ο σκοπός της αξιολόγησης αναφέρει 
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 «Η υπηρεσιακή κρίση των εκπαιδευτικών», Δ.Β.957/Νοέμβριος 1984:5 
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 «Το σχέδιο Π.Δ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ.», Δ.Β.957/Νοέμβριος 1984:7. 
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συγκεκριμένα: «με τον όρο αξιολόγηση της υπηρεσιακής ευδοκιμότητας του 

εκπαιδευτικού νοείται η εκτίμηση της καταλληλότητάς του για το ανατεθειμένο σ’ 

αυτόν από την πολιτεία έργο και της απόδοσής του σ' αυτό.  

2. Η αξιολόγηση αυτή αποσκοπεί στο να βοηθήσει: α) Τον ίδιο τον εκπαιδευτικό 

να συνειδητοποιήσει την ποιότητα της προσπάθειας και να βελτιώσει την 

αποδοτικότητά της. Επιπλέον να δοκιμάσει την ικανοποίηση της αναγνώρισης της και 

της ανάλογης δικαίωσης τυχόν υπηρεσιακών του επιδιώξεων. 

β) Την πολιτεία να διασφαλίσει την επιδιωκόμενη ποιότητα της παρεχόμενης 

εκπαίδευσης, τόσο με αποδοτικούς εκπαιδευτικούς της βάσης όσο και με ικανά 

καθοδηγητικά και διοικητικά στελέχη». 

Ως μέσο αξιολόγησης του εκπαιδευτικού ανέφερε τις «εκθέσεις υπηρεσιακής 

ευδοκιμότητάς του, που συντάσσονται παράλληλα από το διευθυντή του σχολείου, 

τον οικείο σχολικό σύμβουλο και τον οικείο προϊστάμενο γραφείου ή διεύθυνσης 

εκπαίδευσης». Παρακάτω αναπτύσσονταν τα ειδικότερα θέματα που αφορούσαν τη 

διαδικασία, το χρόνο και την υπηρεσιακή χρήση των εκθέσεων. 458 

Η ανακοίνωση του σχεδίου Π.Δ. για την αξιολόγηση και η απορριπτική 

τοποθέτηση της Δ.Ο.Ε. ενεργοποίησαν αρνητικά αντανακλαστικά για το θέμα στον 

εκπαιδευτικό κόσμο.  

Η εφ. Ριζοσπάστης (16-10-1984), κινούμενη στο κλίμα του συνδικαλιστικού 

κόσμου, σε άρθρο με την υπογραφή «Εκπαιδευτικός», θέτει το ερώτημα «σε ποια 

βάση η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών;», όπου αναγνωρίζεται η αναγκαιότητα για 

την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, απορρίπτεται όμως η αξιολόγηση αυτού 

του τύπου. Και συνεχίζει υποστηρίζοντας πως γενικά το προεδρικό διάταγμα 

«επιχειρεί με πιο ραφιναρισμένο τρόπο να χρησιμοποιήσει διοικητικά 

γραφειοκρατικά, κατασταλτικά μέτρα για να ελέγξει τη μισθολογική, βαθμολογική και 

κάθε άλλη εξέλιξη των εκπαιδευτικών. Ουσιαστικά και με τις νέες προβλεπόμενες 

εκθέσεις από τον διευθυντή του σχολείου, από το σχολικό συμβούλιο και από τους 

διευθυντές δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης, επανέρχεται το παλιό καθεστώς των 

απαράδεκτων εκθέσεων των επιθεωρητών, που χρησιμοποιούσε η Δεξιά για την 

αστυνόμευση των πολιτικών φρονημάτων τους. Με την ανάθεση του έργου της κρίσης 

στους διευθυντές σχολείων, σχολικούς συμβούλους, διευθυντές βαθμίδων 

εκπαίδευσης, το σχέδιο απλώς καταμερίζει τις αρμοδιότητες του καταργημένου 

θεσμού του επιθεωρητή σε τρία πρόσωπα».459 

Στο αμέσως επόμενο τεύχος του Δ.Β. (958/Νοε.84:13) η Δ.Ο.Ε. ανακοινώνει πως 

οι σύλλογοι-μέλη της ανταποκρίθηκαν μαζικά στην εισήγησή της με την κατάθεση 

προτάσεων που βελτιώνουν τη δική της πρόταση.460 Η αξιολόγηση όμως πλέον δεν 
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 «Το σχέδιο Π.Δ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ.», Δ.Β.957/Νοέμβριος 1984:7-8. 
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 «Σε ποια βάση η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών;», Ριζοσπάστης, 18-10-1984. 
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 Η λογική που βασίζονται αναδεικνύει ότι «η αξιολόγηση στην εκπαίδευση δεν είναι τεχνοκρατικό 
αλλά κυρίαρχα ιδεολογικό ζήτημα. Έχει να κάνει με την αντίληψη για το πώς προχωρούν οι κοινωνίες 
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είναι θέμα εκπαιδευτικής οπτικής αλλά αποτελεί πεδίο ιδεολογικής αντιπαράθεσης. 

Στις απόψεις που κατατίθενται από τους εκπαιδευτικούς διαβάζουμε ότι ο 

εργαζόμενος πάσχει από τρία δεινά: την εκμετάλλευση, την καταπίεση και την 

αλλοτρίωση.461  

Στο ίδιο τεύχος υπάρχει άρθρο του δασκάλου Β. Σκαρλάτου, το οποίο κινείται 

στην κατεύθυνση της λαϊκής συμμετοχής, όπου μεταξύ άλλων αναφέρει: «το ανοιχτό 

δημοκρατικό σχολείο, που τώρα χτίζεται, δε στέκεται χωρίς τη λαϊκή συμμετοχή 

ξεκομμένο απ' τον κοινωνικό περίγυρο, την τοπική αυτοδιοίκηση, τους πολιτιστικούς 

φορείς. Ως τώρα το σχολείο ακολουθούσε το δρόμο της απομόνωσης. Έτσι σιγά-σιγά 

χτίστηκε το αυταρχικό σχολειό, δείγμα μας άλλης αντίληψης δημιουργίας στεγανών 

ανάμεσα στην κοινωνία και τους φορείς της αγωγής. Το ξεθεμελίωμα του αυταρχικού 

σχολειού, με πρωτοπόρο σήμερα την πολιτεία, ζητάει τη συμμετοχή τόσο τον 

δασκάλων όσο και των συλλόγων γονέων. Είναι το μέτρο μέτρησης των αγώνων 

μας».462 

Η Δ.Ο.Ε., μετά την λήψη των εισηγήσεων για την αξιολόγηση από τους 

συλλόγους-μέλη της διατυπώνει την τελική της απάντηση με επιστολή της προς το 

Υπουργείο στις 14-12-1984. Στην απάντησή της αναφέρεται πως το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. 

«εκτίμησε ότι η φιλοσοφία και το περιεχόμενο του σχεδίου Π.Δ. που δόθηκε στη 

δημοσιότητα από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. για την “αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προσωπικού” 

έρχεται σε αντίθεση με τη φιλοσοφία και το περιεχόμενο του 1304/82 και του αντί-

309 και το απέρριψε χωρίς συζήτηση». Αποστέλλει ταυτόχρονα και τις προτάσεις της 

σχετικά με την αξιολόγηση οι οποίες «στοχεύουν στη στήριξη των αλλαγών στην 

εκπαίδευση, στην ανάδειξη της κοινωνικής συμμετοχής και της αποκέντρωσης, στην 

απελευθέρωση του εκπαιδευτικού ως εργαζόμενου από την καταπίεση και την 

αλλοτρίωση και στην αναβάθμισή του, έτσι ώστε συμμετέχοντας ο ίδιος στη 

διαμόρφωση των εκπαιδευτικών μας πραγμάτων από την κορυφή ως τη βάση να 

συμβάλει ενεργητικά στη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, στην αλλαγή του 

                                                                                                                                                                          
στην πορεία τους για μετασχηματισμό». Η θέση που καταλήγουν είναι «ΝΑΙ στην αξιολόγηση του 
εκπαιδευτικού έργου με βάση το τρίπτυχο ‘σχεδιασμός-υλοποίηση-απολογιστική έκθεση’, ΟΧΙ στην 
αξιολόγηση του εκπαιδευτικού (δασκάλου-νηπιαγωγού)». «Ιδεολογικό πρόβλημα: Η αξιολόγηση στην 
εκπαίδευση», Δ.Β.958/Νοέμβρης 1984:13 [οι επισημάνσεις δικές μας].. 
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 Όπως γράφει επακριβώς: «η καταπίεση για τον έλληνα εκπαιδευτικό λειτούργησε εξουθενωτικά 
τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικοπολιτικό επίπεδο. Ο κυριότερος μοχλός καταπίεσής του ήταν η 
«αξιολόγησή» του από τον τοποτηρητή της άρχουσας τάξης, τον επιθεωρητή. Μια αξιολόγηση που 
στόχευε όχι στο ανέβασμα του προσφερόμενου έργου του εκπαιδευτικού, άλλα στην ένταξή του σ ένα 
«ιεραρχικό» κανάλι που έβγαζε στον υποτιθέμενο παράδεισο. Έτσι η όποια αξιολόγηση θεσπιστεί, δυο 
πράγματα πρέπει να λύνει: Πρώτον να απελευθερώνει τον εκπαιδευτικό και την εκπαιδευτική 
διαδικασία απ' τα δοσμένα καλούπια -άρση του καθεστώτος της καταπίεσης- και δεύτερον να 
συμβάλλει ουσιαστικά και αντικειμενικά στην αναβάθμιση της εκπ/σης προς την κατεύθυνση ενός 
δημοκρατικού ανοιχτού στην κοινωνία σχολείου. Σ' αυτό το Σχολείο, με την ενεργό συμμετοχή του 
εκπαιδευτικού σ' όλα τα ζητήματα που τον αφορούν -κι όχι μόνο της τάξης του- θα καταργηθεί και το 
άλλο «δεινό» η αλλοτρίωση!» «Απόψεις & Σχόλια», Δ.Β.958/Νομβρης 1984:15. 
462

 Σκαρλάτος, Β., «Οι σύλλογοι γονέων και το σχολείο», Δ.Β.958/Νοέμβρης 1984:28. 
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εκπαιδευτικού συστήματος, σύμφωνα με τις επιλογές του ελληνικού λαού και στη 

δημιουργία ενός δημοκρατικού-ανοιχτού στην κοινωνία σχολείου που θα είναι μοχλός 

στην πορεία του λαού μας για το σοσιαλιστικό μετασχηματισμό της ελληνικής 

κοινωνίας (χειραφετητική κοινωνικοποίηση)». Οι προτάσεις της βασίζονται στην 

εισήγηση που έκανε η Δ.Ο.Ε. και απέστειλε στα μέλη της και αναπτύχθηκαν 

παραπάνω. Κλείνοντας, ανακεφαλαιώνει: «η Δ.Ο.Ε. εκτιμά ότι η βελτίωση της 

εκπαίδευσης θα επιτευχθεί εκτός των άλλων μέσα από το τρίπτυχο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ του εκπαιδευτικού έργου».463 Η Δ.Ο.Ε. επιπλέον, όσον 

αφορά την πρόταση για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, αντιπροτείνει ως λύση 

την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου (Τουλούπης, 2013). 

Το θέμα της αξιολόγησης αναδεικνύεται πια ως το πρώτο θέμα ριζικής  

διαφωνίας της Δ.Ο.Ε. με το Υπουργείο. Η αιτιολόγηση στις απαντήσεις των συλλόγων 

που δημοσιεύονται στο Δ.Β. (959) ποικίλλουν: «οι δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί δεν θα 

δεχτούν ποτέ, να μετατραπεί ο σχολικός σύμβουλος σε νέο επιθεωρητή-αστυνόμο της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. Απαιτούνται νέοι θεσμοί συλλογικών αντιπροσωπευτικών 

οργάνων, με βάση τις διακηρυγμένες αρχές της λαϊκής συμμετοχής και αποκέντρωσης, 

βελτιώνοντας και ενσωματώνοντας τον 1304/82 σε ενιαίο θεσμικό πλαίσιο στον αντί-

309».464  

Αυτό που αξίζει να αναφερθεί λίγο πριν εκπνεύσει το 1984 είναι η ψήφιση από τη 

Βουλή στις 8 Δεκεμβρίου 1984 του πενταετούς προγράμματος οικονομικής και 

κοινωνικής ανάπτυξης 1983-87. Σημειώνουμε από την εισαγωγή του πως αυτό το 

πρόγραμμα  «αποτελεί το αποτέλεσμα δημοκρατικού διαλόγου με τον λαό, βγήκε από 

ευρύτατες συμμετοχικές διαδικασίες και φέρνει τη σφραγίδα της λαϊκής συναίνεσης. 

Είναι οδηγός για την ενεργό και συντονισμένη παρέμβαση της κοινωνίας στην 

οικονομική ανάπτυξη». Αυτό λοιπόν το πρόγραμμα περιγράφει τα βήματα και τις 

κατευθύνσεις που θα οδηγήσουν «στο σοσιαλιστικό μετασχηματισμό της ελληνικής 

κοινωνίας και της οικονομίας».465 Είναι από τις τελευταίες φορές που γίνεται 

αναφορά στο σοσιαλιστικό μετασχηματισμό επιχειρώντας να καταδειχθεί, εν όψει του 

εκλογικού 1985, ότι για την κυβέρνηση ο στόχος αυτός παραμένει ενεργός. 

Στο ίδιο αυτό πρόγραμμα, αφού περιγράφεται η διαδικασία κατάρτισής του 

αναφέρεται πως η συζήτηση για την κατάρτιση του προγράμματος ξεκίνησε ήδη από 

το 1982 με την συμμετοχή εκπροσώπων της Δ.Ο.Ε. και εξαίρεται η σημασία του 

δημοκρατικού προγραμματισμού και της λαϊκής συμμετοχής. «Η Λαϊκή Κυριαρχία 

                                                           
463

 «Τελικές θέσεις του κλάδου για την αξιολόγηση», Δ.Β.959/12-1984. 
464

 «Για την αξιολόγηση στην εκπαίδευση και την κρίση των εκπαιδευτικών», Δ.Β.959/12-1984:7. 
465

 Αυτός ο σοσιαλιστικός μετασχηματισμός θα επιτευχθεί με «(α) την εμπέδωση της Πολιτικής 
Δημοκρατίας (που βασίζεται στον κομματικό πλουραλισμό), (β) την ανάπτυξη της Κοινωνικής 
Δημοκρατίας (με την δημιουργία κοινωνικών δικτύων ασφαλείας για όλους τους έλληνες πολίτες ώστε 
κανείς να μη κινδυνεύει να πέσει στη φτώχεια και αθλιότητα), και (γ) την υλοποίηση της Οικονομικής 
Δημοκρατίας (με την συμμετοχή των εργαζομένων στην λήψη αποφάσεων και την κατάργηση των 
αυταρχικών εξουσιαστικών δομών στη δουλειά)». «Πενταετές Πρόγραμμα Οικονομικής και Κοινωνικής 
Ανάπτυξης «, ΥΠΕΘΟ 1985, 08-12-1984. 
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αποτελεί την κινητήρια δύναμη αλλά και το γνώμονα της Αλλαγής. Αποτελεί, 

ταυτόχρονα, την πεμπτουσία του σοσιαλιστικού περιεχομένου του Κινήματος. Δεν 

νοείται Σοσιαλισμός χωρίς την καθημερινή παρουσία του Λαού στα κέντρα λήψης των 

αποφάσεων, δίχως τελικά την άσκηση της εξουσίας από τον ίδιο το λαό».466 

Αναφέρεται επίσης ότι «βασικότερη επιδίωξη της κυβέρνησης είναι η χάραξη μιας 

μακροπρόθεσμης εκπαιδευτικής πολιτικής που στοχεύει στην θεμελίωση ενός νέου 

συστήματος που θ’ αποτελεί τη βάση των οικονομικών και κοινωνικών 

μετασχηματισμών του τόπου και, γενικότερα, των προσδοκιών του ελληνικού 

λαού».467  

                                                           
466 «Πενταετές Πρόγραμμα Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης «, ΥΠΕΘΟ 1985, 08-12-1984, «Για 

την παιδεία», σ. 15. 
467

 Οι στόχοι ορίζονται ως εξής: 
— Η αντικατάσταση των θεσμικών πλαισίων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (νέοι θεσμικοί 

νόμοι για τη δομή και λειτουργία των Α.Ε.Ι., των Τ.Ε.Ι. και των μονάδων της Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης).  

— Η αναμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων όλων των κατηγοριών και βαθμίδων 
εκπαίδευσης. 

— Η σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με τις μακροχρόνιες ανάγκες του τόπου. 
— Η αποκέντρωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, γενικά, παράλληλα με την παροχή 

δυνατοτήτων εκπαίδευσης στα ιδρύματα της περιφέρειας αλλά και του κέντρου σε ένα ευρύτερο 
φάσμα επιστημών, γραμμάτων, τεχνών και τεχνολογικών εφαρμογών. 

— Σταδιακή ένταξη της ιδιωτικής εκπαίδευσης στη δημόσια. 
— Θεμελίωση ενός συστήματος λαϊκής επιμόρφωσης και εκλαΐκευσης των επιστημονικών 

γνώσεων. 
— Αύξηση των πιστώσεων για σημαντική αύξηση του διδακτικού προσωπικού σε όλες τις 

βαθμίδες και για σημαντική επίσης κάλυψη αναγκών σε διδακτήρια και άλλη υλικοτεχνική υποδομή 
κ.ά. 

Αναφέρεται μάλιστα σε συγκεκριμένα μέτρα: «Μέτρα για κατοχύρωση της λαϊκής συμμετοχής: 
Ιδρύονται, σε εθνικό επίπεδο τρία μεγάλα συμβουλευτικά όργανα τα οποία εισηγούνται στην 
κυβέρνηση για θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής, προγραμματισμού, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης κλπ. 
Τα εν λόγω όργανα - με μέλη εκπροσώπους επιστημονικών, συνδικαλιστικών, πολιτιστικών και άλλων 
μαζικών φορέων - είναι το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας (ΕΣΥΠ), το Συμβούλιο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 
(ΣΤΕ) και το Εθνικό Συμβούλιο Ανωτάτης Παιδείας (ΕΣΑΠ). Σε περιφερειακό επίπεδο ιδρύονται οι 
Επιτροπές Παιδείας (μια σε κάθε Νομό) και σε τοπικό επίπεδο οι Δημοτικές ή Κοινοτικές Επιτροπές 
Παιδείας, τα Σχολικά Συμβούλια και οι Σχολικές Επιτροπές. 

Μέτρα για την οργάνωση και τη διοίκηση της σχολικής περιουσίας: Επανεκτιμώνται ο ρόλος και 
η αποστολή των τεχνικών υπηρεσιών (ΟΣΚ, κλπ.). Καταργούνται τα Σχολικά Ταμεία, ιδρύονται Εφορίες 
Σχολείων. Η κυριότητα των σχολικών κτιρίων και η ευθύνη συντήρησης μεταβιβάζονται στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση. 

Μέτρα για τον επιστημονικό σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής: Καταργείται το Κ.Ε.Μ.Ε. και 
ιδρύεται το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Θεσμοθετούνται έξι κεντρικά εκπαιδευτικά συμβούλια 
(προσχολικής αγωγής, πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δευτεροβάθμιας, επαγγελματικού 
προσανατολισμού, ειδικής αγωγής, και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών). Ιδρύονται το Ινστιτούτο 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΙΤΕ) και η Εθνική Ακαδημία Γραμμάτων και Επιστημών (ΕΑΓΕ). 

Μέτρα για άμβλυνση οικονομικών κοινωνικών και άλλων ανισοτήτων: Καταργούνται οι 
Πανελλήνιες Εξετάσεις. Ιδρύονται 220 Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστικά Κέντρα. Κατοχυρώνεται 
τυπικά και ουσιαστικά η ισοτιμία γενικής και τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης. Ιδρύονται σε 
πρώτη φάση 40 Ενιαία Πολυκλαδικά Λύκεια. 

Μέτρα για την εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού: Χορήγηση, με αυστηρά κριτήρια, 
υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές σε διδακτικό και διοικητικό προσωπικό όλων των βαθμίδων. 
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Μπορούμε να σχολιάσουμε ότι το πρόγραμμα βασίζεται εν πολλοίς στο 

προεκλογικό πρόγραμμα του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και αποτελεί σημείο αναφοράς για πολλά 

εκπαιδευτικά νομοθετήματα. Οι αναφορές στο σοσιαλιστικό μετασχηματισμό 

οδηγούν τη συζήτηση σε ιδεολογικό επίπεδο σύμφωνα με τη γενικότερη ιδεολογική 

και πολιτική κατεύθυνση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. σε όλους τους τομείς και κατ’ επέκταση στην 

εκπαιδευτική πολιτική. Ο προβληματισμός αυτός αναπτύχθηκε στην εφ. Καθημερινή 

από την εποχή που το ΠΑ.ΣΟ.Κ. ανήλθε στην εξουσία, ωστόσο τώρα πια υπάρχουν 

απτά παραδείγματα πολιτικής τα οποία μπορούν να συσχετισθούν με τις πολιτικές 

θέσεις όπως αυτές επεξεργάσθηκαν και διαμορφώθηκαν την τριετία διακυβέρνησης.  

Βαδίζοντας, λοιπόν, προς το τέλος του 1984 και στην έλευση του εκλογικού 1985 

δημοσιεύονται σειρά άρθρων στην εφ. Καθημερινή, με τα οποία επιχειρεί να 

καταδείξει τα ιδεολογικά αδιέξοδα του σοσιαλιστικού μετασχηματισμού σε μια 

καπιταλιστική Ευρώπη.468 Οι εκτιμήσεις βέβαια του Κ. Τσαλόγλου για τη σχέση 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. και Ε.Ο.Κ. σύντομα θα αποδεικνύονταν υπερβολικές, ήταν όμως δηλωτικές 

του κλίματος που καλλιεργούσε ο στόχος του «σοσιαλιστικού μετασχηματισμού».469  

Εκείνο όμως που έχει αρχίσει να επηρεάζει την κατάσταση στην παιδεία είναι το 

οικονομικό. Με αφορμή την κατάθεση του προϋπολογισμού, μαθητές και 

σπουδαστές διαδηλώνουν με κύριο αίτημα το 15% για την παιδεία. Ο υπουργός 

παιδείας αποδίδει κομματική υποκίνηση από το Κ.Κ.Ε. και απαντά για τις δαπάνες 

που διατίθενται στην παιδεία και το θέμα του 15% ότι «το πρόβλημα δεν είναι η 

                                                                                                                                                                          
Ανάπτυξη προγραμμάτων ταχύρρυθμης εκπαίδευσης για προσωπικό μέσης και στοιχειώδους 
εκπαιδευτικής στάθμης. Κατάργηση παιδαγωγικών ακαδημιών και διδασκαλείων μέσης και δημοτικής 
εκπαίδευσης. Ίδρυση παιδαγωγικών τμημάτων στα Πανεπιστήμια. Υποστήριξη της επιστημονικής 
έρευνας στα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κ.ά. 

Μέτρα για τη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και τη Λαϊκή επιμόρφωση: Ίδρυση Γενικής Γραμματείας 
Λαϊκής Επιμόρφωσης στο Υπουργείο Παιδείας. Ανάπτυξη διϋπουργειακών προγραμμάτων λαϊκής 
μόρφωσης και επιμόρφωσης. Ενίσχυση των επιχειρήσεων και οργανισμών που θα αναπτύξουν δικά 
τους προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού τους 
(συμπληρωματικά προς εκείνα του δημοσίου, όχι ανταγωνιστικά) κ.ά.», «Πενταετές Πρόγραμμα 
Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης 1983-1987», ΥΠΕΘΟ 1985, 08-12-1984, σ. 54-60. 
468

 Τσαλόγλου, Κ., «Μόνιμος στόχος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. η υπονόμευση του καθεστώτος», Καθημερινή, 11/12-
11-1984. Καρανίκας, Χρ., «Ψηλαφητά προχωρεί η κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ.», Καθημερινή, 18/19-11-
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 «Καταναγκασμός» είναι, επίσης, για την κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και η παραμονή μας στην Ε.Ο.Κ.. Σε 
ένα διακρατικό σχήμα, που στοχεύει, όχι μόνο στην οικονομική ανάπτυξη των μελών του με διαδικασίες 
εντελώς διάφορες απ' αυτές που εφαρμόζονται στον «υπαρκτό σοσιαλισμό», αλλά και στην εδραίωση 
της αστικής Δημοκρατίας. Μιας Δημοκρατίας, στην οποία δεν πιστεύει ο ηγέτης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και 
πρωθυπουργός, γιατί δεν δέχεται ότι ο καπιταλισμός μπορεί να λειτουργήσει μέσα σε «αληθινά» 
δημοκρατικά πλαίσια, αφού στηρίζεται στην εκμετάλλευση ανθρώπου, από άνθρωπο! […] Οι 
«καταναγκασμοί», συνεπώς, που επιβάλλονται από την ύπαρξη του καπιταλιστικού «κράτους», δεν 
έχουν μόνο την εχθρική, αντισοσιαλιστική τους πλευρά, αλλά και την εξυπηρετική, αφού προσφέρουν 
λύσεις, δημιουργούν αντικειμενικές πραγματικότητες, τις οποίες ούτε μπορεί, αλλά και δεν είναι προς 
το συμφέρον του να αντιστρατευθεί «πρόωρα» ο «φορέας» του σοσιαλιστικού μετασχηματισμού. Η 
πορεία για ολοκλήρωση αυτού του μετασχηματισμού, πρέπει να περάσει αναγκαστικά, μέσα από 
παραχωρήσεις προς το «κατεστημένο», γι αυτό και είναι βραδεία, απαιτεί πολλές «τετραετίες» η 
διαδικασία οικοδόμησης του σοσιαλισμού!». Τσαλόγλου, Κ., «Ιδεολογική ασάφεια και σύγχυση 
καλλιεργεί σκοπίμως το ΠΑ.ΣΟ.Κ.», Καθημερινή, 02/03-12-1984. 
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επάρκεια των πιστώσεων αλλά η βελτίωση και καλύτερη οργάνωση των μηχανισμών 

απορρόφησής τους».470 Για την αναταραχή στην παιδεία ο Π. Παναγιωτόπουλος στην 

εφ. Καθημερινή αποφαίνεται ότι η αναταραχή οφείλεται στην πολιτική που 

ακολούθησε η κυβέρνηση την τελευταία τριετία, η οποία δημιούργησε την κρίση.471 

Είναι πλέον σαφές ότι ασκείται κριτική στην κυβέρνηση τόσο από τα δεξιά, όσο και 

από τα αριστερά.  

Η θέση πάντως της Δ.Ο.Ε. η οποία διαμορφώθηκε σε έκτακτη συνεδρίαση στις 14-

11-84 δεν ήταν κατά της εισοδηματικής πολιτικής της κυβέρνησης για το 1985. Για να 

στηρίξει τη θέση αυτή παραθέτει στοιχεία με τις αυξήσεις των δασκάλων και 

νηπιαγωγών κατά την περίοδο 1980-1984, κάνοντας μάλιστα αναφορά και στο ενιαίο 

μισθολόγιο.472 

Με την έναρξη του 1985 η αξιολόγηση συνεχίζει να αποτελεί πεδίο ιδεολογικής 

πλέον αντιπαράθεσης. Σε επιστολή του Σήφη Μπουζάκη (ο οποίος ήταν ένας από 

αυτούς που συνέβαλαν στη διαμόρφωσή του) στο Δ.Β. (960/Ιαν.85 σ. 2-3) με τίτλο: 

«Ιδεολογίες και Ιδεολογήματα» η οποία είναι απάντηση σε άρθρο του εκπαιδευτικού 

Δημ. Τσαρδάκη, υποστηρίζει ότι το σχέδιο της Δ.Ο.Ε. για την αξιολόγηση «διέπεται 

από την αφετηριακή ιδεολογικοπολιτική θέση, ότι η παιδεία και η εκπαίδευση, σαν 

αγαθό που ανήκουν στο λαό και υπηρετούν το λαό, είναι κοινή υπόθεση όλων των 

ενδιαφερομένων φορέων (κράτους, εκπαιδευτικών, γονέων, μαθητών κλπ.). Μια 

τέτοια θεώρηση αντιμετωπίζει τον εκπαιδευτικό σαν το βασικό αλλά όχι μοναδικό 

παράγοντα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο σχεδιασμός επομένως, η υλοποίηση, η 

αξιολόγηση, η διορθωτική παρέμβαση κλπ. στην εκπαίδευση είναι ζητήματα που 

ρυθμίζονται με συμμετοχικές κ.α. συναινετικές διαδικασίες όλων των παραγόντων της 

εκπαίδευσης». Και καταλήγει λέγοντας πως «το σχέδιο της Δ.Ο.Ε. για την αξιολόγηση 

του εκπαιδευτικού έργου έχει λάβει υπόψη του το προσχέδιο νόμου για τη γενική 

εκπαίδευση, όπως αυτό διαμορφώθηκε με τις προτάσεις των συνδικαλιστικών 

οργανώσεων των εκπαιδευτικών σ' ολόκληρη την Ελλάδα. Τόσο το σχέδιο της Δ.Ο.Ε. 

για την αξιολόγηση, όσο και το προσχέδιο για τη γενική εκπαίδευση διέπονται από τη 

βασική αρχή του δημοκρατικού προγραμματισμού. Πρόκειται για εκείνο τον 

προγραμματισμό που στηρίζεται στη θεσμοθετημένη συμμετοχή όλων των φορέων 

της εκπαίδευσης στην εκπαιδευτική διαδικασία».473 

Στις 5 Φεβρουαρίου του 1985 κατατίθεται στη Βουλή και δημοσιεύεται ολόκληρο 

στην έκτακτη έκδοση του Διδασκαλικού Βήματος (961/Φεβρ.85), το νομοσχέδιο για τη 

«Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», μετά 

από πραγματικά πολύμηνη καθυστέρηση. Στο εισαγωγικό σημείωμα του Δ.Β. 
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αναφέρεται ότι, στο νέο νομοσχέδιο μπορεί κανείς να παρατηρήσει τη νέα, 

«προοδευτική και δημοκρατική φιλοσοφία και αντίληψη που διαπερνάει τις διατάξεις 

του νομοσχεδίου και τις νέες αποφασιστικές ρυθμίσεις που κάνει».474 Στα αρνητικά 

αναφέρονται: «οι νέες διατάξεις με τις πειθαρχικές εξουσίες που αναφέρονται στο 

σχολικό σύμβουλο, ο αιρετός εκπρόσωπος των σχολικών συμβούλων στο συμβούλιο 

κρίσης, η ποινικοποίηση των ιδιαίτερων μαθημάτων, η αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού προσωπικού, η μη μείωση του ωραρίου των διευθυντών, η 

υποβάθμιση του συλλόγου διδασκόντων σαν όργανο διοίκησης, καθώς μπαίνουν οι 

συνεδριάσεις του εκτός ωραρίου εργασίας»475 [η υποσημείωση δική μας]. 

 

Από την επομένη μέρα και για αρκετό χρονικό διάστημα όλος ο Τύπος 

παρουσιάζει βασικές πτυχές του ανάλογα με την ιδεολογική οπτική του κάθε εντύπου 

και με βάση αυτήν αναδεικνύει και τονίζει διαφορετικά σημεία του.476 

Αναλυτικότερα, διαβάζουμε τα εξής.  
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 Επιπλέον, τονίζεται η «ισοτιμία χειρονακτικής και πνευματικής εργασίας, κοινωνική συνείδηση, 
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Ο κομματισμός στα σχολεία προωθήθηκε από το ΠΑ.ΣΟ.Κ., εφ. Καθημερινή, 8-2-1985 
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Η εφ. Ελευθεροτυπία της 6ης Φεβρουαρίου 1985, σε άρθρα των Μ. Γιομπαζολιά 

και Π. Ζαγοριανίτη, αναφέρεται λεπτομερώς στο νομοσχέδιο. Στην εισαγωγή 

χαρακτηρίζονται τα μέτρα που προβλέπει το νομοσχέδιο επαναστατικά τόσο για την 

πρωτοβάθμια όσο και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έτσι, συνεχίζουν, ολοκληρώνεται 

το πλέγμα των θεσμικών αλλαγών στο εκπαιδευτικό σύστημα, από το νηπιαγωγείο 

μέχρι το πανεπιστήμιο. Αλλαγών που άρχισαν με τον νόμο - πλαίσιο για τα Α.Ε.Ι. το 

1982, συνεχίσθηκαν με το νόμο - πλαίσιο για τα Τ.Ε.Ι. το 1984 και με «το νέο 

νομοσχέδιο παίρνουν πνοή μεταρρύθμισης, βεληνεκούς ανάλογου με εκείνο της 

μεταρρύθμισης που επιχείρησε το 1964 ο Γεώργιος Παπανδρέου». Επίσης 

αναδεικνύουν και κάποιους άλλους τομείς όπως, την πρόταση ποινών απόλυσης και 

φυλάκισης μέχρι τριών ετών στους εκπαιδευτικούς που κάνουν ιδιαίτερα ως μέτρα 

για την κατάργηση της παραπαιδείας, τα όργανα και τις διαδικασίες του 

δημοκρατικού προγραμματισμού και τη λαϊκή συμμετοχή ως μέτρο κοινωνικού 

ελέγχου.477 

Μια απάντηση στο θέμα της ποινικοποίησης των ιδιαιτέρων αλλά και στο ρόλο 

που επιθυμεί πια το Υπουργείο να παίξει ο σχολικός σύμβουλος, έρχεται λίγες μέρες 

μετά, όταν στις 9-2-1985 πραγματοποιείται, με πρωτοβουλία της Δ.Ο.Ε., συνάντηση 

των προέδρων των διοικητικών συμβουλίων δασκάλων και νηπιαγωγών Αττικής όπου 

«εκφράστηκε η αντίθεση των δασκάλων στην ποινικοποίηση των ιδιαίτερων 

μαθημάτων και η μετατροπή των σχολικών συμβούλων από συνεργάτες και 

καθοδηγητές, σε υπερπροϊσταμένους που θα συγκροτούνται σε ειδικό σώμα, όπως 

παλιότερα οι γενικοί επιθεωρητές».478 

Ενώ η εφ. Το Βήμα αναφέρεται επίσης με θετικό τρόπο στη θεμελίωση του «νέου 

σχολείου», του «σχολείου του 2000»,479 η εφ. Ριζοσπάστης έχει αρκετά διαφορετική 

εκτίμηση. Θεωρεί ότι το σχέδιο νόμου «δεν προωθεί ουσιαστικές αλλαγές στην 

                                                                                                                                                                          
1985-02-19 ΝΕΑ Για ένα νέο σχολείο,  
1985-02-22 ΕΛΕ Οι σκοποί της εκπαίδευσης στο νέο σ.ν.,  
1985-02-24 ΒΗΜ Πώς είδαν τα κόμματα τις αλλαγές στην Παιδεία)  
1985-02-06 ΒΗΜ Το σχολείο του 2000 θεμελιώνεται με νόμο, σ. 1,6. 
1985-02-06 ΝΕΑ Τα σχολεία στους δήμους, σ. 1,18. 
1985-02-06 ΡΙΖ Τα βασικά σημεία του νομοσχεδίου για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση, σ. 10. 
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πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση […]. Η ανάγκη για ενιαία εννιάχρονη 

βασική εκπαίδευση, για τη δημιουργία του ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου σαν 

μοναδικού τύπου λυκείου. Για τη διαπαιδαγώγηση του μαθητή στα ιδανικά της 

ειρήνης και της προόδου για μια ουσιαστική συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας 

και του λαού δεν προβλέπονται από τις διατάξεις του νομοσχεδίου. Ο κ. υπουργός 

παιδείας στη χτεσινή συνέντευξη Τύπου είπε ότι έγινε για το θέμα αυτό πλατύς 

διάλογος. Ωστόσο βασικές προτάσεις των εκπαιδευτικών οργανώσεων, της Α.Σ.Γ.Μ.Ε. 

δεν παίρνονται υπ' όψη στο σχέδιο νόμου. Αυτό φαίνεται και από την τακτική στα 

βασικά σημεία του προσχεδίου και του σχεδίου νόμου. Ας σημειωθεί ότι στη χτεσινή 

συνέντευξη Τύπου δεν κλήθηκε η Α.Σ.Γ.Μ.Ε. Παραβρέθηκαν εκπρόσωποι της Ο.Λ.Μ.Ε., 

της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε., της Δ.Ο.Ε., της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. Στο σχέδιο νόμου διατυπώνονται ορισμένες 

επιμέρους θετικές ρυθμίσεις ενώ άλλες πιο ουσιαστικές, παραπέμπονται στο αόριστο 

μέλλον…».480 

Οι προβληματισμοί που αναπτύσσονται στην εφ. Καθημερινή έχουν να κάνουν με 

την εισβολή του κομματισμού στα σχολεία.481 Σε άλλο άρθρο, αλλά κινούμενος στο 

ίδιο κλίμα, ο ομότιμος καθηγητής Ι. Ν. Ξηροτύρης αναφέρει ότι, δυστυχώς η παιδεία, 

η οποία αποτελεί το βασικό μέσο για την ανύψωση κάθε δημοκρατικής πολιτείας, 

απουσιάζει, και η κοινωνία κινείται μέσα στο συσκοτισμό και στη σύγχυση που 

επιβάλλουν τα δόγματα και οι ιδεολογίες.482 Άλλο επίσης άρθρο αναδεικνύει το 

«θέμα της ακάθεκτης εισβολής της κομματικής δημαγωγίας και προπαγάνδας μέσα 

στα σχολεία απειλεί την ύπαρξη της Δημοκρατίας μας, η οποία για να υφίσταται έχει 

ανάγκη από αυτόνομους, ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες και όχι από τυφλούς 

οπαδούς που όταν μιλούν για εκδημοκρατισμό να μην εννοούν την 

αποδημοκρατικοποίηση, δηλαδή την ισοπέδωση προς τα κάτω εκεί, που πρέπει να 

πρυτανεύει η αξιοκρατία και μόνον. Η Δημοκρατία απαιτεί ποιότητα κι όχι απρόσωπες 

μετριότητες. Κάτω, λοιπόν, από τη δημαγωγική προπαγάνδα καλλιεργούμε το να 

ζητούν οι νέοι, τάχατες, περισσότερη δημοκρατία, περισσότερη ελευθερία, χωρίς 

αυτά τα παιδιά να ξέρουν καν τι θα πει και τι είναι δημοκρατία, και τι σημαίνει 

ελευθερία».483  

Όπως ήταν αναμενόμενο η θερμότερη υποδοχή γίνεται από την εφημερίδα που 

είναι το επίσημο όργανο της κυβέρνησης, την Εξόρμηση (8-2-85), η οποία 

χαρακτηρίζει το νομοσχέδιο επαναστατικό. «Μετά από σκληρή δουλειά και 

προετοιμασία δυόμισι χρόνων, κατά τη διάρκεια των οποίων έγιναν πολλές 

συζητήσεις και προτάσεις με και από αρμόδιους φορείς, το τελικό σχέδιο νόμου για 
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 «Δεν ικανοποιείται η ανάγκη για ριζικές αλλαγές», Ριζοσπάστης, 06-02-1985. 
481

 «Ο κομματισμός στα σχολεία προωθήθηκε από το ΠΑ.ΣΟ.Κ.», Καθημερινή, 08-02-1985. 
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 «Η παιδεία να δημιουργεί αυτόνομους πολίτες και όχι τυφλούς οπαδούς», Καθημερινή, 07-02-1985. 
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 «Η Δημοκρατία απαιτεί ποιότητα και όχι απρόκοπες μετριότητες», Καθημερινή, 07-02-1985. 
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την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μπήκε πριν από λίγες μέρες, στην 

τελική του ευθεία και κατατέθηκε προχθές στη Βουλή».484 

Η Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας (Α.Σ.Γ.Μ.Ε.) 

προγραμματίζει για τις 10 Φεβρουαρίου, το 2ο Συνέδριό της.485 «Συνέδριο μάχης» για 

ένα δημοκρατικό σχολείο το χαρακτηρίζει η εφ. Ριζοσπάστης, όπου αναμενόταν να 

συζητηθούν τα σοβαρά ζητήματα της εκπαίδευσης και του ρόλου των γονιών για τη 

δημοκρατική αναμόρφωση της παιδείας.486  

Επιχειρώντας μια πιο λεπτομερή εκτίμηση για το νομοσχέδιο ο Αργ. Γκόγκος στην 

εφ. Ριζοσπάστης (8-2) πραγματοποιεί μια αυστηρή αριστερή κριτική, η οποία 

στηρίζεται στην εκτίμηση ότι το νομοσχέδιο δεν προχωρεί σε ουσιαστικές αλλαγές της 

εκπαιδευτικής δομής, παρά μόνο σε τύπου αστικού εκσυγχρονισμού βελτιώσεις.487 

Σε συνέντευξή του ο υφυπουργός παιδείας, Π. Μώραλης, στην εφ. Το Βήμα (10-2) 

αναλύει τα σημαντικότερα σημεία του νομοσχεδίου. Αξίζει να επισημανθούν μόνο 

δύο. Πρώτο, η θεσμοθέτηση της εννιάχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης (μία στροφή 

από τις εξαγγελίες περί ενιαίου εννιάχρονου σχολείου) με τη συνέχεια των 

προγραμμάτων σπουδών του δημοτικού και γυμνασίου και τις ποινικές ευθύνες των 

γονέων που δεν στέλνουν τα παιδιά στο γυμνάσιο. Δεύτερο, η κατάργηση των 

πρότυπων σχολείων, καθώς όπως αναφέρει το πρότυπο σχολείο δεν έχει λόγο 

ύπαρξης, γιατί παρέχει προνομιακή μόρφωση σε κάποια παιδιά – να σημειωθεί η 

παντελής έλλειψη αναφοράς για την τύχη της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα για 
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 «Επανάσταση στην παιδεία», Εξόρμηση, 08-02-1985. 
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 «Δημοκρατία στα σχολεία», Ριζοσπάστης, 06-02-1985. 
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 «Οι δημοκρατικοί γονείς σήμερα, με οδηγό την Α.Σ.Γ.Μ.Ε. ζητάνε να προχωρήσει η εφαρμογή μιας 
άλλης πολιτικής για ένα σχολείο με το γονιό ισότιμο στη διοίκηση της εκπαίδευσης, με το γονιό 
αγωνιστή και όχι αρωγό μιας πολιτικής λειψών δαπανών του κράτους για την παιδεία. Για ένα τέτοιο 
σχολείο οικοδομούν μαζί με τους μαθητές και εκπαιδευτικούς το μέτωπο παιδείας σε κάθε σχολείο και 
δήμο». «Συνέδριο μάχης για ένα δημοκρατικό σχολείο», Ριζοσπάστης, 08-02-1985. 
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 «Το σχέδιο νόμου της κυβέρνησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση, δεν ανταποκρίνεται στους στόχους της πραγματικής αλλαγής. 

 Παρά τις επιμέρους αλλαγές, βασικά, διατηρεί το εκπαιδευτικό οικοδόμημα που 
κληρονομήθηκε από τη Δεξιά. 

 Επιχειρεί βελτιώσεις της υπάρχουσας κατάστασης, στα πλαίσια ενός αστικού εκσυγχρονισμού 
στην εκπαίδευση. 

 Εισάγει διατάξεις σοσιαλρεφορμιστικού χαρακτήρα, στη βάση των κατευθύνσεων της Ε.Ο.Κ..  

 Επιδιώκει την υποταγή των μαζικών φορέων της Εκπαίδευσης, με μια σειρά μέτρα αυταρχικού 
χαρακτήρα. 

Η κυβέρνηση αρνείται με το νέο της νομοσχέδιο να προχωρήσει στις ριζικές αλλαγές που χρειάζονται 
στην Εκπαίδευση. Αντίθετα, υποχωρεί τόσο απ’ τις δικές της προεκλογικές διακηρύξεις όσο και από το 
προσχέδιο νόμου που είχε δώσει πριν ένα χρόνο στη δημοσιότητα. Δεν παίρνει υπόψη της τις 
προτάσεις του μαζικού κινήματος στην παιδεία. Παρ’ όλα αυτά, η κυβέρνηση χαρακτηρίζει το 
νομοσχέδιο της σαν «επανάσταση στην παιδεία». Παρακάτω αναφέρεται αναλυτικά σε κάποια 
χαρακτηριστικά θέματα που αποτελούν πάγιες θέσεις του Κ.Κ.Ε., τα οποία δεν προβλέπονται στο 
νομοσχέδιο, και έτσι στην ουσία, κατά την άποψη του συντάκτη, διατηρούνται οι δομές που είχε 
επιβάλλει η Δεξιά οπότε το νομοσχέδιο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί «επαναστατικό». Γκόγκος, 
Αργύρης, «Το νομοσχέδιο για τη δημοτική και τη μέση εκπαίδευση. Μακριά από τις ανάγκες της 
πραγματικής αλλαγής», Ριζοσπάστης, 08-02-1985. 
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το δημοτικό σχολείο αναφέρει: «το δημοτικό έχει ήδη αναβαθμισθεί ποιοτικά. 

Φθάσαμε στην ολοκλήρωση των προγραμμάτων των έξι τάξεων και των νέων βιβλίων. 

Έχει καθιερωθεί, ακόμα στην πράξη, και το βιβλίο για το δάσκαλο ως αναπόσπαστο 

τμήμα του βιβλίου του μαθητή. Τώρα καθιερώνεται ως αρχή και νομοθετικά. 

Νομοθετείται ακόμα η ενιαία θεώρηση των αναλυτικών προγραμμάτων και οι σωστές 

διαπροσωπικές σχέσεις του εκπαιδευτικού με τον μαθητή, το καλό κλίμα μέσα στην 

τάξη, με σεβασμό της προσωπικότητας του μαθητή». Αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι η 

επιτυχία όλων αυτών εξαρτάται από τον εκπαιδευτικό και γι’ αυτό θεσπίζονται 

πολλαπλές δομές επιμόρφωσής του.488 

Οι προτάσεις για λαϊκή συμμετοχή, αντιμετωπίζονται από την εφ. Καθημερινή 

(10-11/2/85) και τον Π. Παναγιωτόπουλο ως «σημείο εισβολής κομματικών 

ανταγωνισμών στα σχολεία». Παρ’ όλο που αναγνωρίζει ότι ο βασικός κορμός των 

μεταρρυθμίσεων του 1976 διατηρείται και στο νέο κυβερνητικό νομοσχέδιο, «ο 

σκοπός είναι άλλος». Και γι’ αυτό το λόγο στην παρουσίαση του νομοσχεδίου 

στέκεται περισσότερο στα νέα όργανα που προβλέπονται και στην κατάργηση του 

Κ.Ε.Μ.Ε.489 

Στις 25-2-1985 δημοσιεύεται άρθρο του Θαν. Νίκα (δρα Θεολογίας) το οποίο 

έρχεται να υπερασπιστεί το νομοσχέδιο από την πλευρά των προβλέψεων για τις 

αρχές της ορθόδοξης πίστης. Ο Θ. Νίκας τονίζει ότι «από το Γενάρη του 1984 που 

δημοσιεύτηκε το προσχέδιο του νόμου για τη δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ίσαμε την προπερασμένη εβδομάδα που 

κατατέθηκε στη Βουλή ως σχέδιο νόμου για να ψηφιστεί, πολιτικά κόμματα, διάφοροι 

φορείς και μεμονωμένα άτομα επιδόθηκαν με ζήλο σε κριτική θεώρησή του. 

Πρόκειται σίγουρα για μια διαδικασία θετική και σημαντική στην πορεία των 

εκπαιδευτικών πραγμάτων της χώρας μας. Θετική και αρνητική υπήρξε η κριτική των 

σκοπών της εκπαίδευσης που προβλέπει το νομοσχέδιο. Σ’ ό,τι αφορά τον Ορθόδοξο 

Ανατολικό προσανατολισμό των σκοπών της εκπαίδευσης, η αρνητική κριτική 

επισημαίνει: 1) Η αναφορά στην “Ορθόδοξη Χριστιανική παράδοση” και στο 

“Ορθόδοξο Χριστιανικό ήθος”, θεωρούνται ως αντισυνταγματικές διατάξεις, αφού το 

Σύνταγμα κάνει λόγο για “ανάπτυξη θρησκευτικής συνειδήσεως”. Και άλλο, βεβαίως, 

πράγμα η “θρησκευτική συνείδηση” γενικά κι άλλο η “ορθόδοξη χριστιανική 

παράδοση” και το “ορθόδοξο χριστιανικό ήθος” (Νικ. Κιάος, Ελευθεροτυπία, 14-2-

85)». Ωστόσο ο ίδιος επιχειρηματολογεί και καταλήγει ότι «με το σχέδιο του νέου 

νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή χρησιμοποιείται, από την πολιτική ηγεσία αυτού 

του τόπου, για πρώτη φορά η εθνικά και ιστορικά σωστή διατύπωση. Αυτή η 

διατύπωση εκφράζει την πίστη και ζωή της Ορθόδοξης Ανατολικής του Χριστού 
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 Θεοφύλακτος, Ηλίας, «Τι αλλάζει στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο. Ο υφυπουργός παιδείας κ. Πέτρος 
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 Παναγιωτόπουλος, Π., «Κομματικοί ανταγωνισμοί εισβάλλουν στην παιδεία», Καθημερινή, 10/11-
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Εκκλησίας (άρθρο 3) και δίνει ουσιαστικό περιεχόμενο και νοηματίζει την «ανάπτυξη 

της θρησκευτικής συνειδήσεως» (άρθρο 16, παρ. 2). Με άλλα λόγια, έστω ότι το 

Σύνταγμα επιβάλλει την ανάπτυξη της θρησκευτικής συνειδήσεως. Η ανάπτυξη αυτή 

δεν μπορεί παρά να είναι σύμφωνη με τη θεολογία της Ορθόδοξης Ανατολικής 

Εκκλησίας μας, λέει ο νέος νόμος μέσα από τη σκοποθεσία που θέτει για την 

εκπαίδευση».490 

Το θέμα της αναφοράς της θρησκείας στο σκοπό της εκπαίδευσης όπου 

χαρακτηριστικά διατυπώνεται ότι το σχολείο θα πρέπει  να μάθει στους μαθητές «να 

διακατέχονται από πίστη στην πατρίδα και στα γνήσια στοιχεία της ορθόδοξης 

χριστιανικής παράδοσης…» αποτελεί αντικείμενο της ανάλυσης και του Ν. Κιάου στην 

εφ. Ελευθεροτυπία.491 Επισημαίνει όμως και ένα άλλο θέμα που προκαλεί ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον. Είναι το κριτήριο της «κοινωνικής προσφοράς και της προσωπικότητας» 

του εκπαιδευτικού, το οποίο εκτιμάται πρώτο μεταξύ άλλων κριτηρίων από το οικείο 

περιφερειακό συμβούλιο κατά τη σύνταξη των αξιολογικών πινάκων για την επιλογή 

των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων. Αυτή η ασαφής 

ιδεολογική αναφορά εμπεριέχει τον κίνδυνο να γίνει πηγή αυθαιρεσιών. Η ασάφεια 

στη νομοθεσία είναι κάτι βέβαια που το θεωρητικό μοντέλο προβλέπει, όσον αφορά 

την περίπτωση αδυναμίας εφαρμογής, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Πράγματι, 

πολλές αντιπαραθέσεις έλαβαν χώρα μεταξύ της Ομοσπονδίας και του Υπουργείου, 

έχοντας ως βάση αυτό το ασαφές κριτήριο αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Το 

συνδικαλιστικά οργανωμένο σώμα των εκπαιδευτικών δηλαδή δεν θέλησε να αφήσει 

τη δύναμη που ενέχει η αξιολόγηση να γίνει διαχειρίσιμη από τους «εκπροσώπους» 

της πολιτικής εξουσίας, όπως θεωρήθηκαν οι σχολικοί σύμβουλοι και οι προϊστάμενοι 

εκπαίδευσης. 

Παράλληλα με όλη αυτή τη δημόσια συζήτηση στα έντυπα μέσα, η Διδασκαλική 

Ομοσπονδία ξεκινάει μια οργανωμένη διαδικασία διαλόγου στον κλάδο των 

εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας. Αποστέλλει στις 22-2-85 τηλεγράφημα σε όλους 

τους συλλόγους με το οποίο τους καλεί να ορίσουν έκτακτες γενικές συνελεύσεις για 

να συζητήσουν και να αποφασίσουν σχετικά με το νόμο για τη γενική εκπαίδευση, με 

σκοπό να πραγματοποιηθεί έκτατη Γ.Σ. στις 21/22 Μαρτίου.492 Αποστέλλει επίσης στις 

26-2-1985 εισήγηση του Δ.Σ. για το νόμο με βάση την οποία να γίνει η συζήτηση και 
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 Νίκας, Θ., «Οι σκοποί της εκπαίδευσης στο νέο Σ.Ν.», Εφ. Ελευθεροτυπία, 25-2-1985 
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 Το τηλεγράφημα δημοσιεύεται στο πρωτοσέλιδο του Δ.Β.962/02-1985:1. 
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να παρθούν συγκεκριμένες αποφάσεις, για το κάθε θέμα, οι οποίες θα προωθηθούν 

στην έκτακτη γενική συνέλευση του κλάδου. Στην εισήγησή του το Δ.Σ., 

ακολουθώντας διαφορετική γραμμή από την Ο.Λ.Μ.Ε., καταγράφει την γενική 

εκτίμηση για το νομοσχέδιο και το διεκδικητικό πλαίσιο του κλάδου. Χαρακτηρίζει το 

νομοσχέδιο «πρωτοποριακό όσον αφορά τη φιλοσοφία του (όπως αυτή αναπτύσσεται 

στην συνοδευτική εισηγητική έκθεση και τους σκοπούς) και τους νέους θεσμούς που 

εισάγει». Ωστόσο, διαπιστώνει ότι υπάρχουν και μια σειρά ζητήματα που αφορούν το 

νομοσχέδιο που πρέπει να αντιμετωπιστούν και να λυθούν πριν την ψήφισή του. Τα 

ζητήματα αυτά μπορούν να μπουν στις παρακάτω κατηγορίες:  

α) νέες διατάξεις του Ν/Σ 

1. Στο σχολικό σύμβουλο χορηγούνται διοικητικές και πειθαρχικές δικαιοδοσίες 

(διενεργούν Ένορκες Διοικητικές Εξετάσεις) 

2. Οι σχολικοί σύμβουλοι θα εκλέγουν αιρετό εκπρόσωπο για το υπηρεσιακό 

συμβούλιο κρίσης και επανάκρισής τους.493 

3. Στο συμβούλιο αυτό (των σχολ. συμβούλων) προτείνεται να συμμετέχει αιρετός 

εκπρόσωπος των εκπ/κών στα κεντρικά συμβούλια και όχι εκπρόσωπος των 

συνδικαλιστικών οργανώσεων, όπως προβλέπει ο Ν. 1304/82.494 

4. Προτείνεται η ποινικοποίηση των «ιδιαιτέρων μαθημάτων».495 

β) Το Ν/Σ προβλέπει την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών 

Πολλές διατάξεις του νομοσχεδίου επαναφέρουν έμμεσα, πλην σαφώς, την 

αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προσωπικού (π.χ. «ιδίως το ευδόκιμον»496 για τις 

μεταθέσεις, συμμετοχή δ/ντών σχολείων στην «αξιολόγηση του έργου του εκπ/κού-. 

κριτήρια επιλογής δ/ντών που προϋποθέτουν αξιολόγηση εκπ/κών κλπ.). 

Το νομοσχέδιο έρχεται στο θέμα αυτό κόντρα [sic] στις προτάσεις και αποφάσεις 

του κλάδου και στο αίτημα για απελευθέρωση του δασκάλου και της εκπαίδευσης 

από ξεπερασμένα και αποτυχημένα κατασταλτικά, καταπιεστικά, διοικητικά μέτρα. 

γ) Ζητήματα λειτουργίας σχολείων 

1 Ωράριο 

2. Υποβαθμίζεται ο ρόλος του συλλόγου των διδασκόντων σαν οργάνου διοίκησης 

του σχολείου και οι συνεδριάσεις του μπαίνουν εκτός ωραρίου εργασίας. 

δ) Ζητήματα νηπιαγωγείων 
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 Οι δυο πρώτες διαφωνίες της Δ.Ο.Ε. ικανοποιήθηκαν, το μεν πρώτο με τη μη αναφορά στο νόμο, το 
δε δεύτερο με το 13 Π.Δ. 188 ΦΕΚ 76 Α/13-6-86 «Μετονομασία και συμπλήρωση της σύνθεσης των 
αρμόδιων για θέματα σχολικών συμβούλων συμβουλίων». 
494

 Το σκεπτικό αναπτύσσεται αργότερα στην απόφαση της Γ.Σ.: «Ο αιρετός εκπρόσωπος στο Κεντρικό 
Υπηρεσιακό Συμβούλιο (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. ή ΑΚ.Υ.Σ.Δ.Ε.), ναι μεν προέρχεται από τον κλάδο, όμως δεν 
ελέγχεται άμεσα, ούτε μπορεί να αντικαθίσταται αν κριθεί αναγκαίο από το συνδικάτο που τον έστειλε 
εκεί». «Απόφαση της έκτατης Γ.Σ. της Δ.Ο.Ε (21 και 22 Μάρτη 1985), Δ.Β.966/05-1985:5. 
495

 Όπως διαφαίνεται από τις αποφάσεις της έκτατης Γ.Σ., τελικά ο κλάδος συμφώνησε με την 
ποινικοποίηση, παρά την αρχική αντίθεση που εκφράστηκε στο Δ.Β.961/02-1985 και παρά τις 
αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων των διδασκαλικών συλλόγων της Αττικής. 
496

 Το «ευδόκιμον» τελικά αποσύρθηκε. 
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ε) Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου 

Δεν προβλέπεται η αξιολόγηση του εκπ/κου έργου όπως πρότεινε ο κλάδος.497 

Δηλαδή. 

1 Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου με βάση το τρίπτυχο σχεδιασμός-

υλοποίηση-απολογιστική έκθεση-προτάσεις για βελτίωση και ανατροφοδότηση 

2 Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου σε επίπεδο σχολικής μονάδας, δήμου ή 

κοινότητας, νομού και σε κεντρικό επίπεδο.498 

Το θέμα του ωραρίου αν και θίγεται από τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας, 

δεν βρίσκεται τόσο ψηλά όσο στους αντίστοιχους της δευτεροβάθμιας, όπως 

φαίνεται από τη συνέντευξη της Ήρας Βαλσαμάκη, μέλος του Δ.Σ. της Ο.Λ.Μ.Ε. στον Π. 

Παναγιωτόπουλο (Καθημερινή 9-3-85)., όπου το ζήτημα που αναδεικνύει είναι το 

ζήτημα των εργασιακών σχέσεων γενικά και του ωραρίου ειδικότερα. Εκφράζει επίσης 

τη σαφή αντίθεση του κλάδου στην ποινικοποίηση των ιδιαιτέρων μαθημάτων 

συμπληρώνοντας, «το πρόβλημα δεν λύνεται με τις απειλές φυλακίσεως και 

απολύσεως των εκπαιδευτικών, αλλά με άλλα ουσιαστικότερα μέτρα», χωρίς ωστόσο 

να τα αναφέρει.499 

Την ίδια μέρα, 9 Μαρτίου 1985, συγκαλείται η Έκτακτη Σύνοδος της Κεντρικής 

Επιτροπής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στην οποία επικυρώνεται η απόφαση του Ανδρέα 

Παπανδρέου να προτείνει τον Χρήστο Σαρτζετάκη για Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η 

επικύρωση της πρότασης συνοδεύτηκε με την εκκίνηση της διαδικασίας για 

συνταγματική αναθεώρηση και την έναρξη της προεκλογικής περιόδου. Η έναρξη της 

προεκλογικής περιόδου σήμανε αυτομάτως το πάγωμα των διαδικασιών για τη 

ψήφιση του εκπαιδευτικού νόμου-πλαισίου. 

Στις 17 Μαρτίου 1985 δημοσιεύεται στην εφημερίδα Εξόρμηση το προεκλογικό 

πρόγραμμα του ΠΑ.ΣΟ.Κ. για τη νέα τετραετία. Αξίζει να αναφερθούν κάποια βασικά 

σημεία της νέας πρότασης καθώς και κάποια ειδικότερα σημεία για την παιδεία. «Το 

όραμα μιας κοινωνίας που εμπεριέχεται στο τρίπτυχο, ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ – ΛΑΪΚΗ 

ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ αποτελεί την πυξίδα της πορείας μας. […] 

Στην προσπάθεια για μια κοινωνία απαλλαγμένη από την εκμετάλλευση συμμετέχει 

ουσιαστικά ο λαός που έχει ενστερνιστεί ήδη τη ρεαλιστική και μοναδική αξιόπιστη 

πρόταση που την υλοποιεί, την πρόταση εξουσίας του ΠΑ.ΣΟ.Κ.» [η επισήμανση δική 

μας]. Από την εισαγωγή παρατηρείται ότι πλέον γίνεται αναφορά σε μια ρεαλιστική 

πρόταση εξουσίας και όχι στο «σοσιαλιστικό μετασχηματισμό». Αναφέρεται επίσης 

στην πορεία προς το «δημιουργικό αύριο της Αλλαγής, γιατί υπάρχει το σήμερα που 
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 Εν τέλει ούτε η αξιολόγηση με τη μορφή που ήθελε η Δ.Ο.Ε. υιοθετήθηκε στο τελικό νομοσχέδιο, 
πράγμα που θα γίνει πεδίο αντιπαράθεσης. 
498

 Δ.Β.962/02-1985:2-3. 
499

 Παναγιωτόπουλου, Π., «Κοινό αίτημα των εκπαιδευτικών η βελτίωση των εργασιακών σχέσεων», 
Καθημερινή, 09-03-1985. 
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μπορεί να δείχνει το δρόμο». Η ιδεολογική στροφή από το σοσιαλιστικό 

μετασχηματισμό στο κράτος πρόνοιας αναδεικνύεται και από το τμήμα για την 

κοινωνική πολιτική του κινήματος όπου αναφέρεται πως αυτή «ήταν επί δεκαετίες 

στη χώρα μας το “κόκκινο πανί” για τις δυνάμεις της συντήρησης και της αντίδρασης, 

για τις κυβερνήσεις της Δεξιάς. Στις άλλες καπιταλιστικές χώρες οι συντηρητικές 

δυνάμεις χρησιμοποίησαν το “Κράτος Πρόνοιας” ως άλλοθι για τη διαιώνιση του 

συστήματος. Σήμερα, η επικράτηση του μονεταρισμού, του δήθεν 

“νεοφιλελευθερισμού”, ανατρέπει στη Δύση το κράτος πρόνοιας, μειώνει τις 

κοινωνικές δαπάνες. Εμείς αντίθετα έχουμε ως βασική μας πολιτική για τη νέα 

τετραετία τη συνεχή αύξηση των δαπανών στον κοινωνικό τομέα. Μ’ αυτόν τον τρόπο 

και επεκτείνουμε το κράτος πρόνοιας και επιταχύνουμε την αναδιανομή του εθνικού 

εισοδήματος».500  

Στο τμήμα για την παιδεία γίνεται μια ανασκόπηση των βημάτων που έχουν γίνει 

στην πρώτη τετραετία. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, βασικοί στόχοι ήταν «η σωστή 

οργάνωση, ο εκδημοκρατισμός και ο εκσυγχρονισμός των δομών και των λειτουργιών 

της Εκπαίδευσης», διαδικασίες οι οποίες αντικατέστησαν «τον αυταρχισμό και τον 

αναχρονισμό, την έλλειψη οργάνωσης και οποιασδήποτε συμμέτοχης που 

επικρατούσε σε όλες τις βαθμίδες επί Δεξιάς». Παρακάτω αναφέρονται τα μέτρα που 

έχουν ληφθεί και τέλος παρουσιάζονται οι επιδιώξεις για τη δεύτερη τετραετία, από 

τις οποίες ξεχωρίζουν η «Ψήφιση του νόμου "για τη δομή και τη λειτουργία της 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ", που έχει κατατεθεί στη Βουλή, για 

να ολοκληρωθεί η διαρθρωτική αλλαγή στη γενική εκπαίδευση» και η «άμεση 

προτεραιότητα κι έμφαση στην ανάπτυξη της προσχολικής και πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης».501 

                                                           
500 «Ολόκληρο το πρόγραμμα της Αλλαγής για τη νέα τετραετία. Έτσι χτίζουμε τη Νέα Ελλάδα», 

Εξόρμηση, 17-03-1985. 
501

 Οι υπόλοιπες επιδιώξεις είναι:  

 Εισάγεται η διδασκαλία από ειδικούς στο δημοτικό των ξένων γλωσσών, της σωματικής αγωγής 
και καλλιτεχνικών μαθημάτων. 

 Ολοκληρώνονται τα αναλυτικά προγράμματα και τα βιβλία του μαθητή και του καθηγητή, του 
Γυμνασίου, του Λυκείου και του Πολυκλαδικού Λυκείου που, σε οργανική συνέχεια με του 
δημοτικού τα οποία έχουν ήδη αναμορφωθεί, κάνουν πια ουσιαστική την εννιάχρονη υποχρεωτική 
εκπαίδευση και αναβαθμίζουν και την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τα νέα 
προγράμματα χαρακτηρίζονται από πίστη στις ανθρώπινες αξίες και την καλλιέργεια της κριτικής 
σκέψης.  

 Προωθούνται ως άμεσης προτεραιότητας προγράμματα μετεκπαίδευσης κι επιμόρφωσης των 
εκπαιδευτικών. 

 Η σύνδεση με τις κοινωνικές οικονομικές ανάγκες αλλά και το γενικότερο προγραμματισμό για 
αυτοδύναμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, περνά μέσα από την ολοκλήρωση του 
δημοκρατικού προγραμματισμού για την εκπαίδευση, αλλά και τη μόνιμη και σταθερή σύνδεση 
του με τα όργανα λαϊκής συμμετοχής, που αποβλέπουν στη συνολική ανάπτυξη (Νομαρχιακά 
Συμβούλια – Ο.Τ.Α.) 

 Λειτουργεί το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, που αναφέρεται στο σύνολο του εκπαιδευτικού 
συστήματος και παίζει αποφασιστικό ρόλο στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και την αλλαγή στο 
περιεχόμενο σπουδών.  
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Στις 21-22 Μάρτη 1985 λαμβάνει χώρα η έκτακτη γενική συνέλευση, στην οποία 

πήραν μέρος 372 αντιπρόσωποι από 148 συλλόγους και 2 αντιπρόσωποι από 

συλλόγους της Δυτικής Γερμανίας. Μίλησαν 170 αντιπρόσωποι. Στην αίθουσα ένα 

πανό από τα τέσσερα που υπάρχουν δίνει το στίγμα: «όχι στην αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού προσωπικού. Ναι, στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου για τη 

βελτίωση της εκπαίδευσης! Ναι, στην κρίση των εκπαιδευτικών για τη στελέχωση της 

εκπαίδευσης!».502  

Η γενική συνέλευση κρίνει ότι η εκπαίδευση και το σχολείο μπορούν και πρέπει 

σαν κοινωνικοί θεσμοί να βοηθούν το μαθητή να κατανοεί τον κόσμο και τις δυνάμεις 

που τον κινούν και να τον εξοπλίζουν με θέληση να αγωνιστεί για το μετασχηματισμό 

του. Το νομοσχέδιο κρίθηκε πρωτοποριακό από τη Γ.Σ. η οποία εκτίμησε ότι αυτό 

αποτελεί κάτω από τις σημερινές κοινωνικοοικονομικές συνθήκες τη μόνη ρεαλιστική 

πρόταση που στοχεύει και μπορεί να ανοίξει προοπτικές για τη δημιουργία ενός 

σχολείου δημοκρατικού-ανοιχτού στην κοινωνία. Στις αποφάσεις της γενικής 

συνέλευσης συμπεριελήφθη και η φράση πως «το ολοήμερο λαϊκό 9χρονο βασικό 

σχολείο» πρέπει να αποτελέσει στόχο, η επίτευξη του οποίου θα λύσει μια σειρά από 

κοινωνικά εκπαιδευτικά και οικονομικά προβλήματα προς όφελος του λαού και της 

εκπαίδευσής του αμβλύνοντας ακόμα παραπέρα το καθεστώς των ανισοτήτων και 

των διακρίσεων στην εκπαίδευση. Αποφασίστηκε να κληθεί η κυβέρνηση να πάρει 

και άλλα μέτρα προς την κατεύθυνση της κατάργησης της ιδιωτικής εκπαίδευσης και 

της παραπαιδείας. 

Η γενική συνέλευση με βάση την εκφρασμένη βούληση της συντριπτικής 

πλειοψηφίας των δασκάλων και νηπιαγωγών υιοθετεί τη σχετική πρόταση του 

υπουργού που περιέχεται στο νομοσχέδιο για την ποινικοποίηση των "ιδιαίτερων" 

μαθημάτων.  

Ωστόσο, η γενική συνέλευση ζητά να αποσυρθούν από το νομοσχέδιο οι 

διατάξεις που αναφέρονται στην αξιολόγηση του «εκπαιδευτικού προσωπικού» π.χ. 

                                                                                                                                                                          
 Η σχολική περιουσία περνά σε κοινωνικό έλεγχο στους Ο.Τ.Α., αποκεντρώνονται σ' αυτούς οι 

πόροι και οι αρμοδιότητες για επισκευές, συντηρήσεις και λειτουργικές δαπάνες. Οι ανεγέρσεις 
σχολικών κτιρίων περνούν σταδιακά σε κοινωνικό έλεγχο, στους Ο.Τ.Α.» 
[…] 

 Τα προνομιακά σχολεία, πρότυπα, καταργούνται, πειραματικά σχολεία λειτουργούν πια για τις 
ανάγκες της επιμόρφωσης και της πειραματικής δοκιμασίας νέων προγραμμάτων και μεθόδων 
διδασκαλίας.  

 Στην πορεία για την οριστική κατάργηση της ιδιωτικής εκπαίδευσης (που έχει ήδη συρρικνωθεί 
κατά 30% περίπου των σχολικών μονάδων της) και την αρμονική ένταξή της στο δημόσιο εθνικό 
σύστημα παιδείας, τα μέτρα που λαμβάνονται, εξασφαλίζουν τους εργαζόμενους σ' αυτή και την 
εκπαιδευτική συνέχεια για τους μαθητές της.  

 Αντιμετωπίζονται επίσης οι δίκαιες απαιτήσεις των εκπαιδευτικών. 
 «Ολόκληρο το πρόγραμμα της Αλλαγής για τη νέα τετραετία. Έτσι χτίζουμε τη Νέα Ελλάδα», 
Εξόρμηση, 17-03-1985. 

502
 Δ.Β.963/03-1985:3. 
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«ιδίως το ευδόκιμον», συμμετοχή διευθυντών σχολείων στην «αξιολόγηση του έργου 

του εκπαιδευτικού», κριτήρια επιλογής διευθυντών που προϋποθέτουν αξιολόγηση 

εκπαιδευτικών και λοιπά. Και ζητά να γίνουν δεκτές οι θέσεις του κλάδου για την 

αξιολόγηση «του εκπαιδευτικού έργου - κρίση των εκπαιδευτικών».503 

Σε γενικές γραμμές αυτή η Γ.Σ. χαρακτηρίστηκε από αντεγκλήσεις μεταξύ των 

παρατάξεων ΠΑΣΚ και ΔΗΚΙ, που επρόσκειντο αντίστοιχα στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. και στην Ν.Δ.. 

Σε αυτές τις αντεγκλήσεις αποτυπώνονται οι αντίστοιχες αντιλήψεις για την 

εκπαίδευση όπως εκφράστηκαν από τους πολιτικούς φορείς των συνδικαλιστικών 

παρατάξεων εν όψει των εθνικών εκλογών. Αξίζει να αναφερθούμε στην τοποθέτηση 

του Δ. Λιβέρη, προερχόμενου από την αριστερά, ο οποίος θίγει σημεία 

διαφοροποίησης σε σχέση με την παρελθοντική στάση της Δ.Ο.Ε. Αυτός λοιπόν 

θεωρεί ότι το νομοσχέδιο του 1985 είναι πιο συντηρητικό από το προσχέδιο του 1984. 

Υποστήριξε επίσης ότι το νομοσχέδιο που συζητιέται, υποτίθεται ότι ήρθε για να 

αντιμετωπίσει και να αλλάξει μια εκπαιδευτική πραγματικότητα που υπήρχε και ήταν 

δημιούργημα της Δεξιάς. Όπως είπε, το όλο εκπαιδευτικό οικοδόμημα που έφτιαξε η 

αστική τάξη προοριζόταν να συμβάλει στην αναπαραγωγή του αστικού κοινωνικο-

οικονομικού μας συστήματος. Αναφέρθηκε στις θέσεις του κλάδου το 1984 οι οποίες 

περιελάμβαναν «1. τη θέσπιση του 9χρονου ενιαίου σχολείου 2. η δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση να συνδεθεί με το ενιαίο λύκειο και όλες τις μορφές τεχνικής 

εκπαίδευσης 3. Να είναι υποχρεωτική η προσχολική αγωγή και 4. Σαφής πρόβλεψη 

στο νόμο για σταδιακή και πλήρη κατάργηση της ιδιωτικής εκπαίδευσης και της 

παραπαιδείας» καταδεικνύοντας έτσι μια υποχώρηση της Δ.Ο.Ε. Ασκεί επίσης κριτική 

όσον αφορά το γενικό σκοπό της εκπαίδευσης· αν και αναγνωρίζει τα θετικά, δεν 

υπάρχει πάλι αναφορά στο δημοκρατικό δικαίωμα στην ελευθερία, στη θρησκεία και 

στην κατοχύρωση της ανεξιθρησκίας. Για τη διοίκηση του σχολείου ανέφερε πως αντί 

να προωθηθεί ο εκδημοκρατισμός με την καθιέρωση ενός δημοκρατικού συστήματος 

διοίκησης, δεν υπάρχει διαφοροποίηση από το σημερινό συγκεντρωτικό σύστημα. 

Διαπιστώνει ότι υπάρχει κάποιος φόβος όσον αφορά τα όργανα λαϊκής μετοχής και γι’ 

αυτό δεν τους δίνονται αποφασιστικές αρμοδιότητες. Υποστηρίζει ότι αυτό το 

νομοσχέδιο είναι απλώς ένα μεταρρυθμιστικού χαρακτήρα νομοθέτημα, όπως και τα 

άλλα, διότι σωστή εκπαίδευση δεν μπορεί να υπάρξει σε ένα καπιταλιστικό σύστημα. 

Δεν συμφωνεί ότι έχει την υποστήριξη όλης της Δ.Ο.Ε. αλλά μόνο της ΠΑΣΚ, η οποία 

παίζει ουσιαστικά το ρόλο του αγωγού για να περάσει άκριτα στον κλάδο η εκάστοτε 

κυβερνητική πολιτική.504 

Ο Κ. Σπαγόπουλος, εκπρόσωπος της προσκείμενης στη Ν.Δ. παράταξης, ξεκίνησε 

την τοποθέτησή του με την υπενθύμιση ότι η παράταξή του δεν δέχθηκε εξαρχής τον 

Ν.309/76 καθώς αυτός δεν ήταν αποτέλεσμα διαλόγου όλων των φορέων, κομμάτων, 

πολιτικού και πνευματικού κόσμου της χώρας και του λαού, παρ’ όλο που είχαν 
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προσφερθεί οι ίδιοι σαν εθελοντές να βοηθήσουν στην προώθηση αυτού του 

διαλόγου.505 Η τοποθέτηση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς επιβεβαιώνει τη 

διαφορετικότητα της διαδικασίας η οποία ακολουθήθηκε κατά τη συγκρότηση του 

προηγούμενου εκπαιδευτικού νόμου, του 309, σε σχέση με τον 1566/85, ότι δηλαδή 

δεν ακολουθήθηκε κάποια διαδικασία διαλόγου και συνδιαμόρφωσης του 

νομοσχεδίου αλλά μια πολιτική επιβολής του από την πολιτική εξουσία. 

Επιβεβαιώνεται ταυτόχρονα ότι ο Ν. 309 από την ψήφισή του ήδη δεν είχε γίνει 

αποδεκτός και αναζητούνταν σε κάθε ευκαιρία η αλλαγή του. 

Αναφερόμενος επιπλέον στην τωρινή διαδικασία, ο Κ. Σπαγόπουλος υποστηρίζει 

ότι πρόθεση όλων ήταν αυτή τη φορά να γίνει ενδελεχής διάλογος, αλλά κατά την 

εκτίμησή του, στην πραγματικότητα δεν έγινε διάλογος στην επιθυμητή έκταση μέσω 

του κλάδου, χαρακτηρίζοντας μεθόδευση την απόφαση να αποσταλεί η εισήγηση της 

Δ.Ο.Ε. στους συλλόγους και αυτοί να αποστείλουν γραπτά τις απόψεις των Γ.Σ. Ύστερα 

από αυτό, σταμάτησε η διαδικασία του διαλόγου, ασχολήθηκαν με άλλα θέματα και 

τελικά βρέθηκαν μπροστά σε ένα σχέδιο νόμου. Όπως δηλώνει χαρακτηριστικά, «το 

σχέδιο νόμου μας αιφνιδίασε». Τελικά ζήτησε να αποσυρθεί το νομοσχέδιο γιατί δεν 

καλύπτει τις ανάγκες του ελληνικού λαού.506 

Από την πλευρά της η ΠΑΣΚ, δια του εκπροσώπου της Κ. Κακαβάκη, διατυπώνει 

την άποψη ότι το νομοσχέδιο αποτελεί τη συνισταμένη της λαϊκής βούλησης, ενώ έχει 

το χαρακτήρα του μεταβατικού: «αυτή τη στιγμή δηλαδή ανταποκρίνεται στις 

συγκεκριμένες κοινωνικές-οικονομικές και πολιτιστικές δυνατότητες του λαού. Το 

πότε θα προχωρήσει και θα ολοκληρωθεί η επαναστατική αλλαγή είναι απόφαση του 

ίδιου του λαού».507 

Στην τοποθέτησή του ο αντιπρόεδρος της Δ.Ο.Ε. Χρ. Κορυφίδης αναφέρει ότι η 

παιδεία κινείται σταθερά στα πλαίσια της πορείας που χάραξε ο Λαός μας τον 

Οκτώβρη του '81 «με στόχο τον σοσιαλιστικό μετασχηματισμό της ελληνικής 

κοινωνίας». Προς την κατεύθυνση αυτή η εκπαίδευση καλείται να παίξει κυρίαρχο 

ρόλο. Χαρακτηρίζει το νομοσχέδιο επαναστατικό ως προς τη φιλοσοφία και τη δομή 

του, με το οποίο γκρεμίζεται ο τελευταίος φράχτης για ν’ ανοίξει διάπλατα ο δρόμος 

που θα μας οδηγήσει στο μετασχηματισμό της κοινωνίας.508 Ο λόγος περί 

«μετασχηματισμού της κοινωνίας» ξενίζει, γιατί ήδη το ίδιο το ΠΑ.ΣΟ.Κ. στα 1985 πια, 

έχει στραφεί σε μια λογική διαχείρισης του αστικού μετασχηματισμού. Γίνεται 

δηλαδή αντιληπτό πως ένα κομμάτι του συνδικαλιστικού κινήματος ίσως αδυνατεί να 

εναρμονιστεί με μια πιο ρεαλιστική διαχείριση, πράγμα που θα γίνει αντιληπτό 

αμέσως μετά τις εκλογές και την ψήφιση του νέου νόμου. 
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Ο πρόεδρος Μεν. Παπαχρίστος εκτιμά ότι το νομοσχέδιο ανοίγει προοπτικές για 

να δημιουργηθεί μια εκπαίδευση της κοινωνικής απελευθέρωσης. Αναφέρθηκε στη 

διαδικασία λέγοντας πως ο διάλογος μεταξύ Δ.Ο.Ε. και Υπουργείου αποδίδει και 

παραμένει ανοικτός μέχρι την τελευταία στιγμή. Μνημόνευσε επίσης ένα παράδειγμα 

για την απόσυρση της διάταξης για τους σχολικούς συμβούλους. Υποστήριξε ότι το 

προτεινόμενο νομοσχέδιο μπορεί να είναι πρόταση της κυβέρνησης, αλλά είναι 

πρόταση εθνική που αγκαλιάζει όλον τον ελληνικό λαό. Κλείνοντας, υποστήριξε ότι 

εφόσον το νομοσχέδιο λύνει εκπαιδευτικά προβλήματα, ο κλάδος θα το στηρίξει να 

ψηφιστεί και θα το εφαρμόσει. Έκανε έκκληση σε όλους, ανεξάρτητα από παρατάξεις 

και κομματική τοποθέτηση να το στηρίξουν, γιατί είναι προς όφελος των παιδιών και 

όλου του λαού.509 

Οι αντιπρόσωποι έθεσαν μια σειρά θεμάτων,510 κυρίως όμως αναπτύχθηκε ένας 

προβληματισμός για το αν το νομοσχέδιο είναι καρπός όλων των εκπαιδευτικών και 

συνδικαλιστικών φορέων ή απλώς μιας τεχνοκρατικής ομάδας του Υπουργείου.511 

Υπήρξε πάντως διάλογος, σε επίπεδο ανταπάντησης πάνω στην εισήγηση της Δ.Ο.Ε., 

με τα πρωτοβάθμια συνδικαλιστικά σωματεία, τα οποία στην πλειοψηφία τους 

συμφώνησαν με τις θέσεις του προεδρείου της Δ.Ο.Ε. (67 από τους 96 συλλόγους).512 

Ένα άλλο θέμα, που έχει σχέση με τη σύνταξη του νομοσχεδίου, είναι αυτό της 

διακομματικής σύνταξης του νόμου.513 Μάλιστα ειπώθηκε εν είδη κατηγορίας ότι το 

νομοσχέδιο συντάχθηκε από την ΠΑΣΚ σε συνεργασία με τους ανθρώπους της 

κυβέρνησης.514 Ειπώθηκε επίσης από ανεξάρτητο αντιπρόσωπο ότι η σύνταξη του 

νομοσχεδίου έγινε εν κρυπτώ.515 

Έτσι, ζητήθηκε η απόσυρσή του και η διακομματική σύνταξη και ψήφιση νέου 

νόμου και όχι από ένα κόμμα· ως προς αυτό απάντησε ο πρόεδρος στην ομιλία του, 

ότι είναι δημοκρατικό δικαίωμα η δημοκρατικά εκλεγμένη πλειοψηφία να 

θεσμοθετεί. Επίσης, ο Γ. Πετρόπουλος, εκπρόσωπος της ΠΑΣΚ Πατρών, αλλά και 

άλλοι, αναφέρθηκαν στη συμμετοχή της Δ.Ο.Ε. στο διάλογο με το Υπουργείο, αλλά και 
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στη συμμετοχή των πρωτοβάθμιων σωματείων και μέσα από αυτά των μελών στο 

διάλογο.516 

Διατυπώνεται ένας προβληματισμός για τη συμμετοχή άλλων φορέων στη 

διοίκηση του σχολείου π.χ. τους συλλόγους γονέων, της τοπικής αυτοδιοίκησης κλπ. 

Τελικά αναφέρεται, ότι «ο δάσκαλος όχι μόνον δεν απελευθερώνεται αλλά καθώς τον 

απαλλάσσουμε από τον επιθεωρητή τον παραδίνουμε στη κρίση του καθενός γονέα, 

που λόγω της λαϊκής συμμετοχής θα έχει λόγο στην καθημερινή διδακτική πράξη».517 

Πάνω σε αυτό το θέμα υπήρξε πράγματι προβληματισμός και συζήτηση. Άλλοι 

αντιπρόσωποι έκριναν άκρως θετικό το ζήτημα της λαϊκής συμμετοχής στη λειτουργία 

του σχολείου.518 Από κάποιους ομιλητές μάλιστα συνδέθηκε η λαϊκή συμμετοχή με τη 

δημοκρατική λειτουργία του σχολείου, ενώ ένας ομιλητής υπογράμμισε ότι η 

συμμετοχή στη διοίκηση και τις αποφάσεις του σχολείου «αποβλέπει στην 

εξουθένωση της προσωπικότητας [του δασκάλου] και την προβολή της απρόσωπης 

καθοδηγούμενης μάζας».519 

Αυτό που φάνηκε να απασχολεί τη συνέλευση περισσότερο τελικά είναι οι σκοποί  

του νόμου, η κατεύθυνση της εκπαίδευσης.520 Έτσι, στο τέλος στις τοποθετήσεις των 

παρατάξεων προτάθηκε να αναδιατυπωθεί η πρώτη παράγραφος του άρθρου 1, ως 

εξής:  

«Να γίνονται ελεύθεροι, υπεύθυνοι, δημοκρατικοί πολίτες, να διακρίνονται από 

πίστη προς την πατρίδα και τα γνήσια στοιχεία της λαϊκής παράδοσης, από σεβασμό 

στην συνταγματικά κατοχυρωμένη ελευθερία της θρησκείας, να υπερασπίζονται την 

εθνική ανεξαρτησία και τη δημοκρατία και να εμπνέονται από αγάπη προς τον 

άνθρωπο τη ζωή και τη φύση». Φαίνεται λοιπόν ότι αυτό που ζητήθηκε να 

απαλειφθεί είναι η φράση «τα γνήσια στοιχεία της ορθόδοξης χριστιανικής 

παράδοσης» και να γίνει «λαϊκής».521 

Ένας αντιπρόσωπος (ο Αθ. Πομάκης) έκανε λόγο για «οπισθοδρόμηση» και 

«στροφή σε άγνωστους κόσμους». Ήταν πράγματι δύσκολο να γίνει αποδεκτή η ριζική 

αλλαγή στη διοίκηση π.χ. μετακλητότητα, μη τήρηση αρχαιότητας, υπερεξουσίες [!] 

στον σχολικό σύμβουλο.522  
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Ο Δ. Νταφούλης (ΔΗΚΙ) διαφωνεί γενικά στο θέμα της αξιολόγησης, διαφωνεί και 

με τη θέση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. που αναγραφόταν στο πανό: «Όχι στην αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού προσωπικού. Ναι στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου». 

Επιχειρηματολογώντας για την υποστήριξη της άποψής του αναφέρει ότι δεν μπορεί 

να διαχωριστεί το αποτέλεσμα από το δημιουργό του.523 

Να πώς αντιλαμβάνονταν, τα μέλη της προσκείμενης στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. παράταξης, 

την αξιολόγηση: «Γιατί δεν θέλουμε την αξιολόγηση; Δεν θέλουμε αξιολόγηση και 

θέλουμε ένα δάσκαλο ελεύθερο, ένα σχολείο ανοιχτό, ένα σχολείο δημοκρατικό, έναν 

πολίτη αγωνιστή, ένα παιδί που θα βγει αύριο (στην κοινωνία) και δεν θα είναι δέσμιο 

αλλά θα μπορεί να αναπτύξει πλήρως όλες εκείνες τις πρωτοβουλίες, όλη εκείνη τη 

δημιουργική ζωντάνια που υπάρχει μέσα του. Και αυτό το σχολείο χτίζεται κατά το 

μάλλον ή ήττον μέσα από το νέο νόμο για τη γενική εκπαίδευση. Είναι η αξιολόγηση 

όμως που αποτελεί αγκάθι και δημιουργεί αντίσταση προς την αλλαγή. Κάποτε το 

σύνθημα “όχι στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προσωπικού” πρέπει να το 

επεξεργαστούμε και να λέμε ότι πρέπει να φύγει κάθε λέξη, κάθε φράση που έχει 

σχέση με την αξιολόγηση».524 Άλλος σύνεδρος της Π.Α.Σ.Κ. αναφέρει: «το νομοσχέδιο 

το θεωρούμε πρωτοποριακό, επαναστατικό. Εισάγει το δημοκρατικό προγραμματισμό 

και τη λαϊκή συμμετοχή, την ευθύνη και τη χαρά για την παροχή της σωστής 

εκπαίδευσης στα παιδιά του ελληνικού λαού. Ανταποκρίνεται στα πιστεύω και τους 

οραματισμούς του εκπαιδευτικού κόσμου».525 

Ενώ, όπως προαναφέρθηκε, σε πολιτικό επίπεδο παρατηρείται μια στροφή της 

ρητορικής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. σε ρεαλιστικές πολιτικές, είναι χαρακτηριστική η φράση του 

αντιπροσώπου Κώστα Μάργαρη που δείχνει την προσκόλληση στα αιτήματα των 

αρχών της δεκαετίας. Λέει συγκεκριμένα: «είναι καιρός η εκπαίδευση να αποκτήσει 

έναν δημοκρατικό, σοσιαλιστικό νόμο που θα βάλει τελικά την εκπαίδευση στο 

κανάλι της Αλλαγής» για τις ιδέες που καλλιεργήθηκαν και το τι περίμεναν από την 

εκπαίδευση οι δάσκαλοι, προσκείμενοι στην ΠΑΣΚ και τη σοσιαλιστική ιδεολογία. Και 

συνεχίζει αναφερόμενος στους συναδέλφους των άλλων συνδικαλιστικών 

παρατάξεων: «αλλιώς θέλουμε την κοινωνία εμείς, αλλιώς εσείς. Εμείς τη θέλουμε 

πλατιά, ανοιχτή, δημοκρατική και στο κάτω-κάτω της γραφής σοσιαλιστική».526 

Το θέμα του 9/χρονου ενιαίου σχολείου τέθηκε από πολλούς αντιπροσώπους,527 

ενώ το θέμα για την κατάργηση της ιδιωτικής εκπαίδευσης επίσης ήταν καίριο, 

τουλάχιστον για τα μέλη της ΠΑΣΚ καθώς βρισκόταν στο προεκλογικό πρόγραμμα του 

ΠΑ.ΣΟ.Κ.528 Στο τέλος καταγράφεται ένα πλήθος αλλαγών που ζητήθηκαν να γίνουν 
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στο νομοσχέδιο.529 Οι αποφάσεις της Γ.Σ. έρχονται να εκφράσουν την κυρίαρχη 

παράταξη, αλλά και το γενικότερο κλίμα της συνέλευσης.530 
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σχολείο, ενιαιοποίηση προγραμμάτων δημοτικού και γυμνασίου, ίδρυση του Π. Ινστιτούτου κλπ.  

3. Η Γ.Σ. παραπέρα εκτιμάει ότι το Ν/Σ αυτό αποτελεί, κάτω απ’ τις σημερινές 
κοινωνικοοικονομικές συνθήκες τη μόνη ρεαλιστική πρόταση που στοχεύει και μπορεί ν' ανοίξει 
προοπτικές γα τη δημιουργία ενός σχολείου δημοκρατικού - ανοιχτού στην κοινωνία. 

4. Η Γ.Σ. θεωρεί πως ένα δημοκρατικό - ανοιχτό στην κοινωνία σχολείο πρέπει να εξασφαλίζει σ’ 
όλα τα παιδιά ίσες ευκαιρίες στη μόρφωση γι αυτό και κάνει συγκεκριμένες προτάσεις ευνοϊκότερης 
μεταχείρισης των σχολείων και μαθητών των υποβαθμισμένων περιοχών (επιχορηγήσεις, μικρότερος 
αριθμός κατά τάξη κλπ.). 

5. Η Γ.Σ. σημειώνει ιδιαίτερα πως το -ολοήμερο λαϊκό 9χρονο βασικό σχολείο· πρέπει ν' 
αποτελέσει στόχο, η επίτευξη του οποίου θα λύσει μα σειρά κοινωνικά, εκπαιδευτικά και οικονομικά 
προβλήματα προς όφελος του λαού και της εκπαίδευσης του αμβλύνοντας ακόμα παραπέρα το 
καθεστώς των ανισοτήτων και των διακρίσεων στην εκπαίδευση. 

6. Η Γ.Σ. κρίνει αναγκαίο να μελετηθεί πλατιά το θέμα της καθιέρωσης σ' αυτή τη φάση, του 
ενιαίου εννιάχρονου σχολείου γιατί εκτιμάει πως η εφαρμογή του θα λύσει αρκετά απ' τα παραπάνω 
(σημ. 5) προβλήματα και θα αναβαθμίσει τη λαϊκή μας παιδεία. 

7. Η Γ.Σ. εκτιμάει πως είναι δυνατόν να καταργηθεί η ιδιωτική εκπαίδευση και γι' αυτό καλεί την 
κυβέρνηση να πάρει κι άλλα μέτρα προς την κατεύθυνση της κατάργησης της ιδιωτικής εκπαίδευσης 
και της παραπαιδείας και να θεσπίσει μέτρα που θα απαγορεύουν τη φοίτηση ελλήνων μαθητών στα 
ξένα εκπαιδευτήρια, που ο κλάδος μας τα χαρακτηρίζει ξένες βάσεις υπό άλλη μορφή- στη χώρα μας. 

8. Η Γ.Σ. χαιρετίζει τη δήλωση του υπουργού παιδείας ότι κρατάει το διάλογο ανοιχτό μέχρι την 
τελική εκτίμηση του Ν/Σ για τη Γ. Εκπ/ση και εκτιμάει ιδιαίτερα το γεγονός ότι με επιστολή, που 
διαβάστηκε στη Γ.Σ., απάντησε στο διεκδικητικό πλαίσιο που εισηγητικά έστειλε στους συλλόγους το 
Δ.Σ- της Δ.Ο.Ε. και κοινοποίησε στο ΥΠ.Ε.Π.Θ.. 

9. Για τα ζητήματα που βρίσκουν τη λύση τους με την απάντηση του υπουργού, η Γ.Σ. εκφράζει την 
ικανοποίηση της, πλην όμως μια σειρά από άλλα προβλήματα μένουν άλυτα. Γι αυτό και καλεί τον 
υπουργό παιδείας να τα κάνει αποδεκτά, όπως αυτά περιγράφονται στο διεκδικητικό πλαίσιο που 
διαμορφώθηκε στη Γ.Σ. και εγκρίθηκε απ αυτή (το παραθέτουμε παρακάτω). 

10. Η Γ.Σ. εκτιμώντας ιδιαίτερα την διάχυτη και εκφρασμένη βούληση της συντριπτικής 
πλειοψηφίας των δασκάλων και νηπιαγωγών για ποινικοποίηση των «ιδιαίτερων» μαθημάτων υιοθετεί 
τη σχετική πρόταση του υπουργού που περιέχεται στο Ν/Σ. 

Για την απελευθέρωση της εκπαίδευσης των δασκάλων (για την αξιολόγηση) 
α 1. Ν’ αποσυρθούν απ’ το Ν/Σ οι διατάξεις που αναφέρονται στην αξιολόγηση του 

«εκπαιδευτικού προσωπικού» (π.χ. «ιδίως το ευδόκιμο», συμμετοχή των διευθυντών σχολείων στην 
«αξιολόγηση του έργου του εκπ/κού», κριτήρια επιλογής δ/ντών που προϋποθέτουν την «αξιολόγηση 
εκπ/κών κ.λπ). 

α.2. Να γίνουν δεκτές οι θέσεις του κλάδου για την -αξιολόγηση του εκπ/κού έργου - κρίση των 
εκπ/κων». 

Ο σχολ. σύμβουλος να μην είναι μέλος του Π.Υ.Σ.Δ.Ε.. 
α. 3. Ο σύλλογος διδασκόντων να καταστεί κυρίαρχο όργανο διοίκησης της σχολικής μονάδας». 
Δ.Β.963/03-1985:3. 
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Την ίδια μέρα η Ο.Λ.Μ.Ε. κηρύσσει εικοσιτετράωρη προειδοποιητική απεργία, με 

την οποία «ζητάνε ανάμεσα στ' άλλα, την αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης σ' 

όλες τις βαθμίδες και σταδιακή κατάργηση της ιδιωτικής εκπαίδευσης, ενιαίο 

πολυκλαδικό λύκειο, κατάργηση των υποχρεωτικών υπερωριών, κατοχύρωση της 

οργανικής θέσης, διορισμούς εκπαιδευτικών».531 

Παρουσιάζοντας τα τεκταινόμενα και τις αποφάσεις της έκτακτης Γ.Σ. της Δ.Ο.Ε., 

η εφ. Ελευθεροτυπία (26-3-85) επιλέγει τον υπέρτιτλο «Δάσκαλοι: Ναι στην 

ποινικοποίηση των ιδιαιτέρων» θέλοντας με αυτόν τον τρόπο αφενός να αναδείξει 

ως αποδεκτή από τους εκπαιδευτικούς την πρόταση του Υπουργείου, που 

απασχόλησε την επικαιρότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα, και αφετέρου να 

αποδυναμώσει τη θέση της Ο.Λ.Μ.Ε.532 

Στο περιοδικό Σύγχρονη Εκπαίδευση επιχειρείται μια βαθύτερη ανάλυση σε 

ειδικότερα σημεία του όλου κλίματος που προηγήθηκε και έχουμε ήδη περιγράψει. 

Όπως αναφέρει, ο νόμος που «αναμενόταν ως τομή για τα εκπαιδευτικά μας 

πράγματα από πολλούς και είχε συγκεντρώσει το ενδιαφέρον του εκπαιδευτικού —

και όχι μόνο κόσμου— θα ήταν απόλυτα δικαιολογημένη – αν όχι απαραίτητη και 

αναγκαία –  μια εκτεταμένη και διαρκής ενασχόληση του Τύπου (αλλά και της 

τηλεόρασης) με το σχέδιο νόμου. Εύκολα όμως διαπιστώνει κανείς μια επιδερμική 

αναφορά του τύπου στο Σ.Ν. με σύντομες περιλήψεις, που βέβαια δεν πρόσφεραν 

ουσιαστική πληροφόρηση σχετικά μ’ αυτό. Ας μην ξεχνάμε ότι η δήλωση του 

Υπουργείου Παιδείας για τα ιδιαίτερα μαθήματα απασχόλησε για πολλές μέρες τον 

ημερήσιο τύπο, ο οποίος με “έρευνες” και “αφιερώματα” κάλυψε το θέμα με δεκάδες 

σελίδες και φωτογραφικό υλικό. Ενώ για το Σ.Ν. που ρύθμιζε – θεωρητικά  

τουλάχιστον – όλα τα θέματα για τη δομή και τη λειτουργία της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και όχι μόνο το θέμα των ιδιαίτερων μαθημάτων, 

ζήτημα είναι αν αφιερώθηκαν 1-2 σελίδες σε κάθε εφημερίδα. Από το άλλο μέρος, η 

τηλεόραση απέφυγε κάθε αναφορά στο νόμο πάνω από την τυπική -αλλά πανηγυρική- 

είδηση ότι κατατέθηκε για ψήφιση». Το βασικότερο σημείο, ανάμεσα στα άλλα, που 

αναδεικνύει η προσέγγιση, είναι η θεώρηση που γίνεται από τον εκδότη του 

περιοδικού, ότι υπάρχει μια γενικότητα και ασάφεια, που προκύπτει από τις πολλές 

εκκρεμότητες που αφήνει να ρυθμιστούν με την έκδοση Π.Δ. και άλλων κανονιστικών 

υπουργικών αποφάσεων.533  

Οπωσδήποτε αυτή η γενικότητα και η ασάφεια που διαβλέπει η συντακτική 

ομάδα του περιοδικού, είναι ένα φαινόμενο που έχει επισημανθεί ξανά. Σκοπός της 

ασάφειας είναι η ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου μέσω προεδρικών 

διαταγμάτων, δηλαδή απευθείας διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής από την 
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 «Απεργούν σήμερα οι καθηγητές», Ριζοσπάστης, 21-03-1985. «Απεργούν σήμερα οι καθηγητές 
Γυμνασίων και Λυκείων», Καθημερινή, 21-03-1985. 
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εκάστοτε πολιτική ηγεσία. Η έκδοση όμως ή μη των προεδρικών διαταγμάτων, πρέπει 

να θεωρείται ως κατά περίπτωση ζήτημα εφαρμογής ή μη της εκπαιδευτικής 

πολιτικής. Η κατάληξη όμως είναι τα μέτρα να εφαρμόζονται ανάλογα με τις πιέσεις 

των διαφόρων φορέων και την πρόσβαση αυτών στην εξουσία, όπως τονίζει και το 

θεωρητικό μοντέλο που παρουσιάσαμε. 

Σύμφωνα πάλι με τον Αρ. Βουγιούκα (Το Βήμα, 10-5-1985), το εκπαιδευτικό 

νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή, διαφέρει ως προς όλα τα προηγούμενα σε 

τρία σημεία: αντιμετωπίζει τη γενική εκπαίδευση συνολικά (γενική και τεχνική), δεν 

την αντιμετωπίζει συντεχνιακά αλλά από την οπτική όλης της κοινωνίας (τόσο των 

εκπαιδευτικών με την αναβάθμιση του ρόλου τους όσο και των γονέων με τη λαϊκή 

συμμετοχή) ενώ ρυθμίζει ταυτόχρονα τα οργανωτικά διοικητικά και τα παιδαγωγικά 

θέματα (εσωτερική και εξωτερική μεταρρύθμιση). Αν και εκτιμά ότι ρυθμίζει όλα τα 

ζητήματα, διατυπώνει την άποψη ότι δυο πρόσθετα χαρακτηριστικά θα του έδιναν 

ουσιαστικότερο περιεχόμενο: «το πρώτο είναι η παραχώρηση πρόσθετου σχολικού 

χρόνου σε τοπικούς φορείς για δραστηριότητες που θα έφερναν το σχολείο κοντά 

στον κόσμο της εργασίας και της παραγωγής και γενικά θα αξιοποιούσαν τις 

μορφωτικές ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής. Το δεύτερο είναι η ρητή κατοχύρωση 

του αυτονόητου δικαιώματος των γονέων σε προσωπική βάση να έχουν τον πρώτο 

λόγο στο θέμα της θρησκευτικής αγωγής των παιδιών τους, ώσπου εκείνα, μπαίνοντας 

στην εφηβεία, να κάνουν τη δική τους επιλογή. Στην περίπτωση αυτή οι φράσεις του 

νομοσχεδίου, "να διακατέχονται από πίστη προς... τα γνήσια στοιχεία της Ορθόδοξης 

χριστιανικής παράδοσης" και "να συνειδητοποιούν τη βαθύτερη σημασία του 

ορθόδοξου χριστιανικού ήθους" (για τη συνταγματικότητα των οποίων εκφράζονται 

πολλές επιφυλάξεις) θα πρέπει να απαλειφθούν ή να τροποποιηθούν».534 

Φτάνοντας στις εκλογές και έχοντας διατυπωμένο το προεκλογικό πρόγραμμα 

του ΠΑ.ΣΟ.Κ. από το Μάρτιο, δημοσιεύεται και το αντίστοιχο της Ν.Δ. για την παιδεία, 

το οποίο όπως ανακοινώνει η εφ. Καθημερινή (29-5-1985) δόθηκε το προηγούμενο 

βράδυ στη δημοσιότητα. Αναφέρεται λοιπόν στην εισαγωγή πως «η Νέα Δημοκρατία 

πιστεύει ότι η παιδεία είναι το θεμέλιο για την επιβίωση του έθνους. Λαός χωρίς 

σύγχρονη παιδεία δεν μπορεί να ζήσει και να προκόψει. Η παιδεία μας πρέπει να 

κατοχυρώνει την Εθνική μας ταυτότητα και τη γλώσσα μας και να διαφυλάσσει την 

ορθόδοξη χριστιανική παράδοση». Στόχος της πολιτικής της ήταν να αποκαταστήσει 

τη συνταγματική νομιμότητα στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Σημειώνει 

μάλιστα ότι είναι έτοιμη να διευρύνει τα επιτεύγματα της εκπαιδευτικής 

μεταρρύθμισης του 1976, να διατηρήσει κάθε θετικό μέτρο που καθιερώθηκε μετά το 

1981 και φυσικά να προχωρήσει άμεσα στην αλλαγή όλων εκείνων των μέτρων που 
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 Α. Βουγιούκας, «Το εκπαιδευτικό νομοσχέδιο – ένα εκπαιδευτικό νομοσχέδιο με κοινωνικο-
παιδαγωγικό προσανατολισμό», Το Βήμα, 10-05-1985. 
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αποδείχθηκαν εσφαλμένα ή απετέλεσαν μονομερείς επιλογές. Να σημειωθεί ότι 

μέχρι στιγμής είχαν ψηφισθεί οι νόμοι για τα Α.Ε.Ι. και τα Τ.Ε.Ι., ενώ για τη γενική 

εκπαίδευση είχε ψηφισθεί μόνο ο 1304/82 για την κατάργηση του επιθεωρητή και 

την αντικατάστασή του από τον σχολικό σύμβουλο και τον προϊστάμενο. Οι θέσεις 

αυτές, όπως είδαμε παραπάνω, στελεχώθηκαν μετά από αντίστοιχους διαγωνισμούς. 

Ωστόσο, διαβάζουμε στο πρόγραμμα της Ν.Δ. ότι από τις 3 Ιουνίου, την επομένη των 

εκλογών της 2ας Ιουνίου, «σκοπεύει να προχωρήσει άμεσα στην κατοχύρωση του 

δημοκρατικού πνεύματος και στην αποβολή του κομματισμού».535 

Ανήμερα των εκλογών ο υπουργός παιδείας σε άρθρο του στην εφ. Το Βήμα, 

αφού κάνει μια ανασκόπηση, αναφέρεται στα σχέδια της κυβέρνησης για τη νέα 

τετραετία. Σχολιάζοντας τα εκπαιδευτικά θέματα όλων των βαθμίδων αναφέρεται 

στις δαπάνες για την εκπαίδευση που πρόκειται να αυξηθούν την επαύριο των 

εκλογών, το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης και των γονέων, τη συρρίκνωση της 

ιδιωτικής εκπαίδευσης.536 Μάλιστα σχολιάζει επικριτικά την κίνηση της Ν.Δ. να δώσει 

στη δημοσιότητα το προεκλογικό της πρόγραμμα για την παιδεία τέσσερις μέρες προ 

των εκλογών.537 

Στις 2 Ιουνίου 1985 διεξάγονται οι βουλευτικές εκλογές όπου το ΠΑ.ΣΟ.Κ. τις 

κέρδισε με ποσοστό 45,82% και έλαβε 161 βουλευτές και συνέχισε να κυβερνά ως το 

1989. Η Νέα Δημοκρατία έλαβε 40,85% και 126 βουλευτές, το Κ.Κ.Ε. ήρθε τρίτο με 

9,89% και 12 βουλευτές, ενώ τέταρτο κόμμα στη Βουλή εισήλθε το Κ.Κ.Ε. εσωτ. με 

1,84% και έναν βουλευτή. 

Την ίδια περίοδο αναδεικνύεται από το Δ.Β. (967/ Ιούν.85) με ένταση το θέμα των 

πολιτικών δικαιωμάτων των δημοσίων υπαλλήλων με αφορμή τη διεξαγωγή 

προανάκρισης που διέταξε ο εισαγγελέας Χανίων, μετά τις εκλογές, για 100 
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 «Ριζοσπαστικά μέτρα της Ν.Δ. για την παιδεία», Καθημερινή, 29-05-1985. 
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 «1. Οι δαπάνες για την παιδεία θα συνεχίσουν με τον ίδιο ρυθμό, αυξανόμενες για μια ποιοτικά 
παραδεχτή υλικοτεχνική υποδομή, καλύτερη αναλογία διδασκόντων και διδασκομένων και 
απορρόφηση αδιόριστων εκπαιδευτικών, βελτίωση της μεταφοράς και σίτισης μαθητών και 
σπουδαστών κλπ. […] 6. Η τοπική αυτοδιοίκηση, οι σύλλογοι γονέων, οι μαθητικές κοινότητες και οι 
σύλλογοι δασκάλων και καθηγητών συνεργάζονται, στα πλαίσια ενός νέου συστήματος σχέσεων, για 
την ανάπτυξη του κοινωνικού ρόλου του σχολείου και την αποδοτικότερη εκπαιδευτική λειτουργία του. 
[…] 9. Τα πρότυπα προνομιακά σχολεία καταργούνται και ιδρύονται πειραματικά στην έδρα κάθε νομού 
για την εφαρμογή νέων παιδαγωγικών μεθόδων. Η ιδιωτική εκπαίδευση συρρικνώνεται παραπέρα ως 
τη σταδιακή κατάργησή της και την απορρόφηση των εκπαιδευτικών της στην αναβαθμιζόμενη δημόσια 
εκπαίδευση». Α. Κακλαμάνης, «Η Παιδεία μπροστά στη νέα τετραετία», Το Βήμα, 02-06-1985. 
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 «Έπρεπε να κυβερνήσει 7 χρόνια η Ν.Δ. και να παραμείνει άλλα 3 1/2 χρόνια στην αντιπολίτευση για 
να αποκτήσει τρεις μέρες προ των εκλογών ένα κείμενο που ονομάζει πρόγραμμα για την παιδεία. Στην 
πραγματικότητα πρόκειται για μια συρραφή, και μάλιστα κακή συρραφή, υποσχέσεων άμετρων, 
ακοστολόγητων και ανεύθυνων, που είναι και κακή αντιγραφή σε μεγάλο μέρος ρυθμίσεων που 
προβλέπει το νομοσχέδιό μας για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ταυτόχρονα η 
Ν.Δ. δεν κατόρθωσε ν' αποκρύψει την πρόθεσή της, αν μπορούσε κάποτε, να καταργήσει πολλούς 
νέους θεσμούς τους οποίους διαγράφει παντελώς από το «πρόγραμμα» της, όπως: το Ενιαίο 
Πολυκλαδικό Λύκειο, η πρόσθετη εξωσχολική διδασκαλία, τα μεταλυκειακά προπαρασκευαστικά 
κέντρα, ο σχολικός σύμβουλος κλπ.». Α. Κακλαμάνης, «Η Παιδεία μπροστά στη νέα τετραετία», Το 
Βήμα, 02-06-1985. 
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δημοσίους υπαλλήλους, κύρια δασκάλων, γιατί είχαν εκδηλώσει ενυπόγραφα την 

υποστήριξή τους στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. Η Δ.Ο.Ε. και Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με τηλεγραφήματα και 

ανακοινώσεις (11 και 12 Ιουνίου) ζητούν από τον υπουργό δικαιοσύνης και τον 

εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να σταματήσουν οι διώξεις, ενώ παράλληλα ζητούν να 

σταματήσει αυτό το «απαράδεκτο» καθεστώς σύμφωνα με το οποίο οι δημόσιοι 

υπάλληλοι αντιμετωπίζονται ως «πολίτες Β’ κατηγορίας» χωρίς πολιτικά 

δικαιώματα.538 

Λίγες μέρες μετά τις εκλογές το θέμα της παιδείας αναδεικνύεται αυτή τη φορά 

από τις σελίδες της εφ. Ελευθεροτυπία (18-6-1985) και το δημοσιογράφο Βίκτωρα 

Νέτα. Ο Β. Νέτας αφού αναφέρει ότι έχουν γίνει πολλά μέχρι τώρα κατά την περίοδο 

της μεταπολίτευσης, υποστηρίζει ότι «για την όλη κατάσταση της παιδείας [κατά τη 

μεταπολίτευση], δεν φταίει το όποιο σύστημα ή μόνο το Υπουργείο Παιδείας. Όλοι 

μας έχουμε τις ευθύνες μας και προπαντός η πολιτική και πνευματική ηγεσία, γι’ αυτό 

και πρέπει να ανασκουμπωθούμε όλοι μας και να βοηθήσουμε […]. Περνάμε μια 

κρίση και αυτή η κρίση περνάει με αρνήσεις μέσα στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Αν 

την ξεπεράσουμε και θα την ξεπεράσουμε, μόνο με συλλογική αντιμετώπιση της 

ευθύνης, θα την ξεπεράσει και το σύστημα. Και συλλογική αντιμετώπιση σημαίνει την 

εφαρμογή μιας αποδεκτής από όλους πολιτικής».539 

Στις προγραμματικές δηλώσεις της νέας κυβέρνησης (17-24/6/1985) ενώπιον της 

Βουλής, ο πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερες αναφορές στην παιδεία. Ξεχωρίζει το 

απόσπασμα στο οποίο τονίζει πως «η εκπαίδευση οφείλει πέρα από την αναβάθμιση 

της ποιοτικής στάθμης, να προσαρμόζεται και στις ανάγκες της παραγωγής», 

καταδεικνύοντας τη στροφή της κυβερνητικής πολιτικής στις επιταγές του αστικού 

εκσυγχρονισμού.540 Η στροφή αυτή καταδεικνύεται και από το γεγονός ότι από τις 
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 «Πολιτικά δικαιώματα δημοσίων υπαλλήλων», Δ.Β.967/06-1985:1. 
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 Βίκτωρ Νέτας, «Να συμφωνήσουμε για μια πολιτική για την Παιδεία», Ελευθεροτυπία, 18-06-1985. 
540

 Παραθέτουμε το σύνολο των δηλώσεων για την παιδεία: «Και σ' αυτήν την τετραετία θα συνεχιστεί 
η προσπάθεια για να αναπροσανατολίσουμε συνολικά την εκπαίδευση μεταβάλλοντας όχι μόνο τη 
δομή της παιδείας και το περιεχόμενο των σπουδών αλλά και το σύστημα αξιών που την κατευθύνουν. 
Σήμερα, που ο κόσμος συνεχώς μεταβάλλεται και απαιτούνται διαρκώς νέες γνώσεις, η εκπαίδευση 
οφείλει πέρα από την αναβάθμιση της ποιοτικής στάθμης, να προσαρμόζεται και στις ανάγκες της 
παραγωγής, ώστε να μην οδηγεί τους νέους στην ανεργία και την υποαπασχόληση, μέσα από το 
μονόδρομο εκπαίδευση- πανεπιστήμιο. 

Έχοντας επίγνωση των ευθυνών μας για το μέλλον της νεολαίας και του τόπου, προχωρούμε στη 
σύζευξη της γενικής με την τεχνικοεπαγγελματική εκπαίδευση, που εξασφαλίζει τη σύγχρονη 
θεωρητική παιδεία και την επαγγελματική εξειδίκευση και αποτελεί μια αξιόπιστη, εκπαιδευτική, 
επαγγελματική και κοινωνική προοπτική για τους νέους.  

Νέοι θεσμοί όπως τα μεταλυκειακά κέντρα, ο σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός, η 
πρόσθετη διδασκαλία, οι σχολικοί σύμβουλοι δίνουν νέα ποιότητα και ενισχύουν το δημοκρατικό και 
κοινωνικό χαρακτήρα της παιδείας μας. 

Για τη νέα τετραετία, τα βασικά μέτρα και κατευθύνσεις της πολιτικής μας είναι: 
— Συνεχίζουμε την προσπάθεια για καλύτερη υλικοτεχνική υποδομή, για καλύτερη αναλογία 

διδασκόντων- διδασκομένων, και για βελτιωμένες λειτουργικά συνθήκες. 
— Ψηφίζεται ο νόμος πλαίσιο για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  
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προγραμματικές δηλώσεις αυτήν τη φορά απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά στην 

ιδιωτική εκπαίδευση.  

Λίγες ημέρες αργότερα όμως, το θέμα της ιδιωτικής εκπαίδευσης επανέρχεται 

μέσα από το ρεπορτάζ της εφ. Το Βήμα (20-6-1985) το οποίο δημοσιεύει τα κύρια 

σημεία της ομιλίας του Απ. Κακλαμάνη στο 2ο Συνέδριο της Ο.Λ.Μ.Ε. Εκεί λοιπόν ο 

υπουργός παιδείας υποστηρίζει ότι «θα συνεχισθεί η πολιτική της συρρίκνωσης της 

ιδιωτικής εκπαίδευσης, ενώ παράλληλα μέσα στο καλοκαίρι, θα ψηφιστεί στη Βουλή 

το νομοσχέδιο, που αφορά την μονιμοποίηση 2.000 ιδιωτικών εκπαιδευτικών, που 

έχουν προσληφθεί στο Δημόσιο».541  

Στο Δ.Β. (967/06-1985) δημοσιεύονται τρία άρθρα στελεχών της Δ.Ο.Ε. στο 

συνέδριο του Εκπαιδευτικού Μεταρρυθμιστικού Ομίλου Κύπρου, που δείχνουν την 

οπτική τους για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Ο αντιπρόεδρος της Δ.Ο.Ε., 

Χριστόφορος Κορυφίδης, υποστηρίζει  σε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα ότι «η 

πορεία μετάβασης στο σοσιαλισμό εξαρτάται κύρια από το πώς και πόσο 

συνειδητοποιούνται και ενεργοποιούνται οι εργαζόμενοι, καθημερινά έτσι ώστε, 

χωρίς να αποπροσανατολίζονται από την προπαγάνδα της αντίδρασης και τα 

μικροπροβλήματα, να συντελούν ουσιαστικά στη διαμόρφωση εκείνης της 

μεθόδευσης και εκείνων των επιλογών που θα επιδρούν θετικά και όχι αρνητικά στη 

πορεία της μετάβασης. Ως δάσκαλος και συνδικαλιστής χαίρομαι ειλικρινά γιατί οι 

εκπαιδευτικοί στη χώρα μας συνειδητοποίησαν έγκαιρα τόσο την ομορφιά του αγώνα 

για μια κοινωνία σοσιαλιστική, όσο και το ρόλο που μπορεί να παίξει το σχολείο σαν 

μοχλός στην πορεία του λαού μας προς το σοσιαλισμό. Το σύνθημά μας για ένα 

δημοκρατικό, ανοιχτό στην κοινωνία σχολείο, για ένα σχολείο μετασχηματιστικό 

κυριαρχεί και προβάλλεται σήμερα τόσο από τους εκπαιδευτικούς όσο και από το λαό 

μας και την κυβέρνησή του».542  

Όμως και το μέλος του Δ.Σ. υπεύθυνος εκδόσεων της Δ.Ο.Ε., Θωμάς Μπάκας, 

μιλώντας για το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα, υποστηρίζει ότι το νομοσχέδιο 

για την εκπαίδευση είναι ένα ακόμη σημαντικό βήμα στη διαδικασία των ιστορικών 

αλλαγών που συντελούνται από τις 18 Οκτωβρίου 1981 και αναφέρει εν συντομία τις 

βασικές αρχές του. «Ιστορικές αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο στις σχέσεις και στο 

περιεχόμενο της παιδείας μας. Με γρήγορο ρυθμό προχωρεί ο εκδημοκρατισμός, η 

κατάργηση των αυταρχικών και αντιδραστικών σχέσεων εξουσίας ανάμεσα στους 

διδάσκοντες και διδασκόμενους, η κατοχύρωση της συμμετοχής των μαθητών και 

                                                                                                                                                                          
—Θεμελιώνουμε νέα πρότυπα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση με τη διδασκαλία ξένων γλωσσών 

και καλλιτεχνικών μαθημάτων στο δημοτικό. 
— Εισάγεται η πληροφορική στο εκπαιδευτικό μας σύστημα για την κοινωνία του 2000. 
— Θεσμοθετούμε το νέο ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των συλλόγων των εκπαιδευτικών, των 

γονέων και των μαθητικών κοινοτήτων, στα πλαίσια ενός νέου συστήματος σχέσεων για την καλύτερη 
λειτουργία των σχολείων». «Προγραμματικές Δηλώσεις Νέας Κυβέρνησης», Τα Νέα, 23-06-1985. 
541

 «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας εξήγγειλε ο κ. Κακλαμάνης», Το Βήμα, 20-06-1985. 
542

 Χρ. Κορυφίδης, «Η αλλαγή στη σχέση εξουσίας και παιδείας προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της 
κοινωνίας και του ατόμου», Δ.Β.967/06-1985:5 



 

 

 

263 ΜΕΡΟΣ Γ’ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

φοιτητών στα όργανα λήψης των αποφάσεων, η αλλαγή στις μεθόδους, τις μορφές και 

τους τρόπους διδασκαλίας, ώστε να εξασφαλίζεται η ζωντανή και πρωτόβουλη 

συμμετοχή των φοιτητών, η ριζική αλλαγή στο περιεχόμενο της παρεχομένης 

γνώσης».543  Επισημαίνει ότι υπήρξαν κάποιες περιθωριακές, όπως τις χαρακτηρίζει, 

τοποθετήσεις και μια στάση αφορισμού και κινδυνολογίας απέναντι σε αυτό το 

νομοσχέδιο που αναφέρουν ότι διαλύεται η εκπαίδευση, ο κομματισμός εισέβαλε στα 

σχολεία, κλπ. Αλλά, συνεχίζει, εκφράστηκαν και τοποθετήσεις μηδενισμού και 

υποβάθμισης των εκπαιδευτικών αλλαγών όπως: «είναι συνέχεια της προηγούμενης 

μεταρρύθμισης» ή «δεν εισάγει τίποτε καινούριο  στη δομή και στη φιλοσοφία» της 

εκπαίδευσης. Η εκτίμησή του είναι ότι όλοι αυτοί παραβλέπουν ή δεν έχουν 

μελετήσει τις αλλαγές που θεσμοθετούνται με το νέο νομοσχέδιο.544 Είναι εμφανής η 

προσπάθεια των μελών της ΠΑΣΚ να υπεραμυνθούν του νομοσχεδίου τόσο προς τα 

δεξιά όσο και προς τα αριστερά. 

Από 21 έως 25 Ιουνίου διεξάγεται η 54η τακτική Γ.Σ. της Δ.Ο.Ε. Κατά την 

παρουσίαση των πεπραγμένων ο Γ. Γραμματέας της Δ.Ο.Ε., Κ. Κακαβάκης, ανέφερε 

ότι κυρίαρχο θέμα της χρονιάς που πέρασε, για το οποίο καταναλώθηκε πολύς χρόνος 

από τον κλάδο, ήταν για την αξιολόγηση στην εκπαίδευση. Το Δ.Σ. αποδελτίωσε τις 

προτάσεις των συλλόγων - μελών της και διαμόρφωσε τις τελικές προτάσεις του 

κλάδου, που τις υπέβαλε στο Υπουργείο και το θέμα αυτή τη στιγμή είναι ανοιχτό.545 

Καθώς βρισκόμαστε στον Ιούνιο του 1985, στην πρώτη Γ.Σ. μετά τις νικηφόρες για 

το ΠΑ.ΣΟ.Κ. εθνικές εκλογές, ο Χρ. Κοντογιάνης (ΠΑΣΚ) κάνει και πάλι αναφορά στο 

ρόλο του συνδικαλιστικού κινήματος, πράγμα που δείχνει ότι το ζήτημα αυτό δεν είχε 

λυθεί:546 «Το συνδικαλιστικό κίνημα σήμερα έχει αποκτήσει το ρόλο που του αρμόζει. 

Δικαιολογημένα θεωρείται και είναι ένα από τα βάθρα της δημοκρατίας, μαζί με το 

κοινοβούλιο και την τοπική αυτοδιοίκηση. Για ν’ ανταποκριθεί όμως το συνδικαλιστικό 

κίνημα στις σημερινές ανάγκες, είναι απαραίτητο ν' αναβαθμίσει τη λειτουργία του 

και την οργάνωσή του. Οφείλει να διευρύνει τη συμμετοχή του στην άσκηση της 

εξουσίας, μέσα απ' όλες τις μορφές πάλης του, τόσο μέσα στους αντιπροσωπευτικούς 

θεσμούς, όσο και κύρια μέσα στους πρωτοποριακούς θεσμούς της άμεσης λαϊκής 

παρέμβασης. Για να επιτύχει η συμμετοχή αυτή, πρέπει να επιδιώκεται η 
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 Θωμάς Μπάκας, «Το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα», Δ.Β.967/06-1985:6-7. 
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 Η κατάληξη του άρθρου είναι: «Εκείνο όμως που βγαίνει σαν συμπέρασμα από την τοποθέτηση 
απέναντι στο νομοσχέδιο είναι ότι με τις ρυθμίσεις του μπαίνουν οι βάσεις για τη μετάβαση από το 
αυταρχικό σχολείο του πρόσφατου παρελθόντος στο δημοκρατικό σχολείο του μέλλοντος. Ότι γίνεται 
πράξη η διακηρυγμένη αρχή «η παιδεία είναι υπόθεση όλου του λαού» και ότι η αλλαγή στην παιδεία 
είναι το Θεμέλιο της Αλλαγής στη χώρα μας». Θωμάς Μπάκας, «Το εκπαιδευτικό σύστημα στην 
Ελλάδα», Δ.Β.967/06-1985:7-8. 
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 «Έκθεση Πεπραγμένων του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. Συνδ/κου έτους 1984-85», Δ.Β.968/07 & 08-1985:17. 
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 Σε γενικές γραμμές τα θέματα που κυριάρχησαν στην 54
η
 Γ.Σ. ήταν: Πολιτικά δικαιώματα, Ο ρόλος 

του συνδικαλισμού, Νέος νόμος για την εκπαίδευση, Αξιολόγηση, Ο νέος ρόλος των σχολικών 
συμβούλων, Κατάργηση της παραπαιδείας, Ωράριο των εκπαιδευτικών, Ενιαίο μισθολόγιο 
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συγκροτημένη πολιτική παρέμβαση. που θα έχει επιστημονική τεκμηρίωση και 

εγκυρότητα»547 [οι επισημάνσεις δικές μας]. Εκείνη η αντίστοιχη ρήση που ειπώθηκε 

από τον τότε πρόεδρο της Δ.Ο.Ε., Θ. Αλεξανδρόπουλο, στην 51η Γ.Σ., ότι για το 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. ο συνδικαλισμός αποτελεί το τρίτο βάθρο της Δημοκρατίας, όπως ειπώθηκε 

και από τον Ανδρέα Παπανδρέου, επαναλαμβάνεται τώρα ως γεγονός το οποίο 

βέβαια επιβεβαιώνεται από τη λειτουργία της Δ.Ο.Ε. 

Επανήλθε λοιπόν στη συζήτηση το θέμα για το ρόλο του συνδικαλισμού και 

συγκεκριμένα του «συμμετοχικού συνδικαλισμού». Ο Μ. Αυδίκος ανέφερε ότι τώρα ο 

συνδικαλισμός δεν είναι μόνο διεκδικητικός αλλά και συμμετοχικός,548 ενισχύοντας 

την άποψη του αιρετού στο Κ.Υ.Σ.Δ.Ε., Ν. Βαλσαμόπουλου, ο οποίος τονίζει ότι «οι 

μορφές αυτές περιλαμβάνουν την ενεργό παρουσία και συμμετοχή στα διάφορα 

στάδια που ακολουθεί η πορεία της πολιτικής βούλησης μέχρι το σημείο της 

υλοποίησης συγκεκριμένου έργου. Περιλαμβάνουν την παρακολούθηση και 

υποβοήθηση του έργου της Διοίκησης, κεντρικά όσο και περιφερειακά. 

Περιλαμβάνουν την προστασία από τις τρικλοποδιές που η αντίδραση με τα εγκάθετα 

όργανά της προσπαθεί να βάλει σε κάθε προσπάθεια πορείας προς τα μπρος προς την 

αλλαγή».549 Εκφράστηκαν επίσης σχόλια και κριτικές από όλες τις παρατάξεις για το 

θέμα αυτό. Ο Ν. Ζώτος ανέφερε: «προβάλλεται κατά κόρον τελευταία ο όρος, 

“συμμετοχικός συνδικαλισμός”. Με τις λέξεις δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Σε μια 

σοσιαλιστική κοινωνία υπάρχει συμμετοχικός συνδικαλισμός, αλλά σε μια 

συνδικαλιστική κοινωνία μπορεί να υπάρξει συμμετοχικός συνδικαλισμός;» Ο Σ. 

Σαββίδης (από την αριστερά), αναφερόμενος στη μεθόδευση που ακολούθησε η 

Δ.Ο.Ε. σχετικά με το θέμα κάνει λόγο για «ένα νέο κυβερνητικό συνδικαλισμό, που 

τόσο πολεμήσαμε τα προηγούμενα χρόνια και σέρνονται οι εργαζόμενοι σε μια 

φοβερά παθητική αναμονή».550  

Αλλά και ο Λ. Κορομπλής (από τη δεξιά παράταξη) αναφέρεται στο ίδιο θέμα. 

«Αφού λοιπόν πέτυχαν το σκοπό τους, ο οποίος όπως ομολόγησαν και ομολογούν 

ήταν η πτώση της επάρατης Δεξιάς, τώρα ο συνδικαλισμός γίνεται γι’ αυτούς 

κομματικός, όχι διεκδικητικός. Ταύτιση απόλυτη σε όλες τις γραμμές με το κόμμα. Το 

κόμμα πρώτα και ύστερα ο συνδικαλισμός. Κι εδώ παρατηρείται το θλιβερό 

φαινόμενο, πρωτάκουστο στα συνδικαλιστικά χρονικά, θέσεις που υποστηρίζει η 

Δ.Ο.Ε. ύστερα από κυβερνητική παρέμβαση, να τις αναιρούν και να ευθυγραμμίζονται 

με τη γραμμή του κόμματος της κυβέρνησης, άσχετα αν αυτή η υπαναχώρηση 

στοιχίζει ακριβά στον κλάδο μας».551 Ο Ν. Ντάλας συνοψίζει ότι για την ΠΑΣΚ 

συνδικαλισμός σημαίνει «συμμετοχή στο κέντρα λήψης της απόφασης και σ' ένα 

σωρό διεργασίες. Μας κατηγορούν ότι κάνουμε κυβερνητικό συνδικαλισμό. Εδώ μια 
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απλή διαφορά: πράγματι, από το 1981 έχει αλλάζει η πολιτική βούληση. Για τη 

σημερινή κυβέρνηση της Αλλαγής, συνδικαλισμός σημαίνει ότι το συνδικαλιστικό 

κίνημα έχει θέσεις, διεκδικεί και η κυβέρνηση ικανοποιεί τα αιτήματα μας»552 [η 

επισήμανση δική μας]. 

Το θέμα της σχέσης του συνδικαλισμού με τα στελέχη της εκπαίδευσης 

απασχόλησε επίσης κάποιους συνέδρους, με αφορμή την παρουσία και τοποθέτηση 

αντιπροσώπων που ήταν στελέχη. Ο Μ. Καρτσιώτης, π.χ., σχολίασε το σύνεδρο που 

προηγήθηκε του ιδίου και ήταν ταυτόχρονα σχολικός σύμβουλος και όπως είπε 

ανήκει στην παράταξη της ΠΑΣΚ. Αναρωτήθηκε, λοιπόν, πως θα μπορέσει να 

παραμερίσει τις οποιεσδήποτε ιδεολογικές διαφορές και να είναι αντικειμενικός με 

αυτούς που συγκρούεται μέσα στις συνελεύσεις όταν έρθει στην τάξη να τους 

αξιολογήσει.553 Για το πως έβλεπαν το σχολικό σύμβουλο είναι επίσης χαρακτηριστική 

η τοποθέτηση του Δ. Καραμούρτου: «μιλάτε για κατάργηση επιθεωρητή, αλλά τώρα 

έχουμε τέσσερις. Έχουμε το σχολικό σύμβουλο, τον προϊστάμενο, το διευθυντή 

σχολείου και ειδικό συμβούλιο όταν κρίνεται ότι ο δάσκαλος παράγει αντικυβερνητικό 

έργο. Εδώ το έργο πρέπει να είναι εθνικό, όχι κυβερνητικό».554  

Ο Θ. Φλώρος ασκώντας κριτική στα πεπραγμένα της Δ.Ο.Ε. σχολιάζει το 

φαινόμενο της καθυστέρησης ψήφισης του νόμου για την παιδεία: «ακούσαμε από το 

γενικό γραμματέα της Δ.Ο.Ε. τα πεπραγμένα. Κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχουν 

πεπραγμένα αλλά προσφορές της κυβέρνησης για την κομματική της υποτέλεια. Γιατί 

συγκεκριμένα, ενώ στην 52η γενική συνέλευση του κλάδου βιαζόταν και έγινε τόσος 

λόγος αν θα ψηφισθεί ο αντί-309 στο θερινό τμήμα ή στην ολομέλεια της Βουλής, 

ερχόμαστε μετά από δύο χρόνια και ακόμα νόμο αντί-309 δεν έχουμε». Ο Μ. 

Φουντόπουλος αναφέρει, σχολιάζοντας επίσης την καθυστέρηση της νομοθετικής 

διαδικασίας, αλλά και την υφή του νέου νόμου ως αντιδημοκρατικού, λόγω της 

πρόβλεψης χρήσης προεδρικών διαταγμάτων, τα οποία θα επιβάλλουν την 

κυβερνητική θέση.555  
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 Δ.Β.968/07 & 08-1985:71. 
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 Δ.Β.968/07 & 08-1985:64 (54/5). 
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 Δ.Β.968/07 & 08-1985:64. 
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 «Πολύ σύντομα, πιστεύω ότι ο νόμος περί γενικής εκπαιδεύσεως, ο λεγόμενος αντι-309, θα 
ψηφιστεί από τη Βουλή των Ελλήνων και θα καταστεί πραγματικότης. Μια πραγματικότης όμως, όχι 
βιώσιμος, γιατί τόσο η φιλοσοφία του, όσο και η υφή του, κάθε άλλο παρά τα πράγματα της παιδείας, 
κατά την γνώμη μου, εξυπηρετούν. Και από την άποψη αυτή το σχετικό νομοσχέδιο είναι απαράδεκτο 
για την παράταξη μας, Και συγκεκριμένως για τους εξής λόγους: 

1ον. Είναι αντιδημοκρατικό, επειδή ελάχιστα ή καθόλου υπολογίζει την προσωπικότητα του 
διδασκάλου παιδαγωγού. Και επιβάλλει αριστοτεχνικότατα τη θέληση του εκάστοτε κυβερνώντος 
κόμματος, με σωρεία Π.Δ. τα οποία σε καμιά περίπτωση, σε καλώς νοούμενο κράτος δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν ή ν' αναπληρώσουν τυχόν ατέλειες ή υφιστάμενες ελλείψεις από το νόμο. 

2ον Είναι συγκεκαλυμμένο κομματικό όπλο κοινωνικού, σοσιαλιστικού μετασχηματισμού. Γιατί 
δεν συντάχθηκε από διακομματική εθνική Επιτροπή επιστημόνων, κοινής αποδοχής, όπως μέχρι 
πρότινος, μετά πάθους και δυναμισμού η πλειοψηφία της Δ.Ο.Ε. πρέσβευε και διακήρυττε, χάριν της 
τότε πολιτικής σκοπιμότητας, αλλά συντάχθηκε από κομματικούς επιτελείς, ενός κόμματος, που 
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Κατά την πανηγυρική συνεδρίαση της 24ης Ιουνίου, ο πρόεδρος της Γ.Σ. Βαγγ. 

Κακατσάκης απαρίθμησε τα επιτεύγματα της τελευταίας περιόδου των 3 ½ ετών: 

ανώτατα παιδαγωγικά τμήματα, ενιαίο μισθολόγιο, αναβάθμιση της λαϊκής παιδείας 

με τον σχολικό σύμβουλο και τα νέα βιβλία, τα οποία όπως είπε είναι εφάμιλλα αν όχι 

καλύτερα από τα ευρωπαϊκά. Όλα αυτά, συνέχισε, «θα ήταν αδύνατο να 

πραγματοποιηθούν, αν έλειπαν οι κατάλληλες πολιτικοκοινωνικές συνθήκες, αν 

έλειπε δηλαδή η πολιτική βούληση της κυβέρνησης αλλά και το άγρυπνο μάτι και το 

αμείωτο αγωνιστικό φρόνημα του συνδικαλιστικού μας κινήματος».556 

Ο υπουργός παιδείας Απ. Κακλαμάνης αναφέρθηκε αναλυτικότερα στα 

πεπραγμένα της τελευταίας τριετίας με έμφαση στο σημαντικό ρόλο που καλείται να 

παίξει ο δάσκαλος, στον οποίο η πολιτεία δείχνει έμπρακτα, πλέον, την εμπιστοσύνη 

της. Αναφέρθηκε στα σημαντικότερα ζητήματα του νομοσχεδίου και ανακοίνωσε πως 

ο νέος νόμος για τη εκπαίδευση θα ψηφιστεί σύντομα και πως σε όποια ανοιχτά 

ζητήματα ενδεχομένως υπάρχουν θα «πρέπει από κοινού να προσπαθήσουμε να 

πείσουμε το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο ότι αξίζει για την παιδεία να παρθούν αυτές 

οι αποφάσεις, να δοθούν αυτές οι λύσεις. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, ποτέ ότι αυτή η 

κυβέρνηση στηριζόμενη στο λαό και μόνο στο λαό, έχει ανάγκη από τη συναίνεση του 

λαού, έχει ανάγκη από τη συμμετοχή του λαού, δεν θέλει, δεν πιστεύει αλλά και εξ 

αντικειμένου, λόγω αυτού του χαρακτήρα, που προανέφερα, δεν παίρνει αποφάσεις 

αφ' υψηλού. Δεν παίρνει αποφάσεις στις οποίες - το τονίζω - δεν θα υπάρχει η 

ευρύτερη δυνατή συναίνεση του λαού και των άμεσα ενδιαφερομένων»557 [η 

επισήμανση δική μας]. 

Ο εκπρόσωπος της Ν.Δ. Αθ. Ξαρχάς αρκέστηκε στην γενικόλογη πεποίθηση ότι τα 

θέματα της παιδείας είναι εθνικά, ενώ από τα κομμουνιστικά κόμματα (Κ.Κ.Ε. και 

Κ.Κ.Ε. εσωτ.) εκφράστηκε το αίτημα για ριζικές αλλαγές στην παιδεία και τέθηκε το 

ζήτημα της θέσπισης του 9χρονου ενιαίου σχολείου. Το ίδιο αίτημα για ενιαίο 9χρονο 

βασικό σχολείο, εξέφρασε και η εκπρόσωπος της Α.Σ.Γ.Μ.Ε., Τασ. Σκαμπά.558 

Αξίζει να αναφερθεί η τοποθέτηση του αντιπροσώπου Κ. Παπαχρήστου ο οποίος 

επιχειρεί να απαντήσει στην κριτική από τα αριστερά προς τον συνδικαλισμό της 

Δ.Ο.Ε. και στην πολιτική της κυβέρνησης, εκφράζοντας παράλληλα έναν ρεαλισμό: 

«κάθε τόσο ακούμε το ζήτημα ότι η κυβέρνηση εξαντλεί το ρόλο της μέσα στα πλαίσια 

                                                                                                                                                                          
αποσκοπούσαν στην υποδούλωση της ανθρώπινης δραστηριότητας και της διδασκαλικής δημιουργίας 
στο βωμό του κόμματος». Δ.Β.968/07 & 08-1985. 
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 Συνέχισε επίσης τονίζοντας πως «οι δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί αγωνίζονται, για ένα δημοκρατικό 
ανοιχτό στην κοινωνία και στη ζωή σχολείο, για κατάργηση της ιδιωτικής εκπαίδευσης και 
παραπαιδείας, για μια εκπαίδευση της κοινωνικής απελευθέρωσης, για ίσες ευκαιρίες στη μόρφωση. 
Και ακόμα, για αναγνώριση πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων στους δημοσίους υπαλλήλους, για 
Ενιαίο Εθνικό Μισθολόγιο για τους εργαζόμενους στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, για ισότητα των δυο 
φύλων στη ζωή και στην κοινωνία και τέλος και πάνω και πρώτα απ' όλα για την Ειρήνη και για την 
αλληλεγγύη των λαών». Δ.Β.968/07 & 08-1985:38-40, Πρακτικά 54
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του σημερινού συστήματος. Έχει δηλαδή μια σοσιαλδημοκρατική, ρεφορμιστική 

πολιτική [η επισήμανση δική μας]. Για να κάνουμε την κριτική αυτή θα πρέπει 

πράγματι εμείς να 'χουμε μια συνολική αντιπρόταση, μια εναλλακτική πρόταση γα το 

σήμερα άλλα και για το αύριο. Δεν θα πρέπει ν' αρκούμαστε πως σήμερα η Ενότητα 

κάνει μια συμπληρωματική πολιτική σε σχέση με την ΠΑΣΚ. Εγώ πιστεύω ότι δεν 

υπάρχει σήμερα η άλλη εναλλακτική πρόταση που να δίνει λύση στα σημερινά 

προβλήματα, παρά μια συμπληρωματική πολιτική, η οποία λογική βέβαια κινείται και 

αυτή στα πλαίσια αν θέλετε του συστήματος, π.χ. η κριτική που έκανε η Ενότητα για 

το Ν. αντί-309. Ρωτώ αν έμπαινε στο νομοσχέδιο π.χ. το 9χρονο σχολείο, τώρα που θα 

ψηφιζόταν, το νομοσχέδιο δεν θα βρισκόταν στην αντίληψη και τη λογική του 

σημερινού συστήματος; Θα το ξεπερνούσε; Δηλαδή το νομοσχέδιο θα γινόταν 

σοσιαλιστικό; Θα ξεπέρναγε τα σημερινό σύστημα;».559 

Στο θέμα για τη θέσπιση του 9χρονου ενιαίου σχολείου αναφέρθηκε και ο Κ. 

Πετσάλνικος ο οποίος υποστήριξε ότι η κατεύθυνση του νομοσχεδίου είναι το 9χρονο 

ενιαίο σχολείο: «τι άλλο εκτός από ενιαιοποίηση της 9χρονης βασικής εκπαίδευσης 

αποτελεί η κατάργηση του απολυτηρίου του δημοτικού και η αντικατάστασή του, 

από τίτλο εγγραφής στο γυμνάσιο; Η συγκεκριμενοποίηση της γονικής ευθύνης, η 

καθιέρωση της βασικής αρχής των αναλυτικών προγραμμάτων της 9χρονης 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης, της εσωτερικής συνοχής και ενιαίας θεώρησης, ως προς 

την επιλογή, οργάνωση και ανάπτυξη των περιεχομένων της. Και όλα αυτά δεν 

ανήκουν στο μέλλον, αλλά άρχισαν να υλοποιούνται από τον Σεπτέμβρη του 1984. Τι 

απομένει λοιπόν από τις θέσεις σας για το 9χρονο δημοτικό σχολείο; Οι κτιριακές 

εγκαταστάσεις; Ξέρετε ότι αντικειμενικά η ελληνική πραγματικότητα δεν επιτρέπει 

άμεσα να γίνει κάτι τέτοιο. Το ίδιο και γα την ιδιωτική Εκπαίδευση, θα μπορούσαμε να 

πούμε πάρα πολλά, αλλά βλέπετε ο χρόνος είναι πιεστικός».560 

Στη δευτερολογία του ο απερχόμενος πρόεδρος της Δ.Ο.Ε., Μεν. Παπαχρίστος 

αναφέρθηκε και στο θέμα της αξιολόγησης: «εκείνο που οφείλω εγώ να κάνω σ' 

αυτήν εδώ τη γενική συνέλευση, με την ευθύνη του προέδρου του απερχόμενου Δ.Σ. 

είναι να σας μεταφέρω την άποψη που έχει ο κλάδος μας, ότι είναι ανυποχώρητος 

στα ζητήματα της αξιολόγησης, που θα πρέπει να λυθούν μόνο με βάση τις δικές του 

θέσεις». Για την κατηγορία ότι οι περισσότεροι σχολικοί σύμβουλοι και προϊστάμενοι 

διευθύνσεων ανήκουν στην παράταξη της ΠΑΣΚ υποστήριξε πως δεν υπάρχουν τέτοια 

στοιχεία. Συνέχισε για το ίδιο θέμα, λέγοντας ότι «τα μέλη της δικής μας παράταξης, 

που είναι σχολικοί σύμβουλοι ή προϊστάμενοι διευθύνσεων και γραφείων 

εκπαίδευσης, είναι πιο βαθιά πολιτικοποιημένα, μπορούν να ξεπερνούν τα ταμπού, 

εντάσσονται και συνεχίζουν την παρουσία τους μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα και 
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έτσι προκαλούν την παλιά αντίληψη που έλεγε ότι ο προϊστάμενος δεν είναι 

εργαζόμενος, είναι εκμεταλλευτής των εργαζομένων». Επεχείρησε να απαντήσει στις 

επικρίσεις ότι δεν έχει συνεργασία η Δ.Ο.Ε. με το Υπουργείο Παιδείας. Και 

αναρωτήθηκε τι θα μπορούσε να σημαίνει συνεργασία: «να πηγαίνει κάθε μέρα ο 

εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας, ο πρόεδρος ή όποιος άλλος, για να λύνει τα 

προβλήματα σε μια διαπροσωπική σχέση, με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. 

Είναι αντιδιαλεκτική αντίληψη. Η συνεργασία που έχει η Δ.Ο.Ε. με το Υπουργείο 

είναι ένας διάλογος μέσα από θέσεις και μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες και 

αυτές οι διαδικασίες και τηρήθηκαν και αυτός ο διάλογος και έγινε και γίνεται και 

θα γίνεται»561 [οι επισημάνσεις δικές μας]. 

Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης αφορούσαν κατά βάση την αναγκαιότητα 

να ψηφιστεί το νομοσχέδιο υιοθετώντας όμως το Υπουργείο τις θέσεις του κλάδου.562 

Αυτό που βγαίνει ως συμπέρασμα εν τέλει, είναι ότι τίποτα δεν προμήνυε τις 

αντιδράσεις που θα ακολουθούσαν.  

Την ίδια περίοδο, ο υπουργός σε συνέντευξη στην εφ. Εξόρμηση (28-6-1985) 

επαναλαμβάνει ότι θα συνεχιστεί η πολιτική της κυβέρνησής του για τη συρρίκνωση 

της ιδιωτικής εκπαίδευσης και για τη γενική εκπαίδευση ανακοινώνει ότι «πρόθεση 

του Υπουργείου Παιδείας είναι να συζητηθεί το καλοκαίρι στη Βουλή το νομοσχέδιο 

για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ώστε να μπει σε εφαρμογή από 

τον προσεχή Σεπτέμβριο».563 Απαντώντας στις δηλώσεις του υπουργού ο γ.γ. του 

Κ.Κ.Ε., Χαρ. Φλωράκης, δηλώνει ότι η πολιτική της κυβέρνησης θα κινηθεί και αυτήν 

την τετραετία «στα ίδια μονοπάτια» που στην ουσία αποσιωπούν βασικά ζητήματα, 

ενώ υπάρχουν ελάχιστα θετικά μέτρα και έτσι δεν προωθείται αλλαγή στην 

παιδεία.564 Παρομοίως παρεμβαίνει και η ΚΝΕ στο θέμα της εκπαίδευσης, ζητώντας 

να γίνουν ριζικές αλλαγές.565 
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 Δ.Β.968/07 & 08-1985:80-84. 
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 Οι δύο ίσως σημαντικότερες αποφάσεις της Γ.Σ. ήταν: 1) Η κυβέρνηση να προχωρήσει στην άμεση 
ψήφιση του Ν/Σ για τη γενική εκπαίδευση υιοθετώντας οπωσδήποτε τις θέσεις του κλάδου, όπως 
αυτές βγήκαν στην έκτακτη Γ.Σ. του Μάρτη 1985. 2) Ο αντι-309 να μην ψηφιστεί από το θερινό τμήμα 
της Βουλής, αλλά στην Ολομέλεια, λόγω της σοβαρότητας που έχει για να υπάρχει δυνατότητα ακόμη 
παρέμβασης του κλάδου. 
563

 Συνεχίζει δηλώνοντας επίσης: Μέσα στο επόμενο σχολικό έτος 1985 - 1986 θα έχει ολοκληρωθεί η 
ανανέωση των προγραμμάτων για τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία, ενώ ταυτόχρονα θα έχει 
ολοκληρωθεί η έκδοση των νέων βιβλίων για το μαθητή και το δάσκαλο. Τα προγράμματα του 
γυμνασίου και του Λυκείου θα ολοκληρωθούν μέχρι τη μεθεπόμενη σχολική χρονιά. Παράλληλα την 
ίδια χρονιά θα ολοκληρωθεί και η έκδοση των εντελώς νέων σχολικών βιβλίων για ολόκληρη την 
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ θα συγγραφούν και βιβλία για τον καθηγητή όπως 
αυτά για το δάσκαλο. Ακόμη εισάγεται για πρώτη φορά στα δημοτικά η διδασκαλία της μουσικής και 
των ξένων γλωσσών και της φυσικής αγωγής». «Ολοκληρώνεται το εκπαιδευτικό θεσμικό πλαίσιο», 
Εξόρμηση, 28-06-1985. 
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 Ο Χαρ. Φλωράκης συνεχίζει τονίζοντας ότι τα μέτρα αυτά δεν επιτρέπουν «την καθιέρωση 
πραγματικά υποχρεωτικής προσχολικής παιδείας, του υποχρεωτικού εννιάχρονου βασικού σχολείου, 
του ενιαίου πολυκλαδικού Λυκείου, που θα δίνει επαγγελματική διέξοδο στους αποφοίτους του, την 
ανύψωση της στάθμης όλης της εκπαίδευσης...». Για την ιδιωτική εκπαίδευση επισημαίνει ότι 
ξεχάστηκαν πολλά, καθώς αν και «ο κ. υπουργός είπε ότι δεν εκδόθηκε νέα άδεια για ιδιωτικό σχολείο 
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Στις 25 και 26 Ιουλίου συνέρχεται η 17η σύνοδος της Κεντρικής Επιτροπής του 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. και στην εισήγηση, που δημοσιεύεται στην εφ. Εξόρμηση 28/6/1985, ο 

πρόεδρος Ανδρ. Παπανδρέου, όσον αφορά την παιδεία, επαναλαμβάνει τη  

διαβεβαίωση ότι και σ' αυτήν την τετραετία θα συνεχισθούν  οι προσπάθειες για το 

συνολικό  αναπροσανατολισμό της εκπαίδευσης. Στόχος είναι να μεταβληθεί όχι μόνο 

η δομή της παιδείας και το περιεχόμενο των σπουδών αλλά και το σύστημα αξιών 

που την κατευθύνουν. Επιπλέον, τονίζεται ότι θα ψηφιστεί ο νόμος – πλαίσιο για την 

παιδεία και η θεσμοθέτηση νέου ρόλου για την τοπική αυτοδιοίκηση και των 

συλλόγων καθηγητών, μαθητών, γονέων.566  

 

Στις 20 Ιουλίου 1985 επανακατατίθεται το νομοσχέδιο στη Βουλή και διαφαίνεται  

η πρόθεση της κυβέρνησης567 αυτό να ψηφιστεί στα θερινά τμήματά της. Από εκείνη 

τη στιγμή μέχρι την ψήφισή του, παρατηρείται ένας πυκνός και έντονος δημόσιος 

διάλογος. Ο Ριζοσπάστης (19-7-85) θεωρεί ότι το κατατεθέν σχέδιο νόμου έχει 

απαράδεκτες θέσεις, που κάθε άλλο παρά προωθούν την αλλαγή στην παιδεία. Και 

συμπεραίνει ότι άλλη μια χρονιά πήγε χαμένη, καθώς δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι 

προτάσεις του μαζικού κινήματος, των εργαζομένων, των μαθητών, των 

εκπαιδευτικών για να προχωρήσει η αλλαγή στην εκπαίδευση.568  

Σχετικό υπόμνημα διαμαρτυρίας για τις διαδικασίες συζήτησης του νομοσχεδίου 

στο θερινό τμήμα της Βουλής, επέδωσε στο Υπουργείο Παιδείας αντιπροσωπεία 

συνδικαλιστών μαθητών, εκπροσώπων της Α.Σ.Γ.Μ.Ε. και της Ομοσπονδίας Γονέων 

Αττικής.569 Η προσπάθεια των εκπαιδευτικών στρέφεται τώρα στο να μην συζητηθεί 

                                                                                                                                                                          
και ότι έκλεισαν 230 ιδιωτικά- Δεν είπε όμως ότι ο αριθμός των μαθητών που φοιτούν στα «λιγότερα» 
ιδιωτικά, μεγάλωσε σε σχέση με πέρσι. Δεν είπε ακόμα ότι τα «μεγαθήρια» ζουν και βασιλεύουν κάπου 
στα βόρεια προάστια». Ανέφερε επίσης ότι οι διατάξεις του νομοσχεδίου για το συνδικαλιστικό κίνημα 
των γονέων αποτελούν «χοντροκομμένες παρεμβάσεις» που έχει προκαλέσει την αντίδραση της ΑΣΜΕ. 
Ριζοσπάστης, 28-06-1985. 
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 Συγκεκριμένα η ΚΝΕ ζητά «την κατάργηση όλων των σημερινών τύπων Λυκείου και τη θέσπιση ενός 
μόνου Τύπου Λυκείου, του ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου. Σταδιακή κατάργηση της ιδιωτικής 
εκπαίδευσης και της παραπαιδείας. Αναβάθμιση των μαθημάτων και εκδημοκρατισμό του 
περιεχομένου τους. Δημοκρατική λειτουργία και διοίκηση στο σχολείο. Ουσιαστικές αλλαγές στον 
τρόπο παροχής των γνώσεων και στις μεθόδους αξιολόγησης των μαθητών. Αύξηση των δαπανών για 
την παιδεία στο 15% του κρατικού του προϋπολογισμού». «Ώρα για ριζικές αλλαγές στην εκπαίδευση», 
Ριζοσπάστης, 02-07-1985. 
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 «17
η
 Σύνοδος της Κ.Ε. του ΠΑ.ΣΟ.Κ. – Η εισήγηση του Προέδρου», Εξόρμηση, 28-06-1985. 

567 
Να σημειωθεί ότι ένας από τους λόγους επίσπευσης του νομοσχεδίου για την πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση ήταν και η ανάγκη να λειτουργήσουν τα σχολεία με νέο θεσμικό πλαίσιο 
αλλά κυρίως τα Πανεπιστήμια να λειτουργήσουν το νέο ακαδημαϊκό έτος με τον νόμο πλαίσιο, κάποια 
σημεία του οποίου είχαν κριθεί αντισυνταγματικά και έτσι έπρεπε να τροποποιηθούν και να 
κατατεθούν μαζί με αυτό το νομοσχέδιο. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του υπουργού, ο νόμος πλαίσιο για 
τα Α.Ε.Ι. «όχι μόνο δεν “κουτσουρεύεται” αλλά βελτιώνεται και θωρακίζεται, με ειδικές νομοθετικές 
ρυθμίσεις που επιχειρεί η κυβέρνηση». «Πιο ισχυρός ο νόμος – πλαίσιο», Ελευθεροτυπία, 21-08-1985. 
«Αποχώρησε το Κ.Κ.Ε. από τη Βουλή κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου», Το Βήμα, 28-08-1985. 
568

 «Μέση εκπαίδευση, μια ακόμα χρονιά χαμένη», Ριζοσπάστης, 19-07-1985. 
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 «Κ.Κ.Ε.: Οχτώ προτάσεις για τη στοιχειώδη – μέση εκπαίδευση», Ριζοσπάστης, 02-08-1985. 
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και ψηφιστεί το νομοσχέδιο στα θερινά τμήματα. Σε συνάντηση με τον υπουργό 

παιδείας, Απ. Κακλαμάνη, που είχε το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης 

Εκπαίδευσης (Ο.Λ.Μ.Ε.) ζήτησε να μην ψηφιστεί το καλοκαίρι το νομοσχέδιο, για τη 

γενική εκπαίδευση. Ωστόσο, ο υπουργός απέφυγε να δεσμευτεί σε αυτό. Το γεγονός 

αυτό ενισχύει τις ενδείξεις ότι η κυβέρνηση έχει την πρόθεση να ψηφίσει το 

νομοσχέδιο μέσα στο καλοκαίρι παρά την αντίθεση όλων σχεδόν των 

ενδιαφερομένων φορέων.570  

Αρχίζοντας η συζήτηση στην κοινοβουλευτική επιτροπή, που σηματοδοτούσε την 

έναρξη της διαδικασίας ψήφισης, ο υπουργός δήλωσε πως και εκείνος «επιθυμούσε 

να γίνει η επεξεργασία του σ.ν. από την ολομέλεια του σώματος, αλλά η κυβέρνηση 

επείγεται να εφαρμοστεί από την ερχόμενη σχολική χρονιά. Είπε, επίσης, ότι κατά τη 

συζήτησή του θα δεχτεί προτάσεις που να το βελτιώνουν». Από την πλευρά του το 

Κ.Κ.Ε., δια της Μ. Δαμανάκη, επανέλαβε ότι οι αλλαγές που γίνονται αποτελούν στην 

πλειοψηφία τους εκσυγχρονισμούς του υπάρχοντος εκπαιδευτικού συστήματος και 

μόνον ορισμένες παίρνουν υπόψη τις κατακτήσεις του κινήματος στο χώρο αυτό τα 

τελευταία χρόνια. Αναφέρθηκε στα σημεία εκείνα που δεν προωθούνται αλλαγές: 

«δεν θεσμοθετείται η υποχρεωτική  προσχολική αγωγή, όπως και η ενιαιοποίηση της 

9χρονης βασικής εκπαίδευσης, τα όργανα της εκπαίδευσης, στα οποία επιτρέπεται 

εκπροσώπηση των λαϊκών φορέων έχουν απλά γνωμοδοτικό χαρακτήρα, δεν 

παίρνονται σταδιακά μέτρα για την κατάργηση της ιδιωτικής εκπαίδευσης και της 

παραπαιδείας, δεν λύνονται βασικά προβλήματα των εκπαιδευτικών (αξιολόγηση, 

βαθμολογική εξέλιξη, κατάργηση θεσμού συμβασιούχων)». Τέλος ζήτησε «αύξηση 

των δαπανών για την παιδεία». Για όλα αυτά το Κ.Κ.Ε. είναι αντίθετο στο σχέδιο 

νόμου.571 

Αξίζει να σημειωθεί ότι εκφράζεται μαζικά η διαφωνία στο νομοσχέδιο τόσο από 

τους γονείς όσο και από τους εκπαιδευτικούς. Οι γονείς, δια της εκπροσώπου της 

Α.Σ.Γ.Μ.Ε., Τασ. Σκαμπά διαμαρτύρονται διότι δεν λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για 

να καταργηθεί η ιδιωτική εκπαίδευση και να εξαλειφθούν οι κοινωνικές 

ανισότητες.572 

Όπως δημοσιεύεται στην εφ. Ελευθεροτυπία (9-8-85) συνεχίζονται αμείωτες οι 

διαμαρτυρίες από τις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες (Ο.Λ.Μ.Ε., Δ.Ο.Ε., Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.) και 

τους γονείς (Α.Σ.Γ.Μ.Ε.), που επισημαίνουν ότι το νομοσχέδιο δεν συμπεριλαμβάνει 

τις κυριότερες από τις προτάσεις τους, παρά την τροπολογία που κατέθεσε ο 

υπουργός παιδείας Απ. Κακλαμάνης. Απαντώντας στις διαμαρτυρίες το Υπουργείο 

Παιδείας σε ανακοίνωση [της 8-8-85] επισημαίνει, ότι «με την τροπολογία γίνονται 

τροποποιήσεις, βελτιώσεις και προσαρμογές, που κρίθηκαν απαραίτητες, ύστερα από 
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 «Δεν δεσμεύεται ο υπουργός παιδείας», Ριζοσπάστης, 27-07-1985. 
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 «Μαζί μαθητές – γονείς κατά του νομοσχεδίου», Ριζοσπάστης, 02-08-1985. «Στοιχειώδης – μέση 
εκπαίδευση: Η τομή δεν έγινε», Ριζοσπάστης, 08-08-1985. 
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 «Στοιχειώδης – μέση εκπαίδευση: Η τομή δεν έγινε», Ριζοσπάστης, 08-08-1985. 
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τον διάλογο που προηγήθηκε με τις συνδικαλιστικές ενώσεις των εκπαιδευτικών, 

καθώς και άλλες οργανώσεις και φορείς».573  

Σύμφωνα με τον Π. Παναγιωτόπουλο (Καθημερινή 11-12/8/85) η σπουδή της 

κυβέρνησης να ψηφιστεί το νομοσχέδιο μέσα στο καλοκαίρι πριν την έναρξη του νέου 

σχολικού έτους υπαγορεύεται από δυο κυρίως λόγους: «α) Ο υπουργός παιδείας 

επιθυμεί να κλείσει ο κύκλος των θεσμικών νομοθετημάτων της κυβέρνησης του 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. στον εκπαιδευτικό τομέα, ώστε η εκπαιδευτική πολιτική που πρόκειται να 

ακολουθήσει κατά τη δεύτερη τετραετία και η αφετηρία της να συμπίπτει ουσιαστικά 

με την έναρξη της νέας εκπαιδευτικής χρονιάς, να ασχοληθεί πλέον άμεσα με τα 

πρακτικά προβλήματα της εφαρμογής του νέου θεσμικού πλαισίου τα οποία όπως 

απέδειξε η προηγηθείσα εμπειρία, δεν είναι λίγα. β) Η κυβέρνηση επείγεται να 

ψηφίσει τα σχετικά νομοθετήματα μέσα στο Σεπτέμβριο γιατί έχει διαγνώσει τις 

διαγραφόμενες, προθέσεις του Κ.Κ.Ε. να αναθερμάνει το κλίμα της αντιπαραθέσεως, 

που καλλιέργησε την προηγούμενη χρονιά με μεγάλες κινητοποιήσεις στον 

εκπαιδευτικό χώρο, στο οποίο όπως είναι γνωστό αποδίδει στρατηγική σημασία το 

μεγαλύτερο κόμμα της παραδοσιακής Αριστεράς. Η αρθρογραφία του Ριζοσπάστη 

μετά τις εκλογές της 2ας Ιουνίου κι ενώ διανύουμε μια περίοδο υφέσεως των 

πολιτικών αψιμαχιών, λόγω ακριβώς του καλοκαιριού, δίνει μια απόλυτα ενδεικτική 

πρόγευση για το τι πρόκειται να ακολουθήσει το Σεπτέμβριο και μετά καθώς η 

παράταση της εκκρεμότητας γύρω από το σχέδιο νόμου [...] μπορεί να δώσει στο 

Κ.Κ.Ε. μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να κλιμακώσει τις κινητοποιήσεις και να 

πολλαπλασιάσει τις αντικυβερνητικές αιχμές της καθημερινής πολιτικής 

επιχειρηματολογίας».574  

Αυτό που διαφαίνεται μέσα από το κείμενο του αρθρογράφου είναι ότι η 

φιλελεύθερη παράταξη δεν εκφράζει σημαντικές διαφωνίες, αλλά ικανοποιείται από 
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 Οι σημαντικότερες από τις 33 τροποποιήσεις επιμέρους διατάξεων που γίνονται με την τροπολογία 
(και αφορούν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση) είναι: 

«— Μειώνεται η αναλογία μαθητών και δασκάλων από 1 προς 30 σε 1 προς 25 (δηλαδή για κάθε 
δάσκαλο θ' αντιστοιχούν 25 μαθητές). 

— Αποσαφηνίζονται οι σκοποί της εκπαίδευσης και διασφαλίζεται το απαραβίαστο της 
θρησκευτικής συνείδησης των μαθητών με την εξής παράγραφο: «Να γίνονται ελεύθεροι, υπεύθυνοι, 
δημοκρατικοί πολίτες, να υπερασπίζονται την εθνική ανεξαρτησία και την δημοκρατία, να εμπνέονται 
από αγάπη προς τον άνθρωπο, την ζωή και την φύση και να διακατέχονται από πίστη προς την πατρίδα 
και τα γνήσια στοιχεία της ορθόδοξης χριστιανικής παράδοσης. Η ελευθερία της θρησκευτικής τους 
συνείδησης είναι απαραβίαστη». […] 

— Καθιερώνεται σύστημα επιλογής διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων με 
βάση την επιθυμία των ενδιαφερομένων και την αξιολογική κρίση τους. 

— Προβλέπεται δυνατότητα μείωσης του ωραρίου των διευθυντών και των δασκάλων των 
δημοτικών σχολείων μετά την εισαγωγή της διδασκαλίας σ' αυτά ειδικών μαθημάτων. 

— Καθορίζονται αναλυτικότερα οι αρμοδιότητες του συλλόγου διδασκόντων ως συλλογικού 
οργάνου. 

— Απαλλάσσονται οι σχολικοί σύμβουλοι από ανακριτικά έργα». «Απορρίπτουν το νομοσχέδιο», 
Ελευθεροτυπία, 09-08-1985. 
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το μεγαλύτερο μέρος του νομοσχεδίου. Ίσως εδώ βρίσκεται και ένας από τους λόγους 

που εκείνο το νομοσχέδιο  επιβιώνει ως σήμερα ως νόμος 1566/85. Αναφέρεται 

συγκεκριμένα ότι «στο σύνολο του είναι ένα νομοθέτημα που διατηρεί τον ουσιαστικό 

πυρήνα των μεγάλων εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων των κυβερνήσεων της Νέας 

Δημοκρατίας, επιχειρώντας όμως παράλληλα να τοποθετήσει το εκπαιδευτικό 

σύστημα σε νέους κοινωνικούς άξονες, που βρίσκονται πολύ κοντά στη γνωστή, ήδη, 

από την περασμένη τετραετία ετερόκλητη πολιτική οπτική του κυβερνώντος 

κόμματος». Υποστηρίζει πως οι διαφωνίες της Ν.Δ. είναι γνωστές, αλλά το πρόβλημα 

τώρα είναι στις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες, οι οποίες «εστιάζουν στο αυταρχικό 

πνεύμα που διατρέχει από τη μια άκρη μέχρι την άλλη, τις εργασιακές ρυθμίσεις του 

νομοσχεδίου, που αφορούν βέβαια όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού 

προσωπικού».575 

Εν μέσω μεγάλης κινητικότητας στα εκπαιδευτικά θέματα, και με αφορμή την 

κατάθεση σχετικής τροπολογίας από το Υπουργείο Παιδείας, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. 

αποστέλλει επιστολή στον υπουργό παιδείας με κοινοποίηση στον πρωθυπουργό 

αλλά και σε άλλους βασικούς υπουργούς, όπως και στις ομοσπονδίες εκπαιδευτικών 

και φυσικά στα μέλη της Δ.Ο.Ε., με την οποία εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το ότι 

δεν ικανοποιούνται τα αιτήματά του. Εκείνο όμως που έχει σημασία είναι η 

διατύπωση και η αιτιολόγηση αυτής της δυσαρέσκειας. Αναφέρεται, λοιπόν, στην 

επιστολή: «με λύπη μας διαπιστώσαμε ότι κατά τη σύνταξη των τροπολογιών αυτών η 

αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου σας δεν συνεργάστηκε με την Ομοσπονδία μας. 

Η συνεργασία αυτή πιστεύουμε ότι θα ‘πρεπε να γίνει, σύμφωνα και με τη δήλωση 

του πρωθυπουργού πως τα νομοσχέδια πρέπει να διαμορφώνονται ακόμα και στη 

γλωσσική τους διατύπωση με τη συνεργασία των εκπροσώπων του μαζικού 

κινήματος […]. Επίσης η επιτροπή αυτή, που συνέταξε τις τροπολογίες δεν πήρε 

υπόψη της τις θέσεις της Δ.Ο.Ε για το Ν/Σ για τη γενική εκπαίδευση όπως αυτές 

περιέχονται στο διεκδικητικό πλαίσιο που διαμορφώθηκε στην έκτακτη Γ.Σ. του 

κλάδου 21 και 22 Μάρτη 1985. Πάνω στις θέσεις αυτές της Δ.Ο.Ε αν και ζητήθηκε 

επανειλημμένα, δεν έγινε κανένας διάλογος μεταξύ Υπουργείου και Δ.Ο.Ε ούτε και 

υπήρξε κάποια απάντηση, γραπτή ή προφορική, από την πλευρά του 

Υπουργείου»576 [οι επισημάνσεις δικές μας]. Είναι κατ’ ουσία η πρώτη μεγάλης 

κλίμακας διαφοροποίηση μεταξύ της ηγεσίας του συνδικαλιστικού φορέα των 

δασκάλων και του Υπουργείου Παιδείας, που θα καταλήξει σε σύγκρουση η οποία 

μάλιστα θα κλιμακωθεί στους επόμενους μήνες.  

Όπως ανακοινώνεται, σε ρεπορτάζ του Π. Ζαγοριανίτη (Ελευθεροτυπία 13-8-85), 

οι εκπαιδευτικοί δια του προέδρου της Δ.Ο.Ε. Μεν. Παπαχρίστου, εκφράζουν έντονες 

ενστάσεις για την αναφορά που υπάρχει στο νομοσχέδιο ως προς την αξιολόγηση, σε 
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576

 «Για το Ν/Σ αντι-309 Τροπολογίες Υπουργείου Παιδείας και διεκδικητικό πλαίσιο της Δ.Ο.Ε.», 
Δ.Β.969/09-1985:9. 
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συνδυασμό με το σχέδιο προεδρικού διατάγματος577 για την αξιολόγηση που 

επιδόθηκε σε αυτούς τον Αύγουστο. Αυτό το σχέδιο προεδρικού διατάγματος, όπως 

υποστηρίζουν, μετατρέπει το σχολικό σύμβουλο από γνωμοδοτικό όργανο σε 

επιθεωρητή παλαιού τύπου, φόβητρο του εκπαιδευτικού: «ο δεξιόστροφος θεσμός 

του επιθεωρητή απειλεί και πάλι δασκάλους και καθηγητές. Αναβιώνει μάλιστα 

παραδόξως από τον ίδιο τον υπουργό παιδείας Απ. Κακλαμάνη, που πριν ενάμιση 

χρόνο κατήργησε το θεσμό ως αναχρονιστικό, αντιεκπαιδευτικό και 

αντιδημοκρατικό». Εντύπωση προκαλεί το ότι ο πρόεδρος της Δ.Ο.Ε., κάνει 

εκτενέστατη αναφορά στις προβλέψεις του Π.Δ. για την αξιολόγηση, την οποία δεν 

αποδέχονται οι εκπαιδευτικοί, παρ’ όλο που η συζήτηση κινείται κυρίως σε ζητήματα 

που αφορούν το νομοσχέδιο για τη γενική εκπαίδευση και το οριστικό κείμενο του 

Π.Δ. θα διαμορφωθεί μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για τη δημοτική και μέση 

εκπαίδευση. Δηλώνει δε, ότι: «είναι βέβαιο πως δεν θα περάσει το σύστημα 

αξιολόγησης. Κι αυτό γιατί είναι αμετάκλητη απόφαση του κλάδου, να αγωνιστούμε, 

ώστε να μην υπάρχουν επικίνδυνα πισωγυρίσματα».578 

Σε άλλο άρθρο του ίδιου φύλλου της Ελευθεροτυπίας (13-8-85), από τον Γ. 

Στεφανάκη, με τίτλο: «Ο κυρίαρχος του παιχνιδιού», αναγνωρίζεται ότι η 

πρωτοβουλία των κινήσεων βρίσκεται στα χέρια του Ανδρέα Παπανδρέου. 

Αναρωτιέται πόσα από τα συνθήματα «ανεξαρτησία», «ελευθερία», 

«αντιμονοπωλιακή πολιτική», «κοινωνική δικαιοσύνη», «περισσότερο ή λιγότερο 

κράτος», «σοσιαλιστικός μετασχηματισμός», «καταστροφολογίες» και άλλα που 

έχουν ακουστεί στο πολιτικό παίγνιο θα γίνουν πραγματικότητα. Αναφέρεται στη 

συνέντευξη που έδωσε λίγο πριν από τις εκλογές (25-5-85) ο Ανδρέας Παπανδρέου 

στην εφημερίδα Times της Νέας Υόρκης, όπου δήλωσε πως: «το όραμά μου είναι λίγος 

σοσιαλισμός, όχι όμως του Μαρξ – κι ας διακήρυσσε ο Μαρξ ν’ αλλάξουμε τον κόσμο – 

αλλά της εποχής του Μαρξ, των ρομαντικών σοσιαλιστών, του Σαιν – Σιμόν και του 

Φουριέ». Όπως σχολιάζει ο αρθρογράφος, «οι μαρξιστικές τάσεις, που ουδέποτε ήσαν 

ισχυρές στο ΠΑ.ΣΟ.Κ., εγκαταλείπονται οριστικά».579 Είναι μια στροφή στην 

ιδεολογική πλατφόρμα, που έχει αντίκτυπο και στην πολιτική φρασεολογία των 

εκπροσώπων του κόμματος, που θα φέρει το ΠΑ.ΣΟ.Κ. – ή μάλλον το έχει ήδη φέρει 

στα μέσα του μετεκλογικού 1985 – στη θέση του διαχειριστή της αστικής εξουσίας και 

όχι του φορέα σοσιαλιστικού μετασχηματισμού. Αυτή η αρκετά ξεκάθαρη 

διαφοροποίηση θα καταδειχτεί στον χώρο της εκπαίδευσης.  
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Από την πλευρά της η Ο.Λ.Μ.Ε. φέρεται να απορρίπτει μεν το σχέδιο για την 

αξιολόγηση, αλλά να δείχνει ταυτόχρονα και πιο επιφυλακτική.580 Και τις επόμενες 

ημέρες έρχονται στο φως δημοσιεύματα581 σχετικά με το θέμα τα οποία 

αναδεικνύουν την αντίθεση του εκπαιδευτικού κόσμου κυρίως με τη διαδικασία 

ψήφισης του νομοσχεδίου, αλλά και τις θέσεις και τις διαφωνίες σε συγκεκριμένες 

προβλέψεις. 

Αξίζει να αναφερθεί το δημοσίευμα των Π. Ζαγοριανίντη και Αλ. Μάτση στην εφ. 

Ελευθεροτυπία (23/8/85), όπου σχολιάζεται η διαδικασία συζήτησης στη Βουλή, η 

οποία αναδεικνύει τη μετωπική αντιπαράθεση ανάμεσα στο Υπουργείο Παιδείας από 

τη μια πλευρά και τις ομοσπονδίες εκπαιδευτικών και γονέων από την άλλη. Στα 

πλαίσια αυτής της αντιπαράθεσης αναφέρονται τα επιχειρήματα της κάθε πλευράς. 

«Κύριο επιχείρημά του [του Υπουργείου Παιδείας] είναι ότι έχουν ικανοποιηθεί τα 

βασικότερα από τα αιτήματα των φορέων, μέσα από τον διάλογο που αναπτύχθηκε τα 

δύο τελευταία χρόνια, και ότι αν δεν ψηφιστεί τώρα το νομοσχέδιο κινδυνεύει να 

χαθεί άλλη μια πολύτιμη χρονιά χωρίς να ισχύσει το νέο θεσμικό πλαίσιο της 
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 Η σχολική χρονιά που αρχίζει θα είναι μια χρονιά ηλεκτρισμένη, εφ. Ελευθεροτυπία, 14-8-1985 
Η εκπαίδευση χρειάζεται εθνική πολιτική και όχι κομματική, εφ. Ελευθεροτυπία, 15-8-1985 
Περνάει επειγόντως ο νόμος-πλαίσιο, εφ. Ελευθεροτυπία, 23-8-1985 
Η χρονιά θα αρχίσει με κόντρες, εφ. Ελευθεροτυπία, 23-8-1985 
Η διάλυση της παιδείας, εφ. Καθημερινή, 23-8-1985 
Οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις την Τρίτη στη Βουλή, εφ. Το Βήμα, 25-8-1985 
Αδιέξοδο, πλήρης διαφωνία Κακλαμάνη - καθηγητών για το νομοσχέδιο,  
Το νομοσχέδιο για την ΠΕ και για την ΔΕ, εφ. Ελευθεροτυπία, 26-8-1985 
 «Κοντράρισμα» κυβέρνησης-εκπαιδευτικών, εφ. Ελευθεροτυπία, 26-8-1985 
Αντιρρήσεις για το νομοσχέδιο, εφ. Ελευθεροτυπία, 26-8-1985 
Καμιά μείωση στο ωράριο των δασκάλων, εφ. Ελευθεροτυπία, 27-8-1985 
Με απεργίες θα ξεκινήσουν τα σχολεία, εφ. Ελευθεροτυπία, 28-8-1985 
Απεργία συζητούν οι καθηγητές, εφ. Ριζοσπάστης, 28-8-1985 
Δύο μεγάλες διαδηλώσεις αύριο για την παιδεία, εφ. Ριζοσπάστης, 28-8-1985 
Στην ίδια τάξη η παιδεία. Το Κ.Κ.Ε. καταγγέλλει και αποχωρεί, εφ. Ριζοσπάστης, 28-8-1985 
Αποχώρησε το Κ.Κ.Ε. από τη Βουλή κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου, εφ. Το Βήμα, 28-8-1985 
Με απεργίες θα αρχίσει η νέα σχολική χρονιά-Οι ομοσπονδίες διαμαρτύρονται για ορισμένα σημεία 
του νομοσχεδίου, εφ. Το Βήμα, 28-8-1985 
Κακλαμάνης και εκπαιδευτικοί αντιμέτωποι για το νομοσχέδιο, εφ. Καθημερινή, 28-8-1985 
Οξεία αντιπαράθεση για το εκπαιδευτικό σχέδιο - νόμου, εφ. Καθημερινή, 28-8-1985 
Αλλαγές στην καριέρα των εκπαιδευτικών, εφ. Ελευθεροτυπία, 29-8-1985 
Αναβάλλουν τις απεργίες οι καθηγητές, εφ. Ελευθεροτυπία, 29-8-1985 
Επείγον για να μη χαθεί η σχολική χρονιά, εφ. Ελευθεροτυπία, 29-8-1985 
Απεργία αποφάσισαν οι εκπαιδευτικοί, εφ. Ριζοσπάστης, 29-8-1985 
ΚΝΕ να δυναμώσουμε το μέτωπο για ριζικές αλλαγές, εφ. Ριζοσπάστης, 29-8-1985 
Υπόλογη η κυβέρνηση, εφ. Ριζοσπάστης, 29-8-1985 
Οι ομοσπονδίες εκπαιδευτικών σε θέση μάχης, εφ. Το Βήμα, 29-8-1985 
Ως αντισυνταγματικό κατήγγειλε η Ν.Δ. το νομοσχέδιο για την εκπαίδευση, εφ. Καθημερινή, 29-8-1985 
Και οι δάσκαλοι στο χορό των απεργιών, εφ. Ελευθεροτυπία, 30-8-1985 
Διαδικαστική διαφωνία προβάλλεται σαν αντίθεση εκπαιδευτικών – ΥΠ.Ε.Π.Θ.,  
24ώρη πανελλήνια απεργία καθηγητών μέσης εκπαίδευσης, εφ. Καθημερινή, 30-8-1985 
Κομματικά οφέλη υπηρετεί το εκπαιδευτικό νομοσχέδιο, εφ. Καθημερινή, 30-8-1985 
Καμιά Ομοσπονδία δεν ζήτησε να αποσυρθεί, εφ. Ελευθεροτυπία, 31-8-1985 
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εκπαίδευσης». Το γενικό επιχείρημα που συμφωνούν όλοι από την άλλη πλευρά είναι 

το νομοσχέδιο «να ψηφιστεί από την ολομέλεια της Βουλής». Αν και όπως 

υποστηρίζεται στο ρεπορτάζ, «οι ομοσπονδίες των εκπαιδευτικών (Δ.Ο.Ε., Ο.Λ.Μ.Ε., 

Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.) καθώς και η συνομοσπονδία των γονέων (Α.Σ.Γ.Μ.Ε.), φαίνεται ότι θα 

προχωρήσουν από κοινού με συντονισμένες ενέργειες για να πετύχουν την 

ικανοποίηση των αιτημάτων τους», η κάθε μια από αυτές έχει επιμέρους στοχεύσεις 

που θέλει να επιτύχει.582  

Η Α.Σ.Γ.Μ.Ε. λοιπόν, εμμένει στις θέσεις της για ενιαίο εννιάχρονο σχολείο και 

φυσικά να συζητηθεί το νομοσχέδιο στην ολομέλεια. Αντίστοιχα, το βασικό ζήτημα 

της Δ.Ο.Ε. είναι η προσπάθεια της κυβέρνησης να περάσει την αξιολόγηση. Όπως 

αναφέρει ο πρόεδρός της η αξιολόγηση προβλεπόταν με τον Ν.1304/82 και αυτήν τη 

στιγμή που ο αντί-309 βρίσκεται στη Βουλή για συζήτηση και ψήφιση η κυβέρνηση 

επαναφέρει το Π.Δ. για την αξιολόγηση. «Ο κλάδος ζητάει ένα νόμο δημοκρατικό, που 

θα παρέχει στους μαθητές ίσες ευκαιρίες στη μόρφωση και στους εκπαιδευτικούς τη 

δυνατότητα να προσφέρουν τον καλύτερο εαυτό τους, απαλλαγμένοι από τα 

φαντάσματα του παρελθόντος και τη νοοτροπία που είχε καθιερώσει στην 

εκπαίδευση ο θεσμός του επιθεωρητή». Υπήρχαν ακόμα κάποια θέματα που έθεσε ο 

Μεν. Παπαχρίστος, όπως η αναβάθμιση του ρόλου του συλλόγου διδασκόντων, το 

ωράριο, η ενδοσχολική αγωγή για τους αδύνατους μαθητές, η υποχρεωτική 

προσχολική αγωγή, η συμμετοχή εκπροσώπου της Δ.Ο.Ε., και όχι αιρετού, στο 

συμβούλιο επιλογής των στελεχών και η κατάργηση της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Ο Χρ. 

Μιχαλές, πρόεδρος της Ο.Λ.Μ.Ε., αναφέρει την καθιέρωση ενός τύπου λυκείου, 

ανάδειξη του συλλόγου διδασκόντων σε κυρίαρχο όργανο διοίκησης, το ωράριο, ενώ 

το βασικότερο θέμα που διαφοροποιούνταν η Ο.Λ.Μ.Ε., ενώ η Δ.Ο.Ε. ήταν θετική, 

ήταν η πρόβλεψη για την ποινικοποίηση των ιδιαιτέρων μαθημάτων. Για αυτό το 

σημείο αναφέρει: «καταδικάζουμε τα ιδιαίτερα σαν χρηματισμό του χειρίστου είδους 

και δεν καλύπτουμε τους όποιους συναδέλφους κάνουν ιδιαίτερα μαθήματα. Όμως 

είναι προσβλητικό για το σύνολο του εκπαιδευτικού κόσμου της χώρας και 

δημαγωγική κίνηση που δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα της παραπαιδείας, η 

ποινικοποίηση των ιδιαιτέρων μαθημάτων». Τέλος ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας 

Καθηγητών Τεχν. Εκπαίδευσης Θόδ. Δρεμέτσικας στέκεται επίσης στα ζητήματα της 

διοίκησης των σχολικών μονάδων, στις αρμοδιότητες διευθυντή και συλλόγου 

διδασκόντων, την ποινικοποίηση των ιδιαιτέρων μαθημάτων, την οποία θεωρεί 

απαράδεκτη, αλλά και για την αξιολόγηση για την οποία αναφέρει ότι υπάρχει 

πλήρης ομοφωνία με την Δ.Ο.Ε.. Ωστόσο, επισημαίνει ότι «το μέτρο [της αξιολόγησης] 
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θα γίνει δεκτό αν τα κριτήρια είναι διάφανα, προάγονται και προωθούνται οι 

καλύτεροι».583 

Η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, ο υπουργός και ο υφυπουργός δεν έκαναν 

δηλώσεις, όμως από το ρεπορτάζ των δημοσιογράφων στο Υπουργείο Παιδείας 

επισημαίνεται ότι «από τη σχετική αλληλογραφία του υφυπουργού Πέτρου Μώραλη 

με τις διοικήσεις των ομοσπονδιών φαίνεται ότι τα βασικότερα αιτήματά τους έχουν 

ικανοποιηθεί μετά από πολύμηνες επαφές και διαπραγματεύσεις τους, τόσο με την 

ομάδα εργασίας όσο και με την ηγεσία του Υπουργείου. Πράγματι από τον Ιούλιο του 

1982 οπότε συγκροτήθηκε η ομάδα εργασίας και μέχρι σήμερα, έχουν γίνει δεκάδες 

συναντήσεις και έχουν ανταλλαγεί αρκετά υπομνήματα και απαντητικές θέσεις. Οι 

τελευταίες μάλιστα έγγραφες απαντήσεις του Υπουργείου Παιδείας έχουν σταλεί προς 

τις ομοσπονδίες τον Μάρτιο του 1985 μετά την κατάθεση του νομοσχεδίου στην 

Βουλή».584  

Από τα πολλά δημοσιεύματα της τελευταίας περιόδου πριν από την ψήφιση του 

νομοσχεδίου για τη γενική εκπαίδευση, αξίζει να αναφερθεί αυτό, του Θ. Νίκα στην 

Εξόρμηση (23-8-85) με τίτλο: «Παραπαιδεία: πληγή ή ανάγκη;». Ο αρθρογράφος 

αφού επιχειρεί μια εννοιολόγηση του όρου παραπαιδεία προχωρά στην ανάλυση του 

σκοπού της. Στη συνέχεια αναφέρεται στα μέτρα που έχουν ληφθεί από την 

κυβέρνηση για τη μείωση της ανισότητας. Αναφέρεται στους θεσμούς, της εσωτερικής 

σχολικής βοήθειας και στα μεταλυκειακά προπαρασκευαστικά κέντρα. Επιπλέον, 

αναφέρει, «η αναβάθμιση των σπουδών κρίθηκε ότι θα μπορούσε να ανατρέψει τις 

φθοροποιές συνέπειες της παραπαιδείας και για το λόγο αυτό ξεκίνησε αμέσως από 

το φθινόπωρο του 1981 η αναθεώρηση των αναλυτικών προγραμμάτων και η 

συγγραφή νέων βιβλίων με προδιαγραφές που ν' ανταποκρίνονται στις σύγχρονες 

εκπαιδευτικές ανάγκες».585 Το άρθρο αποδίδει την ύπαρξη και λειτουργία της 

παραπαιδείας στη δομή και στο περιεχόμενο του εκπαιδευτικού συστήματος. Έτσι, 

λαμβάνοντας μέτρα που αλλάζουν το εκπαιδευτικό σύστημα, θα εξαλειφθεί η 

παραπαιδεία, άρα έτσι μπορεί να δικαιολογήσει τόσο τα μέτρα που λαμβάνονται γι’ 

αυτές τις αλλαγές, όσο και για τα μέτρα που δεν λαμβάνονται στο νομοθέτημα για να 

καταργηθεί ρητά η ιδιωτική εκπαίδευση και παραπαιδεία. Δεν αποδίδεται δηλαδή σε 

άλλη πρόθεση, π.χ. στην ελευθερία ύπαρξής τους που είναι αυτονόητη σε ένα αστικό 

κράτος. 

 

Στις 28 Αυγούστου ξεκινά, εν μέσω αντιδράσεων για τη διαδικασία, η συζήτηση 

του νομοσχεδίου στη Βουλή με τη διαδικασία του κατεπείγοντος. Το Κ.Κ.Ε. διαφώνησε 

έντονα με αυτήν τη διαδικασία που επέλεξε η κυβέρνηση, δηλώνοντας o 

κοινοβουλευτικός εκπρόσωπός του, Κ. Κάππος, ότι «δεν είναι δυνατόν να δεχθούμε 
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μια τέτοια πρόταση. Καλούμε την κυβέρνηση να ανακαλέσει την πρότασή της» και 

αποχώρησε από τη συζήτηση. Με τη διαδικασία διαφώνησε και η Ν.Δ. η οποία δια 

του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της δήλωσε: «φέρατε το νομοσχέδιο με την 

διαδικασία του επείγοντος. Επί τρία χρόνια συζητείτε τις διατάξεις του με τους 

ενδιαφερομένους φορείς. Στη Βουλή δίνετε μόνο 3-5 ημέρες. Γιατί αυτή η 

υποβάθμιση; Είμαστε πεπεισμένοι ότι εάν η κυβέρνηση μπορούσε να παρακάμψει την 

συζήτηση του νομοσχεδίου στη Βουλή θα το είχε κάνει. Θεωρούμε ότι με την πράξη 

της αυτή, η κυβέρνηση, παραβιάζει κατάφωρα τις διατάξεις του Συντάγματος».586 

Η αντιπαράθεση Υπουργείου εκπαιδευτικών περιγράφεται και από την εφ. 

Καθημερινή (28-8-85) στην σκιά της έναρξης την ίδια μέρα της συζήτησης του 

νομοσχεδίου στη Βουλή. Το ρεπορτάζ ξεκινά με τις δηλώσεις του υπουργού παιδείας, 

Απ. Κακλαμάνη, ο οποίος αναφέρθηκε στην πορεία της διαμορφώσεως του υπό 

συζήτηση σχεδίου νόμου. Αναφέρει, λοιπόν, ότι ο διάλογος άρχισε τον Ιούλιο του 

1982, και ολοκληρώθηκε με την κατάθεση του για ψήφιση τον Φεβρουάριο του 1985. 

«Συνεπείς στη διακήρυξή μας ότι ο διάλογος με όλους τους ενδιαφερομένους για τη 

βελτίωση των ρυθμίσεων είναι ανοικτός και συνεχής, δήλωσε ο κ. Κακλαμάνης, είχαμε 

επανειλημμένες και πολύωρες συναντήσεις με όλους τους φορείς και ιδίως με τις 

συνδικαλιστικές οργανώσεις των εκπαιδευτικών και με ιδιαίτερη προσπάθεια και 

προσοχή εξετάσαμε όλα τα αιτήματα και ικανοποιήσαμε από αυτά όσα ήταν δυνατόν 

να ικανοποιηθούν, στο πλαίσιο και των οικονομικών δυνατοτήτων του κρατικού 

προϋπολογισμού». Ανέφερε, συγκεκριμένα, ότι από τα αιτήματα που διατυπώθηκαν 

έγιναν δεκτά, 22 της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, 10 της Ομοσπονδίας 

Λειτουργών Μέσης Εκπαιδεύσεως και 4 της Ομοσπονδίας Λειτουργών Τεχνικής-

Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως. Εξέφρασε την έκπληξη για τις ανακοινώσεις και 

συνεντεύξεις των διοικήσεων των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών, 

στις οποίες δίνεται έμφαση στα ελάχιστα αιτήματα τα οποία δεν έγιναν αποδεκτά και 

δεν αναφέρονται τα πολύ περισσότερα που έγιναν δεκτά. Υπογράμμισε ότι από τις 

ανακοινώσεις και συνεντεύξεις αυτές, απουσιάζουν διακηρύξεις συνεδρίων και 

γενικών συνελεύσεων των εκπαιδευτικών, όπου το νομοσχέδιο στο σύνολο του 

κρίθηκε θετικό, πρωτοποριακό και εκσυγχρονιστικό για την πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση.587 Ενώ στο τέλος του δημοσιεύματος γίνεται αναφορά 

στις γνωστές θέσεις των συνδικαλιστών, προηγουμένως γίνεται αναφορά από τον 

υπουργό σε ένα προς ένα των αιτημάτων που δεν έχουν ικανοποιηθεί. Αξίζει να 

αναφέρουμε τις απαντήσεις του υπουργού σε τρία από αυτά τα ζητήματα που οι 

ομοσπονδίες ανέδειξαν ως σημεία αιχμής και μελετώνται ειδικότερα στην έρευνά 

μας.  

                                                           
586
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 Για την απουσία ρητής αναφοράς για την κατάργηση της ιδιωτικής 

εκπαίδευσης, ανέφερε πως «δόθηκε η απάντηση ότι το Υπουργείο σε συνέπεια με τις 

προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης και τις διακηρύξεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ., έχει 

δρομολογήσει μέτρα για τη σταδιακή κατάργηση της ιδιωτικής εκπαίδευσης, η οποία 

ήδη έχει συρρικνωθεί κατά το 1/3 των σχολικών της μονάδων. Η δε θέση για τη 

σταδιακή κατάργησή της διατυπώνεται ρητά στην εισηγητική έκθεση του νομοσχεδίου 

για την ιδιωτική εκπαίδευση».  

 Για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προσωπικού επεσήμανε πως «το θέμα 

αυτό θα ρυθμιστεί με προεδρικό διάταγμα και ότι κλήθηκαν οι ομοσπονδίες να 

υποβάλουν τις απόψεις τους το συντομότερο δυνατό. Σε κάθε περίπτωση ο διάλογος 

είναι ανοιχτός».  

 Για τα ιδιαίτερα μαθήματα τόνισε ότι «το σύμπτωμα αυτό της συναλλαγής 

διδασκόντων και μαθητών υποβιβάζει το λειτούργημα του εκπαιδευτικού, εξευτελίζει 

κάθε έννοια αγωγής και μάθησης, αχρηστεύει κάθε παιδαγωγική αξία και 

καταστρέφει κάθε προοπτική για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης και την παροχή 

ίσων ευκαιριών, έστω και αν παρουσιάζεται, όπως συμβαίνει πραγματικά, σε πολύ 

περιορισμένη έκταση. Συνεπώς οι κυρώσεις που προβλέπονται στο νομοσχέδιο 

περιφρουρούν και το κύρος των εκπαιδευτικών και έπρεπε να γίνουν αποδεκτές από 

αυτούς».588 

Οι δηλώσεις των προέδρων των εκπαιδευτικών ομοσπονδιών συνοδεύονται και 

με την απειλή απεργιακών κινητοποιήσεων με την έναρξη του σχολικού έτους.589 Την 

ίδια στιγμή, από την εφ. Εξόρμηση (30-8-85), το επίσημο όργανο του ΠΑ.ΣΟ.Κ., γίνεται 

η εκτίμηση ότι η διαφωνία που προβάλλεται μεταξύ των εκπαιδευτικών και του 

Υπουργείου είναι καθαρά διαδικαστική καθώς «βασικό σημείο “διαφωνίας” πέρα από 

τα αιτήματα που έχουν υποβάλει οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς, είναι το γεγονός ότι ο 

νόμος συζητείται στην Βουλή με τη διαδικασία του κατεπείγοντος. Με την μέθοδο 

αυτή υποστηρίζουν οι ενώσεις των εκπαιδευτικών δεν δίνεται η δυνατότητα 

ανάπτυξης κάποιου ουσιαστικού διαλόγου, για το σημαντικό αυτό θέμα του 

νομοσχεδίου, ιδιαίτερα τώρα που οι άμεσα ενδιαφερόμενοι οι εκπαιδευτικοί 

βρίσκονται μακριά από τα σχολεία τους».590 

 

Από τη συζήτηση στη Βουλή αναδεικνύεται η αντιπαράθεση για τη διαδικασία και 

τη φιλοσοφία του νομοθετήματος, ενώ οι διαφορές στα επιμέρους σημεία είναι 

εμφανείς.  
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Παράλληλα με τη συζήτηση στη Βουλή, τις ίδιες ημέρες στον Τύπο 

καταγράφονται στιγμιότυπα από τη διαδικασία συζήτησης. Η καταγραφή βέβαια 

γίνεται αναλόγως της ιδεολογικής τοποθέτησης του κάθε εντύπου. Για το θέμα του 

κατεπείγοντος, η εφ. Ριζοσπάστης (29-8-85 και 31-8-85) προβάλλει έντονα τη 

διαφωνία του κόμματός του με τη διαδικασία αυτή και επαναλαμβάνει τις θέσεις του 

Κ.Κ.Ε. για ριζικές αλλαγές στην εκπαίδευση. Αυτό που διαπιστώνεται ωστόσο από τις 

δηλώσεις του υπουργού στη Βουλή, ότι το Κ.Κ.Ε. «κινείται αρνητικά και στην παιδεία, 

ιδιαίτερα μετά τις τελευταίες εκλογές. Και η τακτική του δείχνει ότι διακατέχεται από 

το πνεύμα αντιδικίας με το ΠΑ.ΣΟ.Κ.», είναι η στρατηγική επιλογή της σύγκρουσης με 

το κόμμα της αριστεράς και η χάραξη αυτόνομης πορείας για τον τρίτο δρόμο προς το 

σοσιαλισμό.591 Συνεχίζοντας ο υπουργός υποστήριξε ότι η τακτική αυτή του Κ.Κ.Ε., 

αποδεικνύει ότι «διακατέχεται από το πνεύμα της αντιδικίας με το ΠΑ.ΣΟ.Κ., γιατί το 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. τόλμησε και ο λαός του έδωσε την εντολή να συνεχίσει για άλλα τέσσερα 

χρόνια την πορεία προς τον σοσιαλισμό, έστω και αν αυτή η πορεία δεν 

ανταποκρίνεται στις δογματικές προδιαγραφές του Κ.Κ.Ε.».592 

Από τη γενικότερη κοινοβουλευτική συζήτηση, αναδεικνύεται η αντιπαράθεση 

για τη διαδικασία και τη φιλοσοφία του νομοθετήματος. Η πρώτη σφοδρή 

αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και τη μείζονα αντιπολίτευση αφορά τη 

διαδικασία του κατεπείγοντος που επιλέγει η κυβερνητική πλειοψηφία.593 Η δεύτερη 

αφορά την ουσία του νομοθετήματος. Για την κυβερνώσα παράταξη ο 1566/85 

αποτελεί την ολοκλήρωση της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας στην παιδεία. Από την 

άλλη, υπάρχει η σαφής αντίληψη της Νέας Δημοκρατίας ότι το νομοσχέδιο εν τέλει 

δεν αναιρεί την ουσία της προηγούμενης μεταρρύθμισης και κινείται στα πλαίσια του 

εκσυγχρονισμού της παιδείας. Έτσι, το κύριο βάρος της κριτικής πέφτει στην 

κομματικοποίηση που εισάγει και στη βεβιασμένη κοινοβουλευτική διαδικασία που 

ακολουθήθηκε. Ένα γεγονός που αξίζει να επισημανθεί είναι ότι από το λόγο  των 
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ομιλητών της κυβερνητικής πλειοψηφίας καθ’ όλη τη συζήτηση απουσιάζουν 

παντελώς οι αναφορές στο στόχο του «σοσιαλιστικού μετασχηματισμού594».  

Όσον φορά την ουσία της συζήτησης, ο εισηγητής της πλειοψηφίας Κωνσταντίνος 

Κοντοπόδης υποστηρίζει πως «οι διατάξεις του σχεδίου νόμου, σε γενικές γραμμές 

ευθυγραμμίζονται με συνέπεια με τη διακήρυξη της κυβερνητικής πολιτικής του 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. [...]. Όλο του το περιεχόμενο το διατρέχουν τρεις άξονες, όπως αναφέρεται 

και στην εισηγητική έκθεση. Ο πρώτος είναι η διοίκηση. Η αλλαγή που έχουμε στη 

διοίκηση είναι σημαντική. Αντιστοιχείται η εκπαιδευτική διοίκηση με την κρατική [...]. 

Ο δεύτερος άξονας είναι η λαϊκή συμμετοχή [...]. Δεν υπάρχει πιο ουσιώδης μεταβολή, 

πιο ουσιώδης αλλαγή από το να φέρουμε το λαό στην παιδεία […]. O λαός, από απλός 

παθητικός παρατηρητής των πραγμάτων στην εκπαίδευσή μας, γίνεται συμμέτοχος 

και στην οργάνωση και στη λειτουργία της [...]. Με άλλες διατάξεις του νομοσχεδίου – 

τρίτος άξονας τώρα – επιτυγχάνεται μια σύνδεση – σύζευξη της λαϊκής συμμετοχής με 

την επιστήμη». Και συνεχίζεται η τοποθέτησή του, σχολιάζοντας τη συγκρότηση και 

τον ρόλο του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας και την επανίδρυση του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου.595 Στο ίδιο κλίμα, ο Σήφης Αναστασάκος υπερθεματίζει τη διευρυμένη 

λαϊκή συμμετοχή στη διοίκηση των σχολείων, ενώ θεωρεί ότι ο νέος νόμος 

δρομολογεί την παιδεία στο σωστό εθνικό και κοινωνικό προσανατολισμό,596 ενώ ο 

Αλέξανδρος Λιαροκάπης επανέρχεται στον τριπλό άξονα: διοίκηση με λαϊκή 

συμμετοχή – επιστημονική και παιδαγωγική υποστήριξη – αποκέντρωση πόρων και 

αρμοδιοτήτων.597  

Από την πλευρά της αντιπολίτευσης ο Μιχ. Παπακωνσταντίνου υποστηρίζει ότι «η 

παιδεία στην Ελλάδα, ατυχώς, είναι μόνιμα μεταρρυθμιζόμενη και ουδέποτε 

βελτιούμενη». Εκτιμά ότι οι αλλαγές που προτείνονται δεν πρέπει να εκλαμβάνονται 

ως μεταρρύθμιση και απευθυνόμενος στην κυβέρνησε ρώτησε: «τι μεταρρύθμιση 

κάνατε; Θέλετε να μπούμε στην ουσία της μεταρρύθμισής σας; Ουσιαστικά δεν είναι 

μεταρρύθμιση, τουλάχιστον στη δομή της παιδείας. Η διάρθρωση είναι ίδια. Αν έχει 

αλλάξει κάτι, είναι μέσα στο γενικότερο πνεύμα, το δικό σας. Εσείς χρησιμοποιείτε την 

παιδεία, το είπατε άλλωστε και στη συζήτηση του πενταετούς προγράμματος, ότι είναι 

ο κυριότερος μοχλός για τον σοσιαλιστικό μετασχηματισμό. Εδώ είναι n διαφωνία μας. 

Εμείς δεν βλέπουμε την παιδεία έτσι. Εμείς την βλέπουμε σαν εθνικό θέμα, εσείς την 

βλέπετε σαν μοχλό για τις κομματικές σας επιδιώξεις, γι’ αυτό που ονομάζετε 

σοσιαλιστικό μετασχηματισμό». Η αναφορά αυτή στον «σοσιαλιστικό 

μετασχηματισμό» των παρελθόντων ετών είναι και η μοναδική, προερχόμενη μάλιστα 
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από το στόμα του εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας. Στη συνέχεια, απευθύνει 

συγκεκριμένες κατηγορίες για κομματική πολιτική μέσω της λειτουργίας των 

προεδρικών διαταγμάτων υποστηρίζοντας ότι όπως προκύπτει από τις 

εξουσιοδοτήσεις που δίνει το σχέδιο νόμου, ο υπουργός έχει το δικαίωμα να ελέγχει 

και να ρυθμίζει τα θέματα της παιδείας. Τα συμβούλια που υλοποιούν τις ρυθμίσεις 

για τη λαϊκή συμμετοχή ελέγχονται από την κυβέρνηση. Το ίδιο ισχύει και για τα 

στελέχη, σχολικοί σύμβουλοι, προϊστάμενοι και διευθυντές, καθώς δεν είναι μόνιμοι 

και επιλέγονται από την εκάστοτε ηγεσία του Υπουργείου. Συνεπώς, καταλήγει: «δεν 

μπορεί να είναι ανεξάρτητοι».598 

Ο βουλευτής Χάρης Καρατζάς (επίσης της Ν.Δ.) εκφράζει φόβους ότι το 

νομοσχέδιο οδηγεί στη «δημιουργία νέων ανθρώπων οι οποίοι θα είναι υποχείρια 

μιας φιλοσοφίας κομματικής, βάσει των διατυπώσεων που υπάρχουν στο άρθρο 1 του 

ν.σ.».599 Αναφερόμενος στους συνδικαλιστικούς φορείς ΟΛΜΕ και ΔΟΕ, εκτιμά ότι στα 

μάτια της κυβέρνησης αποτελούν μια εν δυνάμει απειλή για τη ψήφιση του 

νομοσχεδίου, και για το λόγο αυτό προκρίθηκε η εισαγωγή της ψήφισής του από το 

θερινό τμήμα της Βουλής, ώστε να αποτραπούν οι αντιδράσεις των συνδικαλιστικών 

φορέων.600  

Αλλά και ο Νικ. Καλτεζιώτης (Ν.Δ.) επισημαίνει το ζήτημα της κομματικοποίησης 

αναφέροντας: «δυστυχώς, το νομοσχέδιο που μας καλεί σήμερα η κυβέρνηση να 

ψηφίσουμε όχι μόνο κομματικοποιεί και υποβαθμίζει τη παιδεία αλλά αποτελεί και 

ένα θλιβερό δείγμα αυθαιρεσίας και αλαζονικής διαχείρισης [...]. Και τώρα μας φέρνει 

το νόμο για τη δομή και τη λειτουργία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας 

εκπαιδεύσεως, με τον οποίο όπως ισχυρίζεται κλείνει το θεσμικό πλαίσιο της 

παιδείας. Κοινό όμως χαρακτηριστικό και των τριών αυτών βασικών νόμων, πέραν της 

προχειρότητάς των, αποτελεί η επιδίωξη της κυβερνήσεως του ΠΑ.ΣΟ.Κ. να 

περιληφθούν διατάξεις που θα διευκολύνουν την κομματική επιρροή, για να μη πω 

υποταγή των εκπαιδευτικών φορέων όλων των βαθμίδων της εκπαιδεύσεως».601  

Χαρακτηριστικό πάντως της αλλαγής κλίματος σε σχέση με τη συζήτηση του 1982, 

είναι ότι η Νέα Δημοκρατία, που κατηγορούσε για πλήρη συμπόρευση των 

συνδικαλιστικών φορέων με τη κυβέρνηση, τώρα επικαλείται τους ίδιους αυτούς 

φορείς για να υποστηρίξει την ανυπαρξία διαλόγου: «όλες οι οργανώσεις [...] 

καταγγέλλουν την κυβέρνηση ότι βασικές διατάξεις του νομοσχεδίου που έφερε τους 
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βρίσκουν αντίθετους, ότι δεν έγινε ουσιαστικός διάλογος επί των προτάσεών τους και 

καλούν τα μέλη τους σε κινητοποιήσεις».602  

Συνοψίζοντας μπορούμε να πούμε πως η αξιωματική αντιπολίτευση επικέντρωσε 

αφενός την κριτική της στη διαδικασία του κατεπείγοντος που περιόρισε τη συζήτηση 

αρχικά στις τρεις και κατόπιν στις πέντε μέρες, αφετέρου στην ασάφεια που 

χαρακτήριζε σε πολλά σημεία το νομοθέτημα. Μια ασάφεια που θα λειτουργούσε ως 

εργαλείο στα χέρια του υπουργού, ο οποίος με την έκδοση των προεδρικών 

διαταγμάτων είχε τη δυνατότητα να καθορίσει και να διευθετήσει όλα τα επιμέρους 

ζητήματα. Το ζήτημα αυτό των προεδρικών διαταγμάτων τέθηκε επίσης και από τη 

Βιργινία Τσουδερού, η οποία τόνισε πως «σε κάθε άρθρο για να μην υπάρξει 

παρεξήγηση ότι κάτι έμεινε απ’ έξω, αναφέρεται ότι και κάθε άλλη λεπτομέρεια 

ρυθμίζεται με προεδρικό διάταγμα. Με κάθε τέτοια αναφορά να εκδίδει ο υπουργός 

προεδρικό διάταγμα γίνεται παντοδύναμος».603 

Ο Απόστολος Κακλαμάνης απευθυνόμενος σε όλες τις πλευρές της 

αντιπολίτευσης επιχειρεί να απαντήσει στις αιτιάσεις των άλλων κομμάτων ότι  

υπάρχει πλήρης διαφωνία με τους εκπαιδευτικούς, υποστηρίζοντας πως «η διαφορά 

απόψεων που υπάρχει είναι για επιμέρους, δευτερεύοντα ζητήματα». Και τονίζει πως 

«υπάρχουν ύμνοι γι’ αυτόν το νόμο από τις ομοσπονδίες των εκπαιδευτικών».604 

Δηλώνει επίσης πως η ολοκλήρωση των νομοθετικών παρεμβάσεων στην εκπαίδευση 

περιλαμβάνει ακόμα τέσσερα νέα νομοσχέδια, το καθένα εκ των οποίων θα 

αναφέρεται:  

 για τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού με το οποίο θα επιδιωχθεί η επέκταση 

της ελληνικής εκπαίδευσης σε ολόκληρο τον Ελληνισμό του εξωτερικού.  

 για τα ξένα σχολεία που λειτουργούν στην Ελλάδα. Μ’ αυτό θα καθορίζονται 

ότι αυτά θα λειτουργήσουν μόνο για τα παιδιά των ξένων, που φιλοξενούμε 

και με τον όρο της αμοιβαιότητας για δικά μας σχολεία στις αντίστοιχες χώρες. 

 για την εκκλησιαστική εκπαίδευση, η οποία θα εξυπηρετεί αποκλειστικά τις 

ανάγκες της Εκκλησίας και την προοπτική της αποδέσμευσής της από την 

πολιτεία. 

 για την ιδιωτική εκπαίδευση (η οποία σε αντίθεση με όλες τις άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες στην Ελλάδα κινείται μόλις στο ποσοστό 4% περίπου του 

μαθητικού δυναμικού) για την οποία θα προετοιμαστεί η σταδιακή 

απορρόφηση της από τη συνεχώς αναβαθμιζόμενη δημόσια Εκπαίδευση.605 
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Ο υφυπουργός παιδείας, Πέτρος Μώραλης, αναφερόμενος στους εκπαιδευτικούς 

τόνισε πως «δεν αντιδρούν, διότι αν αντιδρούσαν ουσιαστικά, θα ζητούσαν να 

αποσυρθεί το νομοσχέδιο. Καμιά ομοσπονδία, τις οποίες ο κ. υπουργός παιδείας 

ρώτησε, δε ζήτησε να αποσυρθεί το νομοσχέδιο [...] οι ομοσπονδίες των 

εκπαιδευτικών καλά κάνουν και διεκδικούν – είναι δικαίωμά τους – μέχρι του τέλους 

κάποια δικαιώματά τους, που μπορεί να είναι για τους ίδιους σημαντικά. Εμείς δεν 

πιστεύουμε ότι είναι σημαντικά ή και αν υπάρχουν κάποια, έχουμε τονίσει ότι η 

συγκυρία δεν μας επιτρέπει αυτή την ώρα να τα ικανοποιήσουμε [...]. Δε θέλω ν’ 

αναφερθώ και σε άλλα βασικά θέματα που διαφωνούμε, όπως είναι το θέμα των 

ιδιαίτερων μαθημάτων. Εκεί είναι γνωστή και δεδομένη η διαφωνία. Παραμένει 

βέβαια ένα βασικό θέμα από τα αιτήματα των εκπαιδευτικών και αυτό είναι της 

αξιολόγησης. Δε συμφωνούν οι 3 ομοσπονδίες μεταξύ τους, περιμένουμε τις 

προτάσεις και της τελευταίας ομοσπονδίας, και αφού μας τις δώσουν, θα δούμε που 

συμφωνούν και που διαφωνούν και στη συνέχεια θα ρυθμίσουμε και αυτό το 

θέμα».606 

Καθώς η συζήτηση προχωρά, αναδεικνύονται θέματα αντίληψης της σχολικής 

κατάστασης και της νέας κοινωνίας που ευαγγελίζονταν τα κυβερνητικά στελέχη. Το 

άρθρο του νόμου για την επιστροφή των βιβλίων στο τέλος της σχολικής χρονιάς δίνει 

τη δυνατότητα στον Κωστή Κοντοπόδη να περιγράψει τη νέα παιδεία, σε 

αντιδιαστολή με το αυταρχικό παρελθόν που οδηγούσε τα παιδιά σε βανδαλισμούς 

βιβλίων στο τέλος της χρονιάς: «τώρα μπαίνει πράγματι το πνεύμα της ελεύθερης 

παιδείας, της δημοκρατίας, αν θέλετε – δημοκρατία εννοούμε ότι έχουμε, όταν ένας 

άνθρωπος μιλά ελεύθερα με έναν άλλον άνθρωπο, χωρίς να καταπιέζει ο ένας τον 

άλλον είτε δάσκαλος είναι αυτός είτε μαθητής. Τώρα που μπαίνει αυτό το πνεύμα θα 

πρέπει να πούμε και κάτι για το πως πρέπει να προσέχουμε το σχολείο. Και δεν θα το 

προσέχουμε επειδή διατάσσεται ο μαθητής να το προσέχει».607 Βεβαίως, όπως 

γνωρίζουμε, τα βιβλία συνέχισαν να παρέχονται δωρεάν και κάποια απ’ αυτά να 

καταστρέφονται στο τέλος της χρονιάς, ως το έθιμο ορίζει. 

Στα μεσάνυχτα της 3ης Σεπτεμβρίου το νομοσχέδιο ψηφίζεται στο σύνολό του και 

γίνεται νόμος, μόνο από τους βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ., αφού μετά την αποχώρηση 

των βουλευτών του Κ.Κ.Ε. από την αρχή της συζήτησης, ακολούθησε και αυτή της 

Νέας Δημοκρατίας. 

Η εφ. Καθημερινή (5-9-85) ανακοίνωσε την είδηση αφήνοντας αιχμές για τη 

διαδικασία: «η κυβέρνηση, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο, ψήφισε χθες «απνευστί» 

στο θερινό τμήμα της Βουλής, τα εναπομείναντα άρθρα του νομοσχεδίου για την δομή 
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και την λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Με την 

αποχώρηση της Ν.Δ. —το Κ.Κ.Ε. είχε αποχωρήσει από την αρχή της συζήτησης— ο 

υπουργός παιδείας κ. Απ. Κακλαμάνης βρήκε μια πρώτης τάξεως ευκαιρία και προ των 

κενών εδράνων της αντιπολιτεύσεως, εξεφώνησε απλώς τα άρθρα που η Βουλή δεν 

είχε προλάβει να συζητήσει. Μέχρι εκείνη την στιγμή επί 93 άρθρων η Βουλή είχε 

συζητήσει μόνο τα 14, ενώ τα υπόλοιπα 79, συμπεριλαμβανομένων και των 

τροπολογιών και τροποποιήσεων που — ευκαιρίας δοθείσης — προσετέθησαν την 

τελευταία στιγμή, ψηφίσθηκαν με απλή εκφώνηση, χωρίς καμιά συζήτηση».608 

Πιο θετικά αναφέρθηκαν στην είδηση οι συμπολιτευόμενες εφημερίδες Τα Νέα 

και Το Βήμα: «με αρκετές τροποποιήσεις – στο πνεύμα των αιτημάτων των 

ενδιαφερόμενων φορέων – ψηφίσθηκε χθες μετά τα μεσάνυκτα το νομοσχέδιο για τη 

δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως».609 Στην 

εφ. Τα Νέα δημοσιεύεται αναλυτικό ρεπορτάζ του Μ. Παπάζογλου, για την τακτική 

κωλυσιεργίας της Ν.Δ. με πρόθεση να μην καταστεί το νομοσχέδιο νόμος του 

κράτους.610  

Η εφ. Εξόρμηση δημοσιεύει την είδηση αφήνοντας αιχμές για τα κόμματα της 

αντιπολίτευσης. Αναφέρει πως «με απόντα τα δυο μεγάλα κόμματα της 

αντιπολίτευσης Ν.Δ. και Κ.Κ.Ε. ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, 

στη Βουλή, που ως γνωστό εισήχθη και συζητήθηκε στο σώμα με την προβλεπόμενη 

από το Σύνταγμα διαδικασία του επείγοντος». Στο άρθρο στηλιτεύεται εκτός από την 

προσπάθεια της Ν.Δ. να υπονομεύσει τη διαδικασία και η αναφορά του προέδρου της 

Ν.Δ., Κ. Μητσοτάκη, ο οποίος δήλωσε στη Βουλή ότι ο νέος νόμος «επιδιώκει να κάνει 

παντοδύναμο τον υπουργό παιδείας και να υποδουλώσει την παιδεία στο κόμμα για 

να πετύχει ο σοσιαλιστικός μετασχηματισμός». Στην απάντησή του ο υπουργός 

παιδείας αντέκρουσε την κατηγορία υποστηρίζοντας πως αυτό που επιδιώκεται είναι 

ακριβώς το αντίθετο, τα σχολεία «να εκπαιδεύουν ελεύθερους γενναίους και 

δημοκρατικούς πολίτες, αυτούς που απαιτεί η σύγχρονη εποχή και το δημοκρατικό 

πολίτευμα της χώρας μας. Αυτή είναι η επίσημη θέση της εκπαιδευτικής πολιτικής της 

κυβέρνησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ.».611 

 

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση της διαδικασίας θα ήταν παράλειψη να μην 

αναφερθούμε στην επιφυλλίδα του Φάνη Κακριδή στην εφ. Το Βήμα (10-11-85) για τη 

διαδικασία διαμόρφωσης του νέου νόμου. Αφού κάνει μια αναδρομή στη μεγάλη 

πορεία του Ν.1566/85, η συζήτηση του οποίου ξεκίνησε το 1982 στις επιτροπές και 

στις γενικές συνελεύσεις των εκπαιδευτικών, στα σχέδια νόμου που παρουσιάστηκαν, 

στις δεκάδες δημοσιευμάτων, στα συνέδρια που πραγματοποιήθηκαν γι’ αυτόν, 
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φτάνει στο τελικό αποτέλεσμα, το νόμο. Αναφέρει ότι «όντως τραβούν σε μάκρος 

αυτές οι επεξεργασίες, ιδιαίτερα όταν ο νόμος χαρακτηριστεί ως “πλαίσιο”, φαρδιά 

ομπρέλα, όπου στη σκιά της οποίας μπορούν πολλά να στεγαστούν, να μεθοδευτούν 

και να σιτέψουν. Παρ’ όλο το μεγάλο ταξίδι», υποστηρίζει, «είναι συνήθεια που τη 

γνωρίζουν όλοι, όλα τα μεγάλα νομοσχέδια να περνάνε με επείγουσες διαδικασίες για 

να μην μπλοκάρονται από την εκάστοτε αντιπολίτευση». Αναφέρθηκε, επίσης, στις 

απεργιακές κινητοποιήσεις που πυροδότησε η διαδικασία διαμόρφωσης (5, 6 και 7 

Μαρτίου, μόνο στην Ο.Λ.Μ.Ε.) και από την επομένη της ψήφισης, από τις 4-9-85, σε 

Ο.Λ.Μ.Ε. και Δ.Ο.Ε. 

Κλείνοντας, επισημαίνει τις μεγάλες αντιφάσεις:  

 «την αντίφαση ανάμεσα στη μακρόσυρτη εκπόνηση και στη συνοπτική 

ψήφιση του νόμου,  

 την αντίφαση ανάμεσα στις αμοιβαίες εκκλήσεις για “διάλογο” και στη 

δυναμική τακτική που εφάρμοσαν οι διάφορες πλευρές - οι απεργίες που 

έγιναν [μετά την ψήφιση του νόμου] δεν είχαν κανένα χειροπιαστό 

αποτέλεσμα πέρα από το να χαθούν τα μαθήματα,  

 την αντίφαση ανάμεσα στην πολυδιαφημισμένη δημοκρατικότητα του νόμου 

και στην ουσιαστική κατάργηση των κοινοβουλευτικών διαδικασιών, την ώρα 

της κύρωσης.  

Και ακόμα δε γίνεται να παραβλέψουμε ότι κάποια στιγμή χάθηκε και το 

τελευταίο ίχνος πολιτικής “συναίνεσης”, που όμως στα εκπαιδευτικά θέματα είναι 

απαραίτητη. Έτσι που έγιναν τα πράγματα ποιος αμφιβάλλει ότι μόλις αλλάξουμε 

κυβέρνηση, συμβαίνουν αυτά στις δημοκρατίες, στο Υπουργείο θα αρχίσει αμέσως, 

από τους ίδιους ή άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες να προετοιμάζεται καινούργιος 

νόμος, ο αντί-1566».612 

 

Με την ψήφιση του 1566/85 ολοκληρώνεται η διαδικασία διαμόρφωσης της 

εκπαιδευτικής πολιτικής των πρώτων κυβερνήσεων του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Όσον αφορά αυτή 

καθαυτή τη διαδικασία, είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι οι νόμοι που είχαν 

θεσπιστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση - 309/76 (για τη γενική εκπαίδευση), 

576/77 (τα ΚΑΤΕΕ) και 815/78 (για τα Α.Ε.Ι.) – αντικαταστάθηκαν με αντίστροφη 

σειρά. Δηλαδή πρώτα ψηφίστηκαν οι νόμοι για τα Α.Ε.Ι. (1268/82) στους πρώτους 

δέκα μήνες, για τα Τ.Ε.Ι. (1304/83) στα δυο χρόνια και τέλος για τη γενική εκπαίδευση 

(1566/85) στη δεύτερη τετραετία. Οι λόγοι που ίσως ερμηνεύουν την αντίστροφη 

αυτή πορεία είναι: α) εκτιμούσαν ότι έπρεπε να προχωρήσει άμεσα ο 

εκδημοκρατισμός των πανεπιστημίων β) πιθανότατα να ήταν πιο δύσκολη η 

διαδικασία διαμόρφωσης της εκπαιδευτικής πολιτικής στη γενική εκπαίδευση λόγω 
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των μη ξεκάθαρων στόχων και φυσικά των ισχυρών συνδικάτων. Είχε προηγηθεί 

βέβαια η κατάργηση των επιθεωρητών με τον Ν. 1304/82, ένα θέμα που 

συμφωνούσαν όλοι και έτσι υλοποιήθηκε άμεσα. Στα υπόλοιπα η κυβέρνηση έπρεπε 

να ισορροπήσει ανάμεσα στις προεκλογικές δεσμεύσεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στις οποίες 

βασικός στόχος προβαλλόταν ο σοσιαλιστικός μετασχηματισμός της κοινωνίας και σε 

αυτά που επέβαλλε ο αστικός εκσυγχρονισμός. 
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Γ.2.5. Συζήτηση για τη διαδικασία διαμόρφωσης της εκπαιδευτικής 

πολιτικής 

 

Στην ενότητα αυτή θα επιχειρηθεί η κριτική θεώρηση της διαδικασίας 

διαμόρφωσης της εκπαιδευτικής πολιτικής η οποία επιχειρεί αφενός να αναδείξει το 

βαθμό συμμετοχής των μικρο και μακρο φορέων στη διαδικασία και αφετέρου να 

συσχετίσει τις θέσεις τους με το ιστορικό και κοινωνικό τους πλαίσιο (Paulston, 1977). 

Όπως τονίζουν οι Ανδρ. Καζαμίας και Μιχ. Κασσωτάκης, το εκπαιδευτικό σύστημα δε 

λειτουργεί «σε κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό κενό. Επηρεάζεται από το 

ευρύτερο πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύσσεται και το επηρεάζει με τη σειρά του». 

Έτσι, καμιά ριζοσπαστική εκπαιδευτική αναμόρφωση και καμιά τέτοια πολιτική «δεν 

μπορεί να αγνοήσει τις διασυνδέσεις του συστήματος με τον κοινωνικο-οικονομικό 

του περίγυρο και συγκεκριμένα με την αγορά εργασίας, τις ανάγκες της οικονομικής 

ανάπτυξης, την εθνική κουλτούρα και παράδοση (με τις τοπικές της διαφοροποιήσεις), 

τη νοοτροπία, τέλος, και τις διαμορφωμένες στάσεις της ελληνικής κοινωνίας […]. Παρ' 

όλα αυτά, η ελληνική εκπαίδευση δεν κατάφερε να διαδραματίσει τον αναμενόμενο 

για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας πρωταγωνιστικό ρόλο» (1995:27-29).  

Η αναλυτική καταγραφή των πηγών μας που παρουσιάστηκαν στις προηγούμενες 

ενότητες είχε σκοπό να επισημάνει τις ιδεολογικές αφετηρίες και στοχεύσεις των 

φορέων δράσης καθώς και τις μεταβολές που συνέβησαν στο διάστημα αυτό. Αυτό 

που αναδεικνύεται από την ως τώρα παρουσίαση είναι πως, από την επομένη των 

εκλογών, ακούστηκαν και ειπώθηκαν πολλά σχετικά με το πώς οραματίζονται την 

παιδεία. Ωστόσο, δεν ακολουθήθηκε κάποια θεσμικά οργανωμένη διαδικασία αλλά 

διεξήχθη ένας ανισομερής διάλογος για θέματα που επέλεγε κάθε κοινωνική ομάδα 

ανάλογα με τα ενδιαφέροντά της. Ο τότε υπουργός παιδείας απέδωσε την 

πραγματοποίηση της μεταρρύθμισης της περιόδου 1982-1986 στο ότι «οι εκτός και οι 

εντός του εκπαιδευτικού συστήματος θετικοί παράγοντες βρέθηκαν σε μια ιστορική 

αρμονία και ισορροπία, και το γεγονός αυτό συνέβαλε αποφασιστικά στο ξεπέρασμα 

των παγιωμένων συντηρητικών αντιλήψεων και στην αποδιάρθρωση των 

γραφειοκρατικών εξουσιαστικών μηχανισμών στο χώρο της εκπαίδευσης, ενώ 

παράλληλα η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση έτυχε μιας καθολικού χαρακτήρα 

κοινωνικής νομιμοποίησης και αποδοχής. Η δομική αλλαγή στους μηχανισμούς μέσα 

στη διοίκηση της εκπαίδευσης, η ανακατανομή ρόλων στο σύστημα αξιολόγησης και 

ελέγχου, αλλά και η γενικότερη πολιτική αποκέντρωσης και δημοκρατικού σχεδιασμού 

διαμόρφωσαν νέες δυναμικές για την αξιοποίηση των εκπαιδευτικών και την 

αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης. Το γεγονός αυτό επέτρεψε σημαντικές 
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αλλαγές στο ποιοτικό περιεχόμενο της παρεχόμενης εκπαίδευσης» (Κακλαμάνης, 

2007:28).613  

Οπωσδήποτε, ο χρόνος από τις πρώτες αναφορές για έναν νέο νόμο –αντι-309– 

για  τη γενική εκπαίδευση (51η Γ.Σ. Δ.Ο.Ε. 1982) ως την παρουσίασή του σε προσχέδιο 

τον Ιανουάριο του 1984 (Δ.Β. 946), τη δεύτερη παρουσίασή του τον Ιανουάριο του 

1985, την εισαγωγή στη Βουλή μετά τις εκλογές της 2ας Ιουνίου το καλοκαίρι του 

1985 και την ψήφισή του το Σεπτέμβριο του 1985, ήταν πολύ μεγάλος και έχει τη 

σημασία του. Αν αναλογιστούμε μάλιστα ότι η κυβέρνηση, σύμφωνα με τις 

διακηρύξεις της, έδινε μεγάλη σημασία στη γενική εκπαίδευση, τότε προφανώς θα 

υπήρχαν κάποιοι άλλοι λόγοι που άργησε η θέσπισή του. Θα πρέπει να 

υπενθυμίσουμε πως ο νόμος για την επιστημονική καθοδήγηση πέρασε μόλις έναν 

χρόνο σχεδόν μετά την άνοδο του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στην εξουσία. Αντίθετα ο νόμος για τη 

«Δομή και Λειτουργία της Γενικής Εκπαίδευσης» ψηφίστηκε τέσσερα χρόνια μετά. Και 

αν το ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχανε τις εκλογές τότε ο νόμος δεν θα γινόταν πραγματικότητα. 

Σημαντικό ρόλο όμως, όπως διαπιστώσαμε κατά την χρονική παρουσίαση των 

γεγονότων, σκέψεων, προθέσεων και απόψεων που έλαβαν χώρα ως την ψήφιση του 

1566/85, διαδραμάτισαν οι όροι και τρόποι που συντελέστηκε ο περίφημος διάλογος, 

ο οποίος, σύμφωνα με τον ίδιο τον υπουργό παιδείας, διήρκησε τρία χρόνια, αν και τα 

δεδομένα δείχνουν ότι άνοιξε στο πλήθος των ενδιαφερόμενων μόλις κατά τους 

τελευταίους 18 περίπου μήνες. Δεν θα πρέπει άλλωστε να ξεχνούμε ότι η προσπάθεια 

της κυβέρνησης ΠΑ.ΣΟ.Κ. να ικανοποιήσει το πλήθος των αιτημάτων της πρώτης 

περιόδου διακυβέρνησης οδήγησε – εν μέρει – και στα οικονομικά προβλήματα που 

επιχείρησε να λύσει το σφικτό πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής του Κ. 

Σημίτη που επιβλήθηκε μετά τις εκλογές του 1985 και αφήνει τη σκιά του στις 

αποφάσεις και στις πρακτικές και του Υπουργείου Παιδείας (Lyrintzis, 2005). 

Όπως τονίζει ο Απ. Ανδρέου (1983:17) ο διάλογος για το Υπουργείο Παιδείας 

«αποτέλεσε το βασικό και θεμελιακό άξονα για τη νομιμοποίηση της εκπαιδευτικής 

πολιτικής. Ο παραδοσιακός τρόπος άσκησης της πολιτικής που οδηγούσε στη 

σύγκρουση, μετατίθεται στη διαπραγμάτευση. Και η διαπραγμάτευση αυτή είναι 

αναγκαία για τη συγκεκριμένη πολιτική εξουσία, προκειμένου να αποφύγει τη 

διαφαινόμενη κρίση νομιμοποίησης της πολιτικής της.  

Σχετικά με τη θέση αυτή, δηλαδή της χρήσης της διαδικασίας του διαλόγου για να 

αμβλυνθούν οι αντιδράσεις των φορέων, οι αναφορές από τα επίσημα έγγραφα και 

τα δημοσιεύματα που παρουσιάστηκαν δεν μπορούν να τη στηρίξουν ξεκάθαρα, 
                                                           
613

 Το παραδοσιακό μονόδρομο-αυταρχικό σχήμα παροχής της γνώσης από το δάσκαλο σε έναν άβουλο 
μαθητή πρέπει να δώσει τη θέση του, οριστικά πλέον, σε νέα πρότυπα μετάδοσης της γνώσης, που θα 
επιτρέπουν την ανάπτυξη πρωτοβουλίας από το μαθητή, την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, τη 
συνεργασία και αλληλόδραση εκπαιδευτικού και μαθητών. Και αυτή η αλλαγή, όπως άριστα 
γνωρίζουμε όλοι, αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για την απόκτηση της σύγχρονης γνώσης και την 
καλλιέργεια της επιστημονικής σκέψης. [...] Πιστεύω δηλαδή πως η εκπαίδευση δεν μπορεί να είναι 
ούτε ιδεολογικά ούτε πολιτικά ουδέτερη, αλλά πρέπει να προετοιμάζει την κοινωνία και τη νεολαία για 
ένα μέλλον ελευθερίας, δημοκρατίας, κοινωνικής δικαιοσύνης και ισότητας (Κακλαμάνης, 2007:28-29). 
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αποτελεί όμως πάντα ένα σοβαρό ενδεχόμενο. Το σίγουρο είναι ότι η διαδικασία 

διαλόγου, όσο μακροχρόνια και αν ήταν, πραγματοποιήθηκε τουλάχιστον σε ένα 

επίπεδο μακρο-φορέων. Σε σχέση με τη διαδικασία διαμόρφωσης που μελετήσαμε, 

να υπενθυμίσουμε ότι στους μακρο-φορείς εντάσσονται οι μεγα-φορείς –υπουργοί, 

βουλευτές, πολιτικοί, δημοσιογράφοι ή άλλες προσωπικότητες που έχουν επιρροή 

όπως π.χ. συνδικαλιστικά στελέχη και οι συλλογικοί φορείς, Δ.Ο.Ε., Ο.Λ.Μ.Ε., 

Ο.Ι.Ε.Λ.Ε., Α.Σ.Γ.Μ.Ε. κλπ. Όπως τονίζει και ο υπουργός παιδείας της μεταρρύθμισης 

Απόστολος Κακλαμάνης «όλοι μας — κυβερνήσεις και υπουργοί, κόμματα και μαζικοί 

φορείς, νέοι και νέες, κάθε ενεργός πολίτης — είμαστε παράγοντες αυτής της 

συλλογικής διαδικασίας» (2007:30). Πάντα βέβαια, σε θεωρητικό επίπεδο. 

Πέρα από τη δυνατότητα που είχαν όλοι να πουν την άποψή τους, ή να 

συμμετάσχουν σε μια επιτροπή, δεν άλλαξε η διαδικασία διαμόρφωσης της βάσης 

μιας πολιτικής. Μια επιτροπή, με εντολή του υπουργού, αναλαμβάνει να δομήσει ένα 

βασικό κείμενο που αποτελεί τη βάση της μετέπειτα νομοθεσίας. Αυτή η επιτροπή 

κινείται στις ιδεολογικές και πολιτικές αρχές του κυβερνώντος κόμματος. Αυτό που 

φαίνεται να άλλαξε είναι ότι στα πλαίσια της πλουραλιστικής λειτουργίας του 

κράτους δόθηκε η δυνατότητα πρόσβασης, είτε απευθείας σε αυτές τις επιτροπές είτε 

δια μέσου των πολιτικών οργάνων, στις ομάδες ενδιαφερόντων κατά τη διαδικασία 

διαμόρφωσης της εκπαιδευτικής πολιτικής. 

Ενώ ανάμεσα στα συνδικαλιστικά στελέχη υπήρχε η ιδέα ότι με τις θέσεις και τις 

απόψεις τους επηρέασαν τις πολιτικές θέσεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ., αρχικά ως αντιπολίτευση 

και στη συνέχεια ως κυβερνών κόμμα, τελικά διαφάνηκε ότι το ΠΑ.ΣΟ.Κ. διαμόρφωσε 

τις πολιτικές και κοινωνικές απόψεις τους, οι οποίες μάλιστα αργότερα ήταν δύσκολο 

να αλλάξουν. 

Μπορούμε να πούμε ότι ο ρόλος του κράτους αναδεικνύεται κυρίαρχος ενώ τα 

συνδικάτα, που σε αυτήν τη φάση «ελέγχονταν» από το κυβερνών κόμμα, 

λειτουργούν όχι ως ομάδες πίεσης αλλά ως ομάδες προώθησης των εκπαιδευτικών 

επιλογών. Θυμίζουμε αυτό που αναφέρει ο David Simpson (1999), ότι δηλαδή οι 

«κοινότητες πολιτικής» συναρθρώνονται σε μια σειρά εξειδικευμένων 

υποσυστημάτων, όπως είναι οι πολιτικοί φορείς (κόμματα), ομάδες κυβερνητικών 

φορέων, ομάδες πίεσης και ομάδες ενδιαφερόντων όπως, οικονομικοί παράγοντες, οι 

διαμορφωτές της κοινής γνώμης (τα ΜΜΕ). Στις «κοινότητες πολιτικής» 

συμπεριλαμβάνονται ακόμα και μεμονωμένα άτομα τα οποία, για τον ένα ή τον άλλο 

λόγο, έχουν κάποιο συμφέρον και ενδιαφέρονται να ασκήσουν επιρροή στα πεδία 

λήψης αποφάσεων για ένα ιδιαίτερο πεδίο πολιτικής. Αυτό στην περίπτωσή μας έγινε 

αυθόρμητα καθώς τα στελέχη και τα μέλη είχαν ενστερνιστεί τα οράματα και τις 

προσδοκίες για μια «άλλη» παιδεία, για μια «άλλη» κοινωνία. 

Ο κυρίαρχος ρόλος του κράτους διαφαίνεται επίσης στην περίπτωση της ψήφισης 

του Ν. 1566/85 εκεί όπου, αν και όλοι διαφωνούσαν για τους δικούς τους λόγους ο 
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καθένας, το κράτος άσκησε την εξουσία του μέσω της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας 

και θέσπισε τον νόμο.  

Μέσα από το πλήθος των πηγών, και πολύ περισσότερο από τις αναφορές των 

συνεντευξιαζόμενων που διαθέτουμε από την έρευνά μας σχετικά με το αν τα άτομα, 

ως μικρο-φορείς δράσης, είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στη διαμόρφωση της 

εκπαιδευτικής πολιτικής η αρνητική απάντηση έρχεται και επανέρχεται από τους 

συνεντευξιαζόμενους με διαφορετικά λόγια. Πράγματι, οι περισσότεροι ερωτώμενοι 

λένε πως δεν έγινε διάλογος ή τουλάχιστον δεν συμμετείχαν. Πιθανόν να είχαν δίκιο. 

Όπως φαίνεται και από τις γενικές συνελεύσεις οι σύνεδροι ως μικρο-φορείς δράσης 

δεν είχαν απήχηση στη διαμόρφωση των θέσεων του κλάδου ενώ τα ηγετικά στελέχη 

της Δ.Ο.Ε., λειτουργώντας ως μεγα-φορείς, είχαν τη δυνατότητα να επηρεάζουν τη 

διαδικασία αλλά και την έκβασή της. Π.χ. όταν ζητούσε προτάσεις για ένα θέμα από 

τα μέλη (μικρο-φορείς) έστελνε μαζί με το σχέδιο του Υπουργείου και την εισήγησή 

της όπως διαμορφωνόταν από την πλειοψηφία του Δ.Σ. (που ήταν της ΠΑΣΚ). Στην 

ουσία κατηύθυναν τόσο το διάλογο όσο και τις αποφάσεις. Αν τα άτομα είχαν τη 

δυνατότητα να συμμετάσχουν στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής, 

προφανώς και οι προτάσεις θα ξέφευγαν από το διακριτό κυβερνητικό και ιδεολογικό 

πλαίσιο. Πιο συγκεκριμένα, ο 2ος συνεντευξιαζόμενος τονίζει σχετικά: «δεν μας 

λάμβαναν υπόψη... Δεν είχαμε την ευκαιρία να διαμορφώσουμε τις θέσεις μας και να 

επηρεάσουμε τα πράγματα». Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, η κοινωνία ήθελε 

αλλαγές, οι εκπαιδευτικοί συζητούσαν μεταξύ τους σε επίπεδο του συλλόγου 

διδασκόντων, με τους γονείς, την τοπική αυτοδιοίκηση και όλη την κοινωνία. «Παντού 

έγιναν τέτοιες συζητήσεις614 σε ότι αφορά τα θέματα της παιδείας. Και σε αυτές τις 

συζητήσεις και τις συγκεντρώσεις όλοι μπορούσαν να καταθέσουν τις απόψεις τους. 

[…] Οι πάντες ήταν ελεύθεροι να εκφέρουν τις απόψεις τους ελεύθερα στα θέματα 

αυτά» (συνέντευξη 6). Αλλά οι απόψεις τους δεν λαμβάνονταν υπόψη, δεν έφταναν 

εκεί που έπρεπε να φτάσουν και να επηρεάσουν τα πράγματα και να διαμορφώσουν 

τις θέσεις του κλάδου (συνεντεύξεις 1, 2, 3, 4, 5, 14, 16). Κι αυτό διότι οι θέσεις τους, 

τελικά, δεν διαμορφώνονταν από τη βάση αλλά έρχονταν ολοκληρωμένες από τη 

συνδικαλιστική ηγεσία (συνέντευξη 5). Η παροχή συγκεκριμένων θέσεων από τη 

συνδικαλιστική ηγεσία σε συνδυασμό με την κομματικοποίηση615 των ατόμων δείχνει 

ότι στην ουσία αυτές τις θέσεις τους τις διαμόρφωνε το ίδιο το κυβερνητικό κόμμα, το 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. Οι μόνες περιπτώσεις όπου υποστηρίχθηκε ότι τα άτομα μπορούσαν να 

επηρεάσουν τη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής είναι αυτές στις οποίες 

είχαν τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στην ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, 

                                                           
614

 «Εκτός από την Δ.Ο.Ε. συμμετείχαν οι άλλες Ομοσπονδίες, οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων, η 
ΓΣΕΕ, τα επιμελητήρια και άλλα συνδικάτα» (συνέντευξη 9).  
615

«Είχαμε ταμπουρωθεί πίσω απ τις κομματικές ιδέες και κανείς δεν έβλεπε τίποτε άλλο από αυτό που 
υπαγόρευε το κόμμα. Δεν μπορούσαμε να έχουμε άλλη άποψη κι επειδή η πλειοψηφούσα παράταξη 
ήταν η ΠΑΣΚΕ η οποία εξέφραζε την άποψη του ΠΑ.ΣΟ.Κ. μπορώ να πω ότι η ΠΑΣΚΕ έβαζε πλάτη σε ότι 
αποφάσιζε η τότε κυβέρνηση» (συνέντευξη 5). 
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υπουργό και υφυπουργό. Ο ερωτώμενος στη συνέντευξη (10) ανέφερε ότι ως 

συνδικαλιστικό στέλεχος είχε την ευκαιρία να επηρεάσει αποφάσεις και καταστάσεις 

σε προσωπικό επίπεδο, γιατί κάθε φορά που βρισκόταν στην Αθήνα είχε άμεση 

προσωπική επαφή και αντάλλασε απόψεις τόσο με τον υπουργό όσο και με τον 

υφυπουργό παιδείας. Ωστόσο, καθίσταται φανερό ότι ο 10ος συνεντευξιαζόμενος δεν 

λειτουργεί ως ατομικός μικρο-φορέας δράσης, αλλά ως μεγα-φορέας ο οποίος έχει τη 

δυνατότητα πρόσβασης σε μακρο-επίπεδο στα  κέντρα λήψης των αποφάσεων. Απ’ 

ότι φαίνεται ήταν η μοναδική δυνατότητα που υπήρχε καθώς άλλη επίσημη, τυπική ή 

άτυπη, οδός διαλόγου δεν υπήρχε και οι αποφάσεις στο συλλογικό συνδικαλιστικό 

φορέα λαμβανόταν από την κορυφή.  

Η άποψη των ερωτώμενων στις συνεντεύξεις ήταν ότι η Δ.Ο.Ε. είχε όχι μόνο 

δυνατότητα να συμμετάσχει στις εξελίξεις για τη διαδικασία διαμόρφωσης, αλλά 

μπορούσε και να επηρεάσει τα πράγματα. Η θέση που διατυπώνεται στη συνέντευξη 

13 δεν αφήνει αμφιβολίες για τη συμμετοχή της Δ.Ο.Ε. η οποία  «εκείνη την εποχή, 

είχε σαφώς την ευκαιρία ενεργούς συμμετοχής στη διαδικασία διαμόρφωσης της 

εκπαιδευτικής πολιτικής». Επιπλέον επισημαίνεται ότι «η συμμετοχή της ήταν άκρως 

επιτυχής και αποτελεσματική. Επιτυχής, αφού υιοθετήθηκαν, σ’ εκείνην τη 

διαδικασία, όλες, σχεδόν, οι θέσεις του κλάδου και αποτελεσματική, αφού ο 

αντίστοιχος νόμος που ψηφίστηκε τότε μακροημέρευσε εντυπωσιακά για τη χώρα 

μας». Ωστόσο σε άλλη συνέντευξη υποστηρίζεται ότι τα πράγματα δεν ήταν ακριβώς 

έτσι λέγοντας πως η ηγεσία της Δ.Ο.Ε., με απόλυτη πλειοψηφία της ΠΑΣΚ, η οποία 

είχε την ευθύνη της διοίκησης είχε και την ευθύνη της διατύπωσης των αιτημάτων. 

Υιοθέτησε σαφέστατα την κυβερνητική άποψη για το σοσιαλιστικό μετασχηματισμό 

της κοινωνίας616, υποστηρίζοντας ως ένα σημείο όλες τις κυβερνητικές επιλογές στην 

εκπαίδευση (συνέντευξη 2). «Η πρώτη απεργία έγινε το 1985 όταν ο πρόεδρός της 

κατάλαβε ότι παράγινε να σέρνεται η Δ.Ο.Ε. πίσω από το άρμα του Υπουργείου. Στην 

επόμενη γενική συνέλευση ο [Μενέλαος] Παπαχρίστος “αποκεφαλίστηκε” γιατί 

αντιτάχθηκε στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Εγώ πιστεύω ότι ακολουθούσαν και ότι 

δεν επηρέαζαν τις καταστάσεις» (συνέντευξη 7). Την άποψη ότι ο τότε πρόεδρος της 

Δ.Ο.Ε. καθαιρέθηκε και διαγράφτηκε όταν αντιτάχθηκε στα κέντρα που ασκούσαν 

πιέσεις είχε υποστηρίξει την εποχή εκείνη με δημοσιεύσεις617 του και ο ίδιος ο 
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 Ακόμα και προς το τέλος της πρώτης τετραετίας εξαγγέλλεται το πενταετές πρόγραμμα οικονομικής 
και κοινωνικής ανάπτυξης, στο οποίο η παιδεία, η εκπαίδευση και η λαϊκή επιμόρφωση, θεωρούνται τα 
ισχυρότερα μέσα για την επίτευξη των κοινωνικών και πολιτικών στόχων του προγράμματος, ιδιαίτερα 
όμως για την περίφημη «πραγματοποίηση του σοσιαλιστικού μετασχηματισμού», που τόσες φορές 
έρχεται και επανέρχεται ως διατύπωση από τα στόματα φιλοκυβερνητικών και μη φορέων και 
προσώπων. Από τη διατύπωση αυτή άλλωστε προκύπτει και το συμπέρασμα ότι οι εκπαιδευτικές 
αλλαγές που επιχειρούνται την περίοδο '81-'85 είναι ενταγμένες στην προοπτική των κοινωνικών 
αλλαγών (Μπουζάκης, 2005:132). 
617

Εφημερίδα Ελευθεροτυπία, 26-6-86 
    Συνδικαλιστική Επιθεώρηση Ιούλιος - Αύγουστος 1986 (τεύχος 19-20) 
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Μενέλαος Παπαχρίστος, χωρίς βέβαια να παραδέχεται ότι ακολουθούσε τις 

κυβερνητικές απόψεις το προηγούμενο διάστημα, υποστηρίζοντας μάλιστα σε 

αρκετές γενικές συνελεύσεις του κλάδου το αντίθετο, ότι η κυβέρνηση υιοθετούσε τις 

απόψεις των δασκάλων. Στη συνέντευξη 15 αναφέρεται ότι η Δ.Ο.Ε. είχε τη 

δυνατότητα και τη δύναμη να πείθει την πολιτική εξουσία για τη θέσπιση αυτών των 

αλλαγών. Η δύναμη και οι δυνατότητες της Δ.Ο.Ε., σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, 

επισημάνθηκαν από όλους τους ερωτώμενους. Ωστόσο κάποιοι εξ αυτών έθεσαν 

μερικές ακόμα παραμέτρους. Αναφέρθηκε ότι πολλές φορές ο συνδικαλισμός και τα 

συνδικαλιστικά όργανα λειτουργούσαν «λαϊκίστικα» (συνέντευξη 5), υπερέβαιναν 

εαυτούς και πολλές φορές αντί να κάνουν καλό έκαναν κακό (συνέντευξη 6). Αξίζει 

πάντως να επισημάνουμε την παρατήρηση του 6ου συνεντευξιαζόμενου ότι η Δ.Ο.Ε. 

μπορούσε να επηρεάσει τη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής σε έναν βαθμό, 

όχι απόλυτα. Όπως αναδεικνύεται μέσα από τις συνεντεύξεις η διαδικασία 

εντάσσεται στο πλαίσιο που περιγράφει το πλουραλιστικό πρότυπο λειτουργίας του 

κράτους, όπου η εξουσία και οι δυνατότητες είναι επιμερισμένες και διαχέονται 

διαμέσου των οργανωμένων ομάδων ώστε ο καθένας να ένα μέρος εξουσίας, αλλά 

κανένας να μην έχει πολύ μεγάλη εξουσία (Carnoy, 1990). Στη συνέντευξη 4 

αναφέρεται χαρακτηριστικά: «εμείς το νόμο τον πήραμε έτοιμο. Δεν συμμετείχαμε 

στη διαμόρφωσή του. Οι εξουσίες ξέρουν να κάνουν καλά τη δουλειά τους δεν 

μπορούμε να υπερηφανευτούμε ότι βάλαμε έστω κι ένα λιθαράκι. Άλλες με τρόπο 

ευχάριστο κι άλλες με τρόπο δυσάρεστο δια της επιβολής, πάντοτε η κρατική εξουσία 

κρατούσε τη μερίδα του λέοντος για την ίδια» υπενθυμίζοντας στην ουσία αυτό που 

υποστηρίζουν οι L. Bell και H. Stevenson (2006) ότι ακόμα και στην περίπτωση που η 

εξουσία επιμερίζεται και κατανέμεται σε πολλές ομάδες αυτή δεν κατανέμεται εξίσου 

σε όλους, αντιθέτως το κράτος είναι πάντα ο ρυθμιστής έχοντας πολλές δυνατότητες 

να επιβάλλει την άποψή του. Η συμμετοχή των συλλογικών φορέων δράσης γινόταν 

όμως και μέσω του παραταξιακού διαύλου (συνέντευξη 10) ως «κοινότητες 

πολιτικής» (Simpson, 1999) κατά το πλουραλιστικό πρότυπο όπου οι κάποιες ομάδες 

έχουν δυνατότητα πρόσβασης στα κέντρα λήψης αποφάσεων.  

Αντίστοιχα, ο 7ος συνεντευξιαζόμενος, στο ερώτημα για τη συμμετοχή των 

ατόμων στη διαδικασία, τονίζει με τη σειρά του ότι δεν μπορούσαμε να ακουστούμε 

διότι «το 1981 ενέπνευσε τέτοιο κομματικό φανατισμό που μας τύφλωσε πραγματικά 

όλους μας. Είχαμε ταμπουρωθεί πίσω από τις κομματικές ιδέες και κανείς δεν έβλεπε 

τίποτε άλλο από αυτό που υπαγόρευε το κόμμα. Δεν μπορούσαμε να έχουμε άλλη 

άποψη κι επειδή η πλειοψηφούσα παράταξη ήταν η ΠΑΣΚ, η έκφραση του ΠΑ.ΣΟ.Κ., 

μπορώ να πω ότι έβαζε πλάτη σε ότι αποφάσιζε η τότε κυβέρνηση. Και αντίθετη 

άποψη να είχες για το θεσμό του σχολικού συμβούλου  και την αξιολόγηση, δεν 

μπορούσες να την περάσεις». 

                                                                                                                                                                          
Διδασκαλικό Βήμα 981/Σεπτ.86 σ. 4-11 
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Υπήρχαν βέβαια και αντίθετες εκτιμήσεις, όπως του 13ου συνεντευξιαζόμενου, ο 

οποίος σημειώνει όσον αφορά τη συμμετοχή: «σαφώς ναι [συμμετείχαμε]. Θεωρώ, 

μάλιστα, ότι η εκπαιδευτική πολιτική για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση σχεδιάστηκε 

με βάση τις συλλογικές απόψεις που διαμορφώθηκαν τότε στον χώρο των δασκάλων 

και νηπιαγωγών. Σημειώνω ότι οι εν λόγω συλλογικές απόψεις συνδιαμορφώθηκαν 

μέσα από οργανωμένες διαδικασίες επιστημονικού αλλά και συνδικαλιστικού 

χαρακτήρα (περιφερειακά και κεντρικά), με ευθύνη της Δ.Ο.Ε.». Αυτό που επικαλείται 

ο παραπάνω συνεντευξιαζόμενος είναι η πολύ μεγάλη συμμετοχή618 των 

εκπαιδευτικών στο συνδικαλιστικό φορέα η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, ισοδυναμεί 

με συμμετοχή στις αποφάσεις. 

Σε μια μέση εκτίμηση κινείται ο 5ος συνεντευξιαζόμενος, ο οποίος τοποθετεί τις 

συλλογικές συζητήσεις σε έναν κλειστό κύκλο ατόμων. «Η βάση δεν μπορούσε να 

ακουστεί. Οι αποφάσεις παίρνονταν από την κεφαλή, τάχα γίνονταν κάποιες 

συζητήσεις μεταξύ των συνδικαλιστών και μεταξύ των φορέων. Δεν υπήρχε ιεραρχία 

για να απευθυνθείς ή υπήρχε και δεν της δίναμε σημασία». Αντίστοιχα κινείται και ο 

16ος συνεντευξιαζόμενος: «σε θεωρητικό επίπεδο, ναι [μπορούσαμε να 

συμμετάσχουμε] και ίσως και στο πρακτικό ως ένα κομμάτι, ως ένα σημείο, ναι. Αλλά 

ουσιαστικά ήταν πάρα πολύ δύσκολο διότι οι αποφάσεις λαμβάνονταν από το κέντρο, 

από 5-10 άτομα, τα οποία λειτουργούσαν συγκεντρωτικά και όχι αποκεντρωτικά. Και 

γι’ αυτό λέω ότι δεν υπήρχε τρόπος να επηρεαστούν τα πράγματα». 

Θα πρέπει να αναφερθεί επίσης ότι μετά την εναρμόνιση του καταστατικού της 

Δ.Ο.Ε με τον νέο συνδικαλιστικό νόμο 1264/82, οι αντιπρόσωποι της 52ης γενικής 

συνέλευσης (1983) εξελέγησαν με απλή αναλογική και με παραταξιακά ψηφοδέλτια, 

γεγονός που αναφέρθηκε ως θετικό από πολλούς συνέδρους, ότι δηλαδή 

εκδημοκρατίζει το συνδικαλιστικό κίνημα, προστατεύει τους εργαζόμενους, 

κατοχυρώνει τα δικαιώματα τους και εξασφαλίζει τη λειτουργία ενός συνδικαλιστικού 

κινήματος ακηδεμόνευτου, ταξικού και πολιτικοποιημένου (Δ.Β. 937). Και ότι όσο 

περισσότερη σημασία αποκτά η κοινωνική λειτουργία του σχολείου, τόσο 

περισσότερο αυτό θα γίνεται χώρος συνάντησης/αντιπαράθεσης των ιδεολογικών, 

εκπαιδευτικών συγκρούσεων που αναπτύσσονται στην ανήσυχη εποχή μας (Δούκας, 

1995:544). Δεν είναι τυχαίο βέβαια πως στην ερώτηση που τέθηκε για τα 

σημαντικότερα σημεία της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, αναφέρθηκε και ο νόμος 

1264/82 (συνέντευξη 13). Οι δύο κατευθύνσεις (αυτονομία-εκδημοκρατισμός) είναι 
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 Όπως προκύπτει από την έρευνα του Ν. Σαλτερή, η ανάλυση της συμμετοχής των εκπαιδευτικών στα 
συνδικαλιστικά τους σχήματα έδειξε ότι είναι πολύ μεγάλη στις Ομοσπονδίες του δημοσίου, όπου 
φτάνει ή κατά περιπτώσεις ξεπερνά και τα διεθνή δεδομένα, ενώ στην Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. ταυτίζεται με αυτή του 
ιδιωτικού τομέα. Το γεγονός αυτό επιτρέπει στα Δ.Σ. να ομιλούν και να πράττουν εκ μέρους του 
συνόλου των εκπαιδευτικών της βαθμίδας ή του χώρου (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.) που εκπροσωπούν, δηλαδή στο 
όνομα του «κλάδου». Τούτο συμβαίνει ακόμα και στις περιπτώσεις που αυτά ελέγχονται αποκλειστικά 
από ένα επιμέρους ιδεολογικό – οργανωτικό χώρο («παράταξη») (Σαλτερής, 1998:495-496). 
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αλληλένδετες όπως αναφέρει ο Χρ. Δούκας καθώς «η υπεράσπιση των δικαιωμάτων 

και ο έλεγχος και ο εκδημοκρατισμός του κράτους και της οικονομίας δεν μπορεί να 

προέλθουν παρά από την αυτόνομη οργανωμένη ανάπτυξη της πολιτικής κοινωνίας 

και των θεσμών της. Και δεν μπορεί να διαμορφωθεί μια κοινωνική υποκειμενικότητα 

αλληλεγγύης και αυτονομίας, χωρίς την κοινωνική δράση για να μετασχηματιστούν οι 

συνθήκες, μέσα στις οποίες αναπτύσσονται οι ιδεολογίες και πρακτικές του 

εξατομικευμένου κατακερματισμού» (1995:544). 

Τελικά, στην ερώτηση «ποιος έπαιξε το σημαντικότερο ρόλο» οι απαντήσεις που 

βγαίνουν αβίαστα αφορούν τις συνδικαλιστικές παρατάξεις και τις συνδικαλιστικές 

οργανώσεις. «Η ΠΑΣΚ. Εκεί επεξεργαζόταν επί τρία ολόκληρα χρόνια όλες αυτές οι 

διατάξεις. Είχαμε καταναλώσει πολλές ώρες μέρα και νύχτα για την συζήτηση αυτή. 

Το ζούσαμε όμως» (συνέντευξη 10). «Κανένας άλλος δεν είχε πρόσβαση στο χώρο, οι 

μόνοι οι οποίοι ήλεγχαν τα πράγματα ήταν οι συνδικαλιστές» (συνέντευξη 12). 

«Πρώτα πρώτα τα συνδικάτα, οι συνδικαλιστές. Αλλά οι συνδικαλιστές μετέφεραν και 

κουβαλούσαν αυτά τα οποία συζητούσε και ζητούσε η κοινωνία. Αυτοί έπαιξαν το 

βασικό ρόλο» (συνέντευξη 6). «Πιστεύω ότι η Δ.Ο.Ε. ειδικά τα πρώτα χρόνια έκανε ό,τι 

ήθελε και ότι η πολιτική που πέρασε εκείνα τα χρόνια ήταν περισσότερο της Δ.Ο.Ε. 

παρά του Υπουργείου» (συνέντευξη 16).  

Σχετικά με την έννοια της συμμετοχής των συνδικαλιστικών φορέων στην 

εξουσία, η οποία αναδεικνύεται κατ’ επανάληψη μέσα από τις πηγές μας, η 

συμμετοχή είναι μια υποχρέωση μερικές φορές πολύ βαριά (Βασιλού-Παπαγεωργίου, 

1990:174). Κατά τον Grozier, η συμμετοχή  «δεν πρέπει να θεωρείται ούτε ως δώρο 

που προσφέρεται από την εξουσία - "από τα αφεντικά" - στους εργαζόμενους ούτε ως 

φυσικό δικαίωμα που πρέπει, κατά τους συνδικαλιστές, να απαιτείται απ' αυτούς που 

έχουν την εξουσία». Συνεχίζοντας υποστηρίζει ότι «το συμμετέχειν είναι το χάσιμο της 

ελευθερίας, το χάσιμο της ευνοϊκής θέσης της άνετης κριτικής, είναι επίσης το να 

πάρεις το ρίσκο να συγκατανεύεις στην στέρηση της ελευθερίας του άλλου, στη 

στέρηση της ελευθερίας της ομάδας ή της οργάνωσης στις αποφάσεις των οποίων 

συμμετέχεις».619  

Συνοψίζοντας μπορούμε να πούμε ότι οι απαντήσεις, για το ποιοι έπαιξαν το 

σημαντικότερο ρόλο στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής, εστιάζουν στους 

μακρο-φορείς δράσης. Και πιο συγκεκριμένα αναφέρουν τα άτομα που ήταν στο 

προσκήνιο εκείνη την εποχή και έπαιξαν το ρόλο των μεγα-φορέων, την ηγεσία του 

ΥΠ.Ε.Π.Θ., και την ηγεσία της Δ.Ο.Ε. Από τους συλλογικούς φορείς αναφέρθηκαν η 

παράταξη της ΠΑΣΚ, η Δ.Ο.Ε. από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και η Ο.Λ.Μ.Ε. από τη 

δευτεροβάθμια με κεντρικό άξονα πάντα την ίδια την κυβέρνηση ως το βασικό μακρο-

φορέα. Από τις απαντήσεις απουσιάζουν οι μικρο-φορείς, δηλαδή η δράση των 
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 Grozier, M. (1970). La société bloquée, Paris, Seuil [translated into English as The Stalled Society, New 
York, Viking Press, 1973. στο Βασιλού-Παπαγεωργίου (1990:174) 
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ατόμων της βάσης, ως άτομα. Γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τις υπόλοιπες 

πηγές που παρουσιάστηκαν ως τώρα.  

Επιστρέφοντας στην ψήφιση του νόμου 1566/85, ο οποίος θεωρητικά 

ολοκληρώνει τη μεταρρύθμιση, είναι ενδιαφέρουσα η αντίληψη του Ν. Σαλτερή 

(1998:270), ο οποίος επισημαίνει ότι «το σύνολο των προβλημάτων που αφήνει 

ανοιχτά ο 1566/85, ως «νόμος πλαίσιο» (η ενεργοποίησή του προβλέπεται με τη 

σύνταξη δεκάδων Π.Δ. με κορυφαία αυτά της αξιολόγησης, επιμόρφωσης, επιλογής 

και αρμοδιοτήτων των εκπαιδευτικών στελεχών), η μείωση των δαπανών για την 

εκπαίδευση, αλλά και μια σειρά συγκυριακά ζητήματα που έρχονται στην 

επικαιρότητα, όπως το πρόβλημα της πενθήμερης εργασίας που δημιουργείται μετά 

την έκδοση εγκυκλίου του ΥΠ.Ε.Π.Θ., μια σειρά δικαστικές διώξεις καθηγητών για 

«πολιτική δράση», η εκκρεμότητα της «δημοσιοποίησης» και η συνολικά αρνητική 

στάση της κυβέρνησης και ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας απέναντι στα αιτήματα 

των εκπαιδευτικών χειροτερεύουν σταθερά τις σχέσεις ΥΠ.Ε.Π.Θ.- εκπ. ομοσπονδιών». 

Είναι ξεκάθαρο ότι η διαδικασία, έτσι όπως συντελέστηκε, απλώς ανέβαλλε τη 

σύγκρουση για αργότερα, και συγκεκριμένα για την περίοδο της εφαρμογής.  Θα 

μπορούσαμε να ορίσουμε επίσης ότι στον κύκλο ζωής των τριών σταδίων των 

συνδικάτων, η περίοδος 1981-85 ταυτίζεται για τη Δ.Ο.Ε. με την αρχή του δεύτερου 

σταδίου620 όπου το κράτος στην προκειμένη περίπτωση, ως ο εργοδότης, αναγνωρίζει 
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 Σύμφωνα με τον Αθ. Τσακίρη (2006) η λειτουργία του συνδικάτου ακολουθεί ένα κύκλο τριών 

σταδίων: «στο πρώτο στάδιο οι εργατικοί ηγέτες επιδιώκοντας την εξυπηρέτηση των δικών τους 

ιδιαίτερων συμφερόντων, όσον αφορά κυρίως τα μισθολογικά και ασφαλιστικά θέματα, ιδρύουν το 

εργατικό συνδικάτο. Στο δεύτερο στάδιο, έχοντας προηγηθεί η αναγνώριση του σεβασμού προς το 

συνδικάτο και της λειτουργίας του ως διαπραγματευτικού, οι εργατικοί ηγέτες αρχίζουν να χάνουν τον 

«ιεραποστολικό τους ζήλο» και να αναλαμβάνουν το ρόλο του manager. Σ' αυτό το στάδιο, οι εργατικοί 

ηγέτες έχουν περισσότερες πολιτικές δεξιότητες και γίνονται πιο «συνετοί» διαχειριστές καταστάσεων. 

Επίσης σ' αυτό το στάδιο έχει συγκεντροποιηθεί ο έλεγχος, έχει επεκταθεί η πολιτική δραστηριότητα 

και η κοινωνική ενσωμάτωσή του, έχει επιτευχθεί η ευρύτερη αποδοχή του από τους εργοδότες και η 

συνεργασία μαζί τους, έχει αυξηθεί το βιοτικό επίπεδο των συνδικαλισμένων εργατών και, τέλος, έχει 

επικρατήσει μετριοπάθεια και νοοτροπία «μέσης οδού». Στην πορεία αυτή, οι εργατικοί ηγέτες 

αρχίζουν να χάνουν την άμεση επαφή με την εργατική τους βάση και συνεχίζουν να επιδιώκουν την 

ικανοποίηση των δικών τους συμφερόντων. Η αναγνώριση του ρόλου τους από το κράτος και τους 

εργοδότες ως μοναδικών εκπροσώπων των εργατών τους επιβάλλει σιωπηρά την αντίληψη περί 

ειρηνικού διακανονισμού των εκκρεμών θεμάτων που απασχολούν τόσο τους εργαζόμενους όσο και 

τους εργοδότες αλλά και τους διευθυντές των επιχειρήσεων. Μέσα στο πλαίσιο αυτό οι εργατικοί 

ηγέτες προσπαθούν να επιτυγχάνουν τα ελάχιστα εκείνα κέρδη για τα μέλη των συνδικάτων που θα 

τους επιτρέπουν την άνετη επανεκλογή τους στα συνδικαλιστικά αξιώματα. […] Στο τρίτο στάδιο αρχίζει 

η παρακμή του συνδικαλιστικού κινήματος, Αυτό το στάδιο είναι το τέλος μιας ολόκληρης ζωής του 

συγκεκριμένου συνδικάτου και. ενδεχομένως, η έναρξη ενός νέου κύκλου σε περίπτωση που τα μέλη 

του αντιληφθούν ότι οι ηγέτες δεν μπορούν πια να εξασφαλίσουν στοιχειωδώς ικανοποιητικά κέρδη για 

τα μέλη τους και αναζητούν διεξόδους είτε με την εκλογή νέων εκπροσώπων είτε με τη δημιουργία 

νέων σχημάτων εκπροσώπησης» 
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και σέβεται ως απόλυτο εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών το συνδικάτο. Οι εργατικοί 

ηγέτες εγκαταλείπουν σταδιακά μαξιμαλιστικές διεκδικήσεις, προς χάρη της μέσης 

οδού με σκοπό βέβαια να επιτυγχάνουν εκείνα τα κέρδη για τα μέλη του συνδικάτου 

που θα τους επιτρέπουν την άνετη επανεκλογή τους (Τσακίρης, 2006:60).  

Άλλοι ερευνητές συγκλίνουν προς την άποψη ότι η μεταρρύθμιση της πρώτης 

περιόδου της διακυβέρνησης του ΠAΣOK (1981 - 1989) κινήθηκε στο πλαίσιο της 

ολοκλήρωσης της αστικής μεταρρύθμισης (αστικός εκπαιδευτικός εκσυγχρονισμός) 

εμπεριέχοντας σημαντικά στοιχεία εκδημοκρατισμού – μια εκτίμηση που βρίσκεται 

κοντά και στη δική μας. Πράγματι, τα δημοκρατικά χαρακτηριστικά τα οποία 

εμπεριείχε η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση των κυβερνήσεων του ΠAΣOK στη δεκαετία 

του 1980 ήταν σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα της δυναμικής των αγώνων των λαϊκών 

τάξεων και στρωμάτων πριν ακόμα την ανάληψη της διακυβέρνησης από το ΠA.ΣO.K., 

καθώς και συγκεκριμένων αιτημάτων που έθεταν και διεκδικούσαν συλλογικοί 

κοινωνικοί φορείς της εκπαίδευσης, αιτήματα που συνοψίζονταν στο στόχο του 

εκδημοκρατισμού, παρά βεβαίως τη λογική της συνδιαμόρφωσης αρχικά και της 

συνδιαχείρισης στη συνέχεια. Δεν ήταν, άλλωστε, τυχαίο ότι αυτοί οι συλλογικοί 

φορείς, επιβαρυμένοι και από τα φαινόμενα αυτά, έγιναν κύριος στόχος της 

ιδεολογικοπολιτικής κριτικής της δεξιάς (Γρόλλιος & Κάσκαρης, 2005).621  

Η θεωρία της αλλαγής και της μεταρρύθμισης, όπως την εξέθεσε ο M. Fullan 

(1993, 2001) είναι άλλωστε αρκετά διαφωτιστική, για να αντιληφθούμε τις διεργασίες 

που έλαβαν χώρα ακόμη και μέσα στα σχολεία. Έχουμε απ’ τη μια πλευρά την 

εκπεφρασμένη θέληση της πολιτικής εξουσίας να μετασχηματίσει την κοινωνία, στα 

πρότυπα του «σοσιαλιστικού μετασχηματισμού». Ανεξαρτήτως των αντιδράσεων, η 

θέληση όλου του πολιτικού συστήματος, της κοινωνίας αλλά και του σώματος των 

εκπαιδευτικών ήταν ο εκδημοκρατισμός – τουλάχιστον – του ελληνικού 

εκπαιδευτικού συστήματος. Όπως τονίζει λοιπόν ο Μ. Fullan, οι αλλαγές δομούνται 

στο σώμα της εκπαίδευσης μέσω της πολιτικής, του χρονοδιαγράμματος που δίνεται 

για την εφαρμογή τους αλλά και του οικονομικού προϋπολογισμού που είναι 

διατεθειμένη η πολιτική εξουσία να παραχωρήσει. Οι αλλαγές επίσης χρειάζεται να 

προωθηθούν από ένα σημαντικό μέρος εκπαιδευτικών που πιστεύουν σε αυτές, αλλά 

και προϊσταμένους που θα υποστηρίξουν το έργο τους. Σε γενικές γραμμές, η 

διαδικασία αλλαγών και μεταρρυθμίσεων εμπεριέχει μια πολυπλοκότητα και ένα 

πλήθος αστάθμητων παραγόντων, πράγμα που οδηγεί τον ίδιο να χαρακτηρίσει τη 

διαδικασία ως «ταξίδι».622 Και όπως τονίζεται χαρακτηριστικά από την Βίκα Γκιζελή, οι 

θεσμοί είναι οι μήτρες των κοινωνικών μετασχηματισμών (1992:193). 

                                                           
621

 Μπορεί κάποιος να διαπιστώσει το γεγονός αυτό από την ένταση της κριτικής του εισηγητή της 
Νέας Δημοκρατίας κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νόμου 1566 του 1985 στη Βουλή, όπου δόθηκε 
ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα των σχολικών συμβούλων και της συμμετοχής συλλογικών φορέων στη 
διοίκηση της εκπαίδευσης (Mπουζάκης, 1999:317-325). 
622

 ("Fullan's Educational Change,") στο http://www.personal.psu.edu/users/w/x/wxh139/Fullan.htm 

http://www.personal.psu.edu/users/w/x/wxh139/Fullan.htm
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Είναι λοιπόν ξεκάθαρο ότι οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις με βασική διάσταση 

τον αστικό εκσυγχρονισμό, έχουν τη δυνατότητα να μετατραπούν σε αλλαγές  στην 

εκπαίδευση με κυρίαρχη τη μετασχηματιστική διάσταση, μόνο στο βαθμό που 

προσχωρούν παράλληλα αντίστοιχες διαδικασίες κοινωνικών αλλαγών. Εκπαιδευτικές 

αλλαγές δεν μπορούν να υπάρξουν χωρίς κοινωνικές αλλαγές. Αυτό δεν σημαίνει πως 

οι πρώτες περιμένουν τις δεύτερες. Οι εκπαιδευτικές και κοινωνικές αλλαγές, οι 

κοινωνικοί και οι εκπαιδευτικοί μετασχηματισμοί που επιδιώκονται με ειρηνικό και 

δημοκρατικό τρόπο θα πρέπει να αποτελέσουν δυο ταυτόχρονες και παράλληλες 

διαδικασίες με μια μακρόχρονη εξελικτική πορεία που θα οδηγήσει στη δημιουργία 

ενός συστήματος πομπού – δέκτη (Μπουζάκης, 2005:148).  

Βεβαίως δε θα πρέπει να παραγνωριστεί ότι η εκπαιδευτική πολιτική στο 

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, όπως και σε κάθε άλλο, συνδέεται άμεσα με το 

σύστημα εκπαιδευτικού ελέγχου και κατά συνέπεια με το σύστημα της διοίκησης 

στην εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα (εθνικό, περιφερειακό, τοπικό-σχολικό). Ήδη από 

την ίδρυση του νέου ανεξάρτητου Ελληνικού κράτους (1828), η κεντρική κυβέρνηση 

είχε αναλάβει το βασικό ρόλο της διαμόρφωσης μιας ενιαίας εκπαιδευτικής 

πολιτικής. Αυτός ο συγκεντρωτικός χαρακτήρας του ελληνικού εκπαιδευτικού 

συστήματος διατηρήθηκε μέχρι τη σύγχρονη εποχή. Σε ένα τέτοιο σύστημα, το κράτος 

αναμένεται να είναι ο πιο ισχυρός παράγοντας. Οι πιέσεις για οποιαδήποτε 

εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στρέφονται πάντα προς την κεντρική κυβέρνηση, η 

οποία, μέσω του Υπουργείου Παιδείας και των αρμοδίων οργάνων, είναι η μοναδική 

αρχή που φέρει την ευθύνη της διαμόρφωσης της εκπαιδευτικής πολιτικής (Υφαντή, 

1994:113-114).  

Ως μια εκτίμηση της πορείας της μεταρρύθμισης ο Δ. Βεργίδης (1984) εκφράζει 

μια παρόμοια με τις παραπάνω απόψεις. «Τελικά, χωρίς να ταυτίζουμε την 

εκπαιδευτική πολιτική της δεξιάς με την πολιτική του ΠΑ.ΣΟ.Κ., μπορούμε να πούμε 

ότι, αναμφισβήτητα το ζητούμενο όλων των κυβερνήσεων από το 1974 και μετά είναι 

ο εκσυγχρονισμός της εκπαίδευσης. Αυταρχικός για τη δεξιά, δημοκρατικός για το 

ΠΑ.ΣΟ.Κ., ο εκσυγχρονισμός αποτελεί το βασικό στόχο τους που συγκεκριμενοποιείται, 

κατά κύριο λόγο, αφενός στην προσαρμογή της εκπαίδευσης στις ανάγκες της 

οικονομίας, αφετέρου στον εξορθολογισμό και στην ομαλοποίηση της λειτουργίας των 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων». 

Τέλος, σύμφωνα με τους Ανδρ. Καζαμία και Μιχ. Κασσωτάκη, αναγκαία 

προϋπόθεση για την ανασυγκρότηση του εκπαιδευτικού συστήματος αποτελεί η 

παράλληλη αναμόρφωση και ο εκσυγχρονισμός του κράτους σε σχέση με την 

κοινωνία των πολιτών. «Όταν το ΠΑ.ΣΟ.Κ. ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας, το 

1981, πήρε μια σειρά μέτρων που στόχευαν όχι απλώς στο διορθωτικό εκσυγχρονισμό 

της εκπαίδευσης, αλλά στη ριζική δομική ανασυγκρότηση και στον εκδημοκρατισμό 

της, στα πλαίσια της πορείας προς τον ελληνοκεντρικό σοσιαλιστικό μετασχηματισμό. 
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Υπό την έννοια αυτή, θα μπορούσε κανείς, χρησιμοποιώντας το διαφορισμό του Andre 

Gorz, να αποκαλέσει την πολιτική του ΠΑ.ΣΟ.Κ., κατά την παραπάνω περίοδο, μάλλον 

"ριζοσπαστική" παρά "ρεφορμιστική-εκσυγχρονιστική" (Gorz, 1980). Στα πλαίσια της 

πολιτικής αυτής θεσπίζονται, μεταξύ των άλλων, μέτρα για την "αποκέντρωση" και 

"αποσυγκέντρωση" του κρατικού μηχανισμού, συμπεριλαμβανομένης και της 

εκπαίδευσης» (Καζαμίας & Κασσωτάκης, 1995:15-17). Το αποτέλεσμα αυτών των 

πολιτικών είναι να αποφασιστεί μια αναδόμηση της κρατικής εξουσίας, ιδιαίτερα όσο 

αυτή έχει να κάνει με τις αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης και εποπτείας. Είναι 

χαρακτηριστική η αποστροφή της εισηγητικής έκθεσης του 1566/85 που προβλέπει 

αποκεντρωμένη δομή για την εκπαίδευση, προς την κατεύθυνση της τοπικής 

αυτοδιοίκησης, αλλά και συγκρότηση οργάνων λαϊκής συμμετοχής με την παράλληλη 

εισαγωγή του δημοκρατικού προγραμματισμού. Είναι μια διαδικασία που 

ανταποκρίνεται σε παλαιά ήδη αιτήματα εκπαιδευτικών και διανοουμένων. 
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Γ.3. Η Εκπαιδευτική πολιτική της περιόδου ’82-’85 στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση 
 

Η χρονική αυτή περίοδος χαρακτηρίζεται ως η εδραίωση και η ολοκλήρωση μιας 

μεταρρύθμισης που ξεκίνησε το 1976, παρά τα διαφορετικά εξωτερικά της 

χαρακτηριστικά και παρά τις αντιδικίες που οι σύγχρονοι ερευνητές τυχόν εξέφρασαν. 

Σκοπός όμως της ενότητας αυτής δεν είναι η αναλυτική παρουσίαση της 

εκπαιδευτικής πολιτικής ως τελικό αποτέλεσμα, αλλά οι διαδικασίες διαμόρφωσης 

και εφαρμογής σε απολύτως πρακτικό επίπεδο, έτσι ώστε η εικόνα που θα 

σχηματιστεί από τη διαδικασία διαμόρφωσης της πολιτικής αυτής να είναι ξεκάθαρη. 

Όπως άλλωστε τονίζει και η αγγλοσαξονική σχολή κοινωνιολογικής ανάλυσης, 

εκπαιδευτική πολιτική και κοινωνική πολιτική αλληλοδιαπλέκονται στενά 

(Allmendiger, 2002). Για τον λόγο αυτό και η αναφορά μας εδώ θα είναι όσον το 

δυνατόν περισσότερο περιορισμένη στα γεγονότα.  

Κατά την περίοδο αυτή λαμβάνει λοιπόν χώρα ένα πρωτοφανές, ως τότε για την 

ελληνική ιστορία της εκπαίδευσης, φαινόμενο: η πρακτική μεταρρύθμιση-

αντιμεταρρύθμιση, όπως αυτή εξελίχθηκε σε όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις 

εκπαιδευτικών αλλαγών, ανατρέπεται. Η μεταρρύθμιση του 1976-77 δεν 

ακολουθείται από μια αντιμεταρρύθμιση, όπως συνέβη σε κάθε παρόμοια 

μεταρρυθμιστική προσπάθεια στο παρελθόν (1917-1929-1964) (Μπουζάκης, 

1996:161), αλλά από μια συνέχεια στις ρυθμίσεις της (Χαραλάμπους, 2007). 

Χαρακτηριστικότερο ίσως παράδειγμα, χωρίς ασφαλώς να είναι το μόνο, αποτελεί η 

καθιέρωση της δημοτικής γλώσσας ως γλώσσας διδασκαλίας και γλώσσας των 

διδακτικών βιβλίων σε όλες τις βαθμίδες της γενικής εκπαίδευσης, που θέσπισε με 

τον Ν. 309/1976 η πρώτη μεταπολιτευτική, συντηρητική κατά βάση, κυβέρνηση του 

Κωνσταντίνου Καραμανλή. Με την ψήφιση και την εφαρμογή αυτού του νόμου 

τερματίζεται με αίσιο τρόπο η μακρόχρονη διαμάχη μεταξύ του εκπαιδευτικού 

συντηρητισμού και του εκπαιδευτικού φιλελευθερισμού που τόσο ταλάνισε το 

εκπαιδευτικό μας σύστημα. Η προσπάθεια όμως αυτή δεν ολοκληρώνεται τότε αλλά 

λίγα χρόνια αργότερα, με τη δημοσίευση από την πρώτη κυβέρνηση του Ανδρέα 

Παπανδρέου του Π.Δ. 297/1982, με το οποίο καθιερώνεται το μονοτονικό σύστημα 

και η δημοτική ως επίσημη γλώσσα του κράτους.  

 Η μεταρρύθμιση της περιόδου ’82-’85 διαθέτει στη γενική εκπαίδευση δύο 

όψεις: μια εσωτερική όψη αφενός, καθώς άλλαξαν εκ βάθρων τα αναλυτικά 

προγράμματα και τα βιβλία που τα υλοποιούσαν. Αφετέρου υπήρχε και μια εξωτερική 

όψη, που εκφράστηκε με τη ριζική αλλαγή της διοικητικής δομής. Η θέληση ήταν να 

δοθεί προτεραιότητα όσον αφορά τις δύο πρώτες βαθμίδες της εκπαίδευσης στην 

ποιοτική αναβάθμιση, η οποία έρχεται με την εκπόνηση νέων αναλυτικών 

προγραμμάτων και την ταυτόχρονη βελτίωση των μεθόδων διδασκαλίας αλλά και των 
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εκπαιδευτικών μέσων. Τα νέα αναλυτικά προγράμματα που σχεδιάστηκαν 

διαπερνούν όλο τον άξονα της εννιάχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης 

(πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια) και απεικονίζουν την ποιοτική αλλαγή. Στο 

πλαίσιο αυτό μάλιστα, τα τεχνικά- επαγγελματικά λύκεια για πρώτη φορά από την 

ίδρυσή τους αποκτούν αναλυτικά προγράμματα. Εκπονούνται και συγγράφονται νέα 

διδακτικά βιβλία, τα οποία συνοδεύονται από βιβλίο δασκάλου. Επιπλέον, στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση μαζί με τα νέα αναλυτικά προγράμματα εκδίδονται 

αντίστοιχα βιβλία για όλες τις τάξεις, ενώ στη δευτεροβάθμια ενεργούν παρόμοια για 

τους τομείς των φυσικών και μαθηματικών επιστημών, της νεοελληνικής λογοτεχνίας, 

της ιστορίας και της δημοκρατικής αγωγής, τομείς που είχαν μείνει στάσιμοι για 

δεκαετίες. Η Κοινωνιολογία και η Πολιτική Οικονομία κάνουν την εμφάνισή τους στο 

νέο αναλυτικό πρόγραμμα, όπως και ο σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός σε 

όλες τις τάξεις του Γυμνασίου, στην Α’ και Β’ τάξη του γενικού λυκείου και την Α’ τάξη 

του τεχνικού επαγγελματικού λυκείου, αντικείμενο που έχει σκοπό την υπεύθυνη και 

κοινωνική ενημέρωση των μαθητών σε θέματα ζωής και λειτουργίας της κοινωνίας 

(Μπουζάκης, 2005:170-171). Ακόμα ιδρύονται νέες σχολές επιμόρφωσης του 

διδακτικού προσωπικού (ΣΕΛΜΕ - ΣΕΛΔΕ Λάρισας, Καβάλας, Τρίπολης, Ηρακλείου) και 

καλούνται οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων για επιμόρφωση στη χρήση των νέων 

βιβλίων και προγραμμάτων. Πάνω απ’ όλα όμως, τονίζεται το αίτημα και η 

ικανοποίηση των εκπαιδευτικών από την κατεύθυνση της νέας νομοθεσίας για τον 

εκδημοκρατισμό της εκπαίδευσης με την έννοια όχι μόνο να δοθεί περισσότερη 

εκπαίδευση σε περισσότερους ανθρώπους αλλά και συμμετοχή περισσότερων 

ατόμων στη διοίκηση της εκπαίδευσης (Faure et al., 1972:78). 

Η μεταρρύθμιση των εξωτερικών χαρακτηριστικών λαμβάνουν χώρα με μια σειρά 

νόμων. Αυτοί είναι οι Ν. 1232/1982 και Ν. 1304/1982. Με τον μεν πρώτο 

καταργούνται οι γενικοί διευθυντές και οι επόπτες της διοίκησης της εκπαίδευσης 

ενώ με το δεύτερο καταργούνται οι επιθεωρητές623 της πρωτοβάθμιας και 

                                                           
623

 Η πρώτη αναφορά για διαχωρισμό της διοίκησης από την παιδαγωγική καθοδήγηση ανάγεται στο 
1925 όταν ο επιθεωρητής Ρεθύμνης Ιωάννης Φώτιος διατύπωσε την άποψη του διαχωρισμού των 
αρμοδιοτήτων (Δ.Β.τ. 19, σ.2), ενώ αντίστοιχη άποψη εκφράστηκε και στο συνέδριο των επιθεωρητών 
1-7 Σεπτεμβρίου 1930 (Φίλος, 1984:77-78). Αντίστοιχες απόψεις εκφράστηκαν και στο επόμενο 
εκπαιδευτικό συνέδριο το 1949 από τον Εκπαιδευτικό Σύμβουλο, Θεόδωρο Παρασκευόπουλο, ο οποίος 
στην εισήγησή σου αναφέρει: «Το πρόβλημα της επιθεωρήσεων και εποπτείας των σχολείων 
στοιχειώδους εκπαιδεύσεως θα ελύετο ευκολότερα εάν είχομεν εις εκάστην εκπαιδευτικήν 
περιφέρειαν δύο πρόσωπα με διακεκριμένες εξουσίες» (Φίλος, 1984:114). Αλλά και η Επιτροπή 
Παιδείας που συνεστήθη το 1957, από τον πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμανλή και λειτούργησε 
υπό την προεδρία του υπουργού εθνικής παιδείας Αχιλλέα Γεροκωστόπουλου, αναφέρει στα 
πορίσματά της, που εκδόθηκαν το 1958 «7. Διὰ τὴν ἀποδοτικωτέραν ἐκτέλεσιν τῆς σχολικῆς ἐργασίας 
μὲ τὸν ἐπιστημονικῶς ὀρθότερον τρόπον τῆς διεξαγωγῆς της, ἐνδείκνυται νά χωρισθῇ ἡ δ ι ο ί κ η σ ι ς  τῆς 
ἐκπαιδεύσεως ἀπό τὴν ὁ δ η γ η τ ι κ ὴ ν  καὶ νὰ ὁρισθοῡν διὰ καθὲν τῶν λειτουργημάτων τούτων εἰδικὰ 
ὂργανα…» Πορίσματα Επιτροπής Παιδείας, 1958:40.  
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δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και καθιερώνεται ο θεσμός του σχολικού 

συμβούλου624.  

Οι κοινωνικές συνθήκες που είχαν διαμορφωθεί συνέβαλαν στην κατάργηση του 

θεσμού του επιθεωρητή. Ο θεσμός αυτός υπήρχε στην εκπαίδευση ήδη από το 1834, 

με αρμοδιότητες κατά κύριο λόγο διοικητικές και καθοδηγητικές, παρέμεινε με αυτές 

ως το 1982, παρά τις κατά καιρούς εισηγήσεις περί διαχωρισμού των ρόλων. Ήδη 

όμως από την μεταπολίτευση είχε φανεί ότι δε θα μπορούσε να συνεχίσει με την 

παλιά αυτή μορφή (Τουλούπης, 2013:23-36).  

Οι επιθεωρητές, ιδιαίτερα κατά την δικτατορική περίοδο, χωρίς να μπορούμε να 

πούμε ότι αυτά τα χαρακτηριστικά δεν υπέβοσκαν πάντα, είχαν συνδεθεί στενά με 

την αυταρχικότητα και το ρουσφέτι προς χάρη των ημετέρων. Η αύξηση άλλωστε των 

εποπτικών θέσεων κατά τη διάρκεια της επταετίας, όπως σημείωσε ο Ευάγγελος 

Παπανούτσος το 1976, στη Βουλή, έγινε με σκοπό την αστυνόμευση των 

εκπαιδευτικών (Ανδρέου & Παπακωνσταντίνου, 1994:266). Επιπλέον, θεσμικά ο 

επιθεωρητής ήταν επιφορτισμένος με τους δυο βασικούς ρόλους που προαναφέραμε 

με την έμφαση να δίνεται περισσότερο στον διοικητικό απ’ ότι στον καθοδηγητικό. 

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση625 του σχετικού νόμου, η συνένωση των 

δυο αυτών ρόλων στο ίδιο πρόσωπο, με την πληθώρα και την πιεστικότητα των 

διοικητικών θεμάτων στην πράξη, δε μπορούσε παρά να οδηγήσει στην κυριάρχηση 

του πρώτου του διοικητικού-ελεγκτικού και στην εξασθένιση ως εκμηδένιση του 

δεύτερου του συμβουλευτικού - καθοδηγητικού. Πράγματι, η εκτίμηση των 

μελετητών είναι ότι όχι μόνο επικράτησε η διοικητική πλευρά των αρμοδιοτήτων του 

επιθεωρητή, αλλά και το γεγονός αυτό μετέτρεψε το θεσμό σε γραφειοκρατικό 

εξάρτημα του κεντρικού κρατικού μηχανισμού, ενώ ταυτόχρονα τον εξόπλισε με μια 

εξουσία επιβολής προς τους συναδέλφους του εκπαιδευτικούς. Το αποτέλεσμα αυτό 

προήλθε από το ότι ο επιθεωρητής ήταν ταυτόχρονα διοικητικός και πειθαρχικός 

προϊστάμενος, ενώ παράλληλα είχε την ευθύνη για την επαγγελματική εξέλιξη των 

δασκάλων – καθηγητών μέσω της σύνταξης των εκθέσεων αξιολόγησης. Αυτή η 

παντοδυναμία των επιθεωρητών προκάλεσε αναπόφευκτα την προσπάθεια 

προσεταιρισμού τους από τους εκάστοτε κυβερνώντες, τόσο με τις διαδικασίες 

επιλογής τους, όσο και με τις αρμοδιότητες που τους παρέχονταν (Δούκας, 1997:28-9; 

Ζαμπέτα, 1994:243-4). 
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 Ήδη αμέσως μετά την Μεταπολίτευση στο υπόμνημα με τις προτάσεις που υπέβαλε η Δ.Ο.Ε. προς 
τον υπουργό παιδείας, για την τροποποίηση της γενικής εκπαίδευσης, αναφέρει ως προτεινόμενη 
τροπολογία στο άρθρο 17 να μετονομασθούν οι «επιθεωρητές» σε «σχολικούς συμβούλους» 
(Δ.Β.τ.778/1975:3). Ο όρος «σχολικός σύμβουλος» υιοθετείται από την 2

η
 Μεταδιδακτορική Συνέλευση 

στην οποία πλέον ψηφίζεται ως θέση του κλάδου η αντικατάσταση του όρου «επιθεωρητής», ο οποίος 
είναι απαρχαιωμένος και αντιδημοκρατικός, με τον όρο «σχολικός σύμβουλος» (Δ.Β.τ.796/1976:8). 
625

 Εισηγητική έκθεση του Ν. 1304/82, 1
ο
 Μέρος. Η ανεπάρκεια του ισχύοντος θεσμού εποπτείας. 
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Με την ψήφιση του Ν. 1304/1982 γίνεται επιτέλους πράξη όχι μόνο το πάγιο 

αίτημα των τελευταίων ετών για διαχωρισμό των παιδαγωγικών και διοικητικών 

αρμοδιοτήτων που ασκούσε ο επιθεωρητής αλλά ιδιαιτέρως το πάγιο αίτημα των 

συνδικαλιστικών οργανώσεων (Δ.Ο.Ε και Ο.Λ.Μ.Ε), η ίδια η κατάργηση δηλαδή του 

θεσμού. Το αίτημα αυτό ένωνε τους συνδικαλιστικούς φορείς για παρόμοιους λόγους. 

Κυριότερος ίσως από αυτούς τους λόγους – και σίγουρα ο πιο άμεσος - ήταν το κοινό 

συνδικαλιστικό – και όχι μόνο – αίτημα της κάθαρσης από τα κατάλοιπα της 

δικτατορίας και του αυταρχικού μετεμφυλιακού κράτους και ο συνακόλουθος μ’ 

αυτήν εκδημοκρατισμός. Η «αποκατάσταση της νομιμότητας» εντοπίστηκε από τις 

συνδικαλιστικές διεκδικήσεις της περιόδου κυρίως στην κατάργηση των σχετικών 

εκθέσεων, στην απομάκρυνση των επιθεωρητών – εποπτών που συνεργάστηκαν με τη 

δικτατορία και στην αποκατάσταση των αδικιών της δικτατορικής περιόδου (Δούκας, 

1997:27). Ένας άλλος λόγος όμως, ιδιαίτερα αποφασιστικής σημασίας και για την 

εξέλιξη του θεσμού του σχολικού συμβούλου, ήταν η απόφαση του μεταδικτατορικού 

συνδικαλιστικού διδασκαλικού κινήματος να αποτελεί φορέα και διαχειριστή της 

εξουσίας στον εκπαιδευτικό χώρο, θέμα που θίχθηκε στο προηγούμενο και θα 

αναλυθεί εκτενέστερα στο επόμενο κεφάλαιο.  

Ο Ν. 1304/1982 λοιπόν «για την επιστημονική – παιδαγωγική καθοδήγηση και τη 

διοίκηση στη γενική και την τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση», εισάγει το θεσμό 

του σχολικού συμβούλου  που βασική του αποστολή είναι η επιστημονική και 

παιδαγωγική καθοδήγηση των εκπαιδευτικών, η επιμόρφωσή τους και η συμμετοχή 

στην αξιολόγηση. Επιπλέον καλείται να προωθήσει και να ενθαρρύνει την 

επιστημονική έρευνα στο χώρο της εκπαίδευσης (άρθρο 1). Όσον αφορά το διοικητικό 

τομέα, με τον ίδιο νόμο ο προϊστάμενος διεύθυνσης και οι προϊστάμενοι γραφείων 

μέσω των διευθύνσεων και των γραφείων που ιδρύονται σε όλη την Ελλάδα 

αναλαμβάνουν την ευθύνη της διοίκησης και του ελέγχου των σχολείων (άρθρο 2).  

Η συζήτηση που ακολουθεί στη Βουλή ως την ψήφιση του νόμου το Δεκέμβριο 

του 1982, την οποία και παρακολουθήσαμε αναλυτικά, είναι έντονη και ιδεολογικά 

φορτισμένη ή όπως τονίζει και η έρευνα «κυριαρχείται από οξεία ιδεολογικο-πολιτική 

αντιπαράθεση». Σύμφωνα με τον Δημήτρη Τουλούπη, η κοινοβουλευτική διαμάχη 

που ξεσπά «για το περιεχόμενο των διατάξεων και, κυρίως, τη φιλοσοφία του νέου, 

του πρωτοποριακού θεσμού γίνεται τόσο για τη νομή της εξουσίας, όσο και για 

εκπαιδευτικούς – πολιτικούς λόγους» (Τουλούπης, 2013:37-38).  

Οπωσδήποτε, δεν μπορεί να παραβλεφθεί η ιδεολογική σύγκρουση, η σύγκρουση 

αντιλήψεων για τη μορφή και την ουσία της εκπαίδευσης. Ο Δ. Τουλούπης τις 

χαρακτηρίζει ως σύγκρουση μεταξύ της ιδεολογίας και των πρακτικών «του 

αναχρονιστικού, γραφειοκρατικού και φθαρμένου θεσμού του επιθεωρητή και από 

την άλλη του υπό ίδρυση θεσμού του σχολικού συμβούλου, ως φορέα της φιλοσοφίας 

του εκδημοκρατισμού, εκσυγχρονισμού και απεγκλωβισμού του σχολείου και όλων 

των εμπλεκόμενων παραγόντων από την κοινωνική απομόνωση» (2013:38). Πέρα από 
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την εκτίμηση αυτή, η σύγκρουση έχει και πιο πρακτικές παραμέτρους. Με το νέο νόμο 

ουσιαστικά η εξουσία διαχέεται σε –τουλάχιστον– διπλάσιους εκπαιδευτικούς 

φορείς, καθώς τη θέση και τις αρμοδιότητες των επιθεωρητών καταλαμβάνουν πια 

όχι μόνο οι σχολικοί σύμβουλοι αλλά και οι προϊστάμενοι διευθύνσεων.  

Με το προεδρικό διάταγμα υπ’ αριθμόν 214 του 1984 ορίστηκαν επίσης τα 

καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των σχολικών συμβούλων. Η εφαρμογή του όμως 

κινήθηκε εν τέλει σε θεωρητικό επίπεδο, γιατί πρακτικά κάποια σημεία του ουδέποτε 

υλοποιήθηκαν εντός της εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Σε γενικές γραμμές το 

προεδρικό διάταγμα ορίζει ότι: οι σχολικοί σύμβουλοι θα πρέπει να συνεργάζονται με 

τους διευθυντές, το διδακτικό προσωπικό και τους μαθητές με σκοπό την επίτευξη 

των σκοπών της εκπαίδευσης, να βοηθούν τους εκπαιδευτικούς ως προς το νόημα της 

αποστολής τους, να καθοδηγούν τον προγραμματισμό για την κάλυψη της ύλης. Να 

παρευρίσκονται με φυσικό τρόπο στη σχολική διαδικασία, να προτείνουν τρόπους 

βελτίωσης και γενικά ορίζεται εκτεταμένα ο παιδαγωγικός και συμβουλευτικός ρόλος 

των φορέων του νέου θεσμού. Μόνο όμως σε ένα σημείο γίνεται αναφορά στην 

καίρια αρμοδιότητα του καταργημένου θεσμού του επιθεωρητή, στη δυνατότητα 

αξιολόγησης του εκπαιδευτικού: «μετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης των 

εκπαιδευτικών σύμφωνα με όσα ορίζουν οι σχετικές διατάξεις». Ακόμη και εδώ 

δηλαδή, η αρμοδιότητα του σχολικού συμβούλου  και η εξουσία που πηγάζει από 

αυτήν είναι το λιγότερο αμφιλεγόμενη (Χατζηστεφανίδης, 1986:313-5).  

Κατά την έναρξη της εφαρμογής του νέου θεσμού, όπως τονίζεται στην 

εισηγητική έκθεση του σχεδίου νόμου 1566/85, οι σχολικοί σύμβουλοι φάνηκε να 

γίνονται ευμενώς δεκτοί ως ισότιμοι συνεργάτες από τους εκπαιδευτικούς, την τοπική 

αυτοδιοίκηση και τους κοινωνικούς φορείς και σύντομα άρχισαν να επενεργούν στο 

ποιοτικό στοιχείο, στη μικροκλίμακα του σχολείου, αναλαμβάνοντας πολλές και 

δημιουργικές πρωτοβουλίες σε σεμινάρια επιμόρφωσης, προώθηση νέων μεθόδων 

διδασκαλίας, ενημέρωση γονέων κ.ά. Το παραπάνω συμπεραίνεται και από τα 

σεμινάρια σχολικών συμβούλων που έγιναν το καλοκαίρι του 1984, όπου συνολικά 

εκτιμήθηκε η πείρα τους. Εκεί φάνηκε να καταδεικνύεται ότι είναι θεσμός με 

τεράστιες δυνατότητες για την ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσής μας και να 

αποτελεί σημαντικό τμήμα του νέου πλαισίου λειτουργίας της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Μπουζάκης, 1994:271). Αυτές βεβαίως οι εκτιμήσεις 

αντανακλούσαν το κυρίαρχο κλίμα της κυβέρνησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ., των 

συνδικαλιστικών φορέων (Δ.Ο.Ε.) όπως και άλλων προσωπικοτήτων της εκπαίδευσης, 

κάτι που θα αλλάξει κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής της νέας 

μεταρρύθμισης. «Ο νέος θεσμός», όπως υποστηρίζει ο Θεόφραστος Γέρου την 

κρίσιμη εκείνη χρονιά του 1985 στο έργο του «Βαθιές τομές στην εκπαίδευση», 

«στηρίζεται σε πραγματικές ανάγκες του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Οι ανάγκες 

είναι λειτουργικές. Αναφέρονται κυρίως στην υλοποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής, 
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των νέων αναλυτικών προγραμμάτων, στην εισαγωγή των νέων σχολικών βιβλίων και 

των οδηγητικών βιβλίων για τον εκπαιδευτικό» (Γέρου, 1985:82).  

Ο θεσμός του σχολικού συμβούλου  σε συνδυασμό με τις αρμοδιότητες 

αξιολόγησης των εκπαιδευτικών που δεν του είχαν παραχωρηθεί ακόμη, αποτελεί 

χαρακτηριστικό παράδειγμα της περιόδου εφαρμογής της εκπαιδευτικής αυτής 

μεταρρύθμισης, όπως θα δούμε στο επόμενο κεφάλαιο. «Τελικά, η πολιτεία με το 

Ν.1304/ 82 προχώρησε στην κατάργηση του θεσμού των επιθεωρητών, τη διχοτόμηση 

των αρμοδιοτήτων του και τη θέσπιση, κατά περιφέρεια, διοικητικών στελεχών, για το 

διοικητικό σκέλος της εκπαίδευσης και σχολικών συμβούλων για το καθοδηγητικό 

σκέλος. Ο νόμος, ατυχώς, δε συμπεριέλαβε στις αρμοδιότητες των σχολικών 

συμβούλων και την αρμοδιότητα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Κι αυτό γιατί οι 

εκπαιδευτικοί, διά των συνδικαλιστικών τους οργάνων, για εντελώς αστήρικτους 

λόγους, πίεζαν μαχητικά να μη συμπεριληφθεί τέτοια διάταξη. Ας σημειωθεί ότι, για 

τους ίδιους λόγους, η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, άτυπα αλλά ουσιαστικά, είχε 

σταματήσει από το 1980, πριν δηλαδή καταργηθεί ο θεσμός του επιθεωρητή» (Χάρης, 

2011:291).  

Όσον αφορά το μέλλον του θεσμού αυτού, ο πρώτος υπουργός παιδείας της 

κυβέρνησης της «Νέας Δημοκρατίας» (1990-1993), Β. Κοντογιαννόπουλος επεχείρησε 

την κατάργηση του θεσμού, όπως είχε υποσχεθεί και μέσα στη Βουλή κατά τη 

συζήτηση του σχεδίου νόμου τον Οκτώβριο του 1982. Τελικά οι σχολικοί σύμβουλοι 

δεν καταργήθηκαν αφού η διελκυστίνδα εξουσίας μεταξύ Υπουργείου και 

εκπαιδευτικής κοινότητας δε θα μπορούσε να επιτρέψει την επιστροφή στο 

παρωχημένο σχήμα του επιθεωρητισμού (Ανδρέου & Παπακωνσταντίνου, 1994:319). 

Η μεταρρύθμιση λοιπόν επρόκειτο – νομοθετικά τουλάχιστον – να ολοκληρωθεί 

με το σχέδιο νόμου «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης και άλλες Διατάξεις», ο οποίος έμεινε γνωστός ως Ν. 1566/85 και ο 

οποίος υπογράφτηκε από τους συναρμόδιους υπουργούς για να κατατεθεί στη Βουλή 

στις 26 Ιουνίου 1985 – ελάχιστες μέρες δηλαδή μετά τις εθνικές εκλογές που έδωσαν 

δεύτερη τετραετία διακυβέρνησης στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ο υπουργός παιδείας Α. Κακλαμάνης 

είχε φροντίσει, όπως είδαμε, να δοθεί αυτό το σχέδιο νόμου στις συνδικαλιστικές 

ομοσπονδίες της δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης από τον Φεβρουάριο του ίδιου 

έτους. Στις 4 Σεπτεμβρίου, μετά από ολιγοήμερη συζήτηση στη Βουλή με τη 

διαδικασία του «κατεπείγοντος» όπως περιγράφηκε στην προηγούμενη ενότητα, η 

νέα δομή του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος θα αποτελέσει νόμο του κράτους.  

Όπως τονίζεται στην εισαγωγή του σχεδίου νόμου, «ολοκληρώνεται το θεσμικό 

πλαίσιο όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης. Προηγήθηκαν οι νόμοι 1268/1982 και 

1404/1983, που αφορούσαν στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., δηλ. την τρίτη εκπαιδευτική 

βαθμίδα». Πέρα από την διακήρυξη ότι «η μέριμνα για την εκπαίδευση είναι υπόθεση 

του κράτους», ιδιάζουσα σημασία έχει η θέση ότι «η παιδεία είναι υπόθεση όλου του 

λαού. Μετέχουν έτσι στους εκπαιδευτικούς θεσμούς και τον προγραμματισμό η 
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πολιτεία, οι εκπαιδευτικοί, οι φοιτητές-σπουδαστές-μαθητές και οι κοινωνικοί και 

επιστημονικοί φορείς».626 

Όσο σημαντικό και καίριο για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση ήταν το ζήτημα των 

επιθεωρητών και η αντικατάστασή τους από τους σχολικούς συμβούλους και τους 

προϊσταμένους διευθύνσεων στα πλαίσια του ευαγγελιζόμενου εκδημοκρατισμού, 

άλλο τόσο ήταν και το ζήτημα της ανωτατοποίησης των παιδαγωγικών ακαδημιών. Το 

ζήτημα αυτό, που είχε τεθεί επιτακτικά από τη Δ.Ο.Ε. καθ’ όλη τη διάρκεια της 

μεταπολίτευσης, θα έβρισκε την ολοκλήρωσή του με το νόμο-πλαίσιο 1268/1982, ο 

οποίος αφορούσε τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα – ζήτημα που θίξαμε εκτενώς 

στο κεφάλαιο Γ1, που αφορά τη μεταπολίτευση. Συγκεκριμένα λοιπόν, με το άρθρο 46 

προβλέπονταν η ίδρυση πανεπιστημιακών παιδαγωγικών τμημάτων για την 

εκπαίδευση των δασκάλων και νηπιαγωγών. Η λειτουργία των πρώτων πέντε 

παιδαγωγικών τμημάτων έλαβε χώρα με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 1984/85. 

Με το νόμο - πλαίσιο 1268/1982 δηλαδή, όπως τονίζεται στην εισηγητική έκθεση, η 

κυβέρνηση υλοποιεί το πρόγραμμά της με μια ριζική δομική αναδιάρθρωση, 

εξασφαλίζοντας ουσιαστικά τις τρεις θεμελιακές επιταγές του άρθρου 16 του 

Συντάγματος που είναι: Ελευθερία στην έρευνα και τη διδασκαλία, η παιδεία 

αποτελεί αποστολή του Κράτους, τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα είναι πλήρως 

αυτοδιοικούμενα (Χατζηστεφανίδης, 1986:312).  

Με το νόμο αυτό το κράτος αναγνωρίζει ότι έχει την υποχρέωση να παρέχει την 

ανώτατη εκπαίδευση σε κάθε Έλληνα έτσι όπως αυτή ορίζεται κάθε φορά από το 

νόμο και να τη χρηματοδοτεί. Κατοχυρώνεται η ελεύθερη διακίνηση ιδεών τόσο των 

καθηγητών όσο και των φοιτητών με την αναγνώριση του πανεπιστημιακού ασύλου. 

Ιδρύεται η Ε.Α.Γ.Ε. (Εθνική Ακαδημία Γραμμάτων και Επιστημών). Ιδρύεται και το 

(Ε.Σ.Α.Π) το Εθνικό Συμβούλιο Ανώτατης Παιδείας το οποίο εισηγείται στην 

κυβέρνηση για θέματα που αφορούν την ανώτατη εκπαίδευση. Ορίζεται ο τρόπος 

διοίκησης του πανεπιστημίου και των σχολών, γίνεται εκτενής αναφορά στα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις όλων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας 

του διδακτικού προσωπικού, του διοικητικού προσωπικού, των φοιτητών καθώς και 

για το πρόγραμμα σπουδών των σχολών. Μα πάνω απ’ όλα σε ό,τι αφορά την εργασία 

μας, με το άρθρο 46 του Ν. 1268/82 (ΦΕΚ 87/16-7-82 τ. Α') «ιδρύονται Παιδαγωγικά 

Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης και Τμήματα Νηπιαγωγών στα Πανεπιστήμια 

Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πατρών, Ιωαννίνων, Θράκης και Κρήτης. Τα Τμήματα αυτά 

έχουν διάρκεια σπουδών τουλάχιστον οκτώ εξαμήνων και διέπονται από τις διατάξεις 

αυτού του νόμου και γενικά τη νομοθεσία για τα Α.Ε.Ι.». 

Ως συνέχεια στη μεταρρυθμιστική προσπάθεια στην ανώτατη εκπαίδευση, το 

1983 ψηφίζεται ο νόμος 1404/1983 (ΦΕΚ 173/83 τ. Α') για τη «Δομή και λειτουργία 
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των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», με τον οποίο ιδρύονται, ως Νομικά 

Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) και 

ορίζεται η αποστολή τους η οποία διακρίνεται σαφώς από τα Α.Ε.Ι. Επιπλέον, 

ορίζονται οι Ακαδημαϊκές Ελευθερίες των καθηγητών και σπουδαστών και 

κατοχυρώνεται το Άσυλο του χώρου των Ιδρυμάτων, ενώ ιδρύονται νέες σχολές και 

τμήματα (Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.) σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιά, Πάτρα, Λάρισα, με 

παραρτήματα στη Λαμία και στην Καρδίτσα, Ηράκλειο με παράρτημα στα Χανιά, 

Καβάλα, Κοζάνη, Φλώρινα και Χαλκίδα. 

Η πρόταση για την αναμόρφωση των ΚΑΤΕΕ σε Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) είναι εμφανώς συνδεδεμένη με τις στρατηγικές στοχεύσεις της 

πολιτικής της κυβέρνησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Αν αιχμή του δόρατος της πολιτικής του 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. ήταν η αυτοδύναμη ανάπτυξη της χώρας και ειδικότερα «η δημιουργία μιας 

σύγχρονης αυτοδύναμης ολοκληρωμένης εθνικής οικονομίας που θα στηρίζεται 

βασικά σε ενδογενείς συντελεστές ανάπτυξης, αλλά θα αξιοποιεί ταυτόχρονα στον 

ανώτερο βαθμό τα πλεονεκτήματα του διεθνούς καταμερισμού εργασίας», στα Τ.Ε.Ι. 

προσδίδεται ένας ιδιαίτερος και συγκεκριμένος ρόλος: «η αυτοδύναμη εθνική 

ανάπτυξη έχει σαν βασική προϋπόθεση την ύπαρξη ικανών και καταρτισμένων 

στελεχών που θα πλαισιώνουν την παραγωγή και τις υπηρεσίες. Τα Τ.Ε.Ι. και οι 

απόφοιτοί τους μπορούν να συμβάλουν στην αυτοδύναμη ανάπτυξη κύρια με την 

προσφορά τους στην αξιολόγηση, αφομοίωση και εφαρμογή της εισαγόμενης 

τεχνολογίας και στη δημιουργία εθνικής τεχνολογίας και τεχνογνωσίας» 

(Χαραλάμπους, 2008:111). 

Στο σύνολό τους βέβαια, η ανακοίνωση για τη συγκρότηση επιτροπής μελέτης για 

την ίδρυση πανεπιστημιακών παιδαγωγικών τμημάτων (12/2/1982) και η νομική 

πρόβλεψή τους στον 1268/82, η κατάργηση των εισαγωγικών εξετάσεων για το 

λύκειο, η καθιέρωση της 17ης Νοεμβρίου ως σχολικής εορτής, η καθιέρωση του 

μονοτονικού (Π.Δ. 297/29-4-82), η κατάργηση του θεσμού της επιθεώρησης και η 

εισήγηση του θεσμού του σχολικού συμβούλου, όλες αυτές οι αποφάσεις της νεαρής 

κυβέρνησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. (περίπου μέσα στους πρώτους 12 μήνες), αποτελούν 

κινήσεις ουσίας, μέρη της ευρύτερης μεταρρύθμισης αλλά και κινήσεις ταυτόχρονα 

με υψηλό συμβολικό χαρακτήρα (Σαλτερής, 1998:248). 

Έτσι λοιπόν, μετά τις εκλογές της 18ης Οκτωβρίου 1981 και την ανάληψη της 

διακυβέρνησης της χώρας από το ΠΑ.ΣΟ.Κ., οι παραπάνω νόμοι που ψηφίσθηκαν από 

τη νέα κυβέρνηση θεμελιώνουν νομοθετικά την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που 

επαγγέλθηκε στα εκπαιδευτικά ζητήματα. Ζητήματα τα οποία ταλάνισαν την ελληνική 

εκπαίδευση και τα οποία τώρα λύνονται και δικαιώνουν τον αγώνα των δημοτικιστών 

εκπαιδευτικών. Ειδικά ο Ν. 1566/1985 μπορούμε να πούμε ότι αποτελεί την κατάληξη 

και ολοκλήρωση της ευρύτερης θεσμικής παρέμβασης την οποία επιχείρησε το 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. στην εκπαίδευση. Ταυτόχρονα, αποτελούν τα νομοθετήματα αυτά και μια 

έκφραση όχι ρήξης με την παρελθούσα μεταρρύθμιση του 1976-77 αλλά συνέχειας, 
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σε ζητήματα κατά βάση όπως η μορφή της γλώσσας, όπου η μεταρρύθμιση του 1976 

ολοκληρώνεται με την κατάργηση του πολυτονικού (Γκότοβος, 2007:111; 

Χαραλάμπους, 2007:131-32; 2008:111). 

Πριν προχωρήσουμε στα χαρακτηριστικά του νόμου, θα πρέπει να θυμίσουμε την 

αξιοπρόσεκτη διαφοροποίηση ως προς την αποδοχή του νόμου από τους φορείς της 

εκπαιδευτικής κοινότητας και ιδιαίτερα από τους συνδικαλιστικούς φορείς, τη Δ.Ο.Ε. 

αλλά και την Ο.Λ.Μ.Ε. (όπως και την Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. που εκπροσωπεί τους ιδιωτικούς 

εκπαιδευτικούς). Ενώ δηλαδή ως τότε η κυβέρνηση, όπως παραθέσαμε εκτενέστερα, 

συνδιαλέγεται με τους συνδικαλιστές πριν την κατάθεση του σχεδίου νόμου στη 

Βουλή στις 5 Φεβρουαρίου 1985 και δεν υπάρχουν έντονες αντιθέσεις, μετά την 

κατάθεση αναδεικνύονται αντιδράσεις σε διάφορα ζητήματα. Βεβαίως στη Δ.Ο.Ε., 

όπου η κυριαρχία ακόμα της ΠΑΣΚ δρα καταλυτικά, οι αντιδράσεις δεν είναι και 

ιδιαίτερα ακραίες. Από την άλλη βέβαια, ο ίδιος ο υπουργός παιδείας Απόστολος 

Κακλαμάνης στις δηλώσεις του, στις 5 Φεβρουάριου 1985, με την ευκαιρία της 

κατάθεσης του νομοσχεδίου στη Βουλή, εκφράζει την ιδιαίτερη χαρά και συγκίνησή 

του και τονίζει πως «θεσπίζονται μέτρα και αλλαγές που αποτελούν κατάκτηση για τη 

χώρα, τη νεολαία και το λαό μας» (Δερβίσης, 1985:95). Όταν όμως μετά τις εκλογές 

του Ιουνίου 1985, όπως είδαμε ήδη, ο υπουργός παιδείας ζητά να ψηφισθεί το 

νομοσχέδιο με την διαδικασία του κατεπείγοντος από το θερινό τμήμα της Βουλής, 

παρά το αίτημα της Δ.Ο.Ε. να γίνει συζήτηση στην ολομέλειά της μετά από 

«ουσιαστικό διάλογο», η αντιπαράθεση διευρύνεται και επεκτείνεται. Έπειτα από τη 

σφοδρή αντίδραση ειδικά εκ μέρους της κομμουνιστικής αντιπολίτευσης, θα υπάρξει 

μια κλιμάκωση των σχέσεων συνδικαλιστών και κυβέρνησης που θα φτάσουν ως τις 

απεργίες του Σεπτεμβρίου 1985 (Σαλτερής, 1998:266-9). 

Ο Ν. 1566/85 προέβλεπε την έκδοση ογδόντα επτά (87) προεδρικών διαταγμάτων 

με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Δεν εκδόθηκαν όλα 

όσα προβλέπονταν όμως. Ιδιαίτερα για το φαινόμενο της μη έκδοσης των Π.Δ. ο Απ. 

Τσακαλίδης αναφέρει ότι «κωλυσιεργούσε η έκδοση των Π.Δ. του νόμου 1566/85, 

επειδή δεν εξασφαλιζόταν η συναίνεση των εκπαιδευτικών στο θέμα της αξιολόγησης. 

Τον Απρίλιο του 1988 συγκροτούνται από το Υπουργείο Παιδείας επιτροπές- ομάδες 

εργασίας από πανεπιστημιακούς, σχολικούς συμβούλους και συνδικαλιστές για να 

κάνουν προτάσεις που θα συμπεριληφθούν στα σχέδια προεδρικών διαταγμάτων για 

την αξιολόγηση και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Στις επιτροπές ήταν 

πρόεδροι οι καθηγητές του Α.Π.Θ. Χρήστος Φράγκος και Παναγιώτης Ξωχέλλης 

αντίστοιχα. Οι επιτροπές παρέδωσαν τις προτάσεις τον Οκτώβριο του 1988 στον 

υπουργό παιδείας Γιώργο Παπανδρέου και τον υφυπουργό Χάρη Καστανίδη. Το Π.Δ. 

για τα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) δημοσιεύθηκε. Όχι όμως και το 

Π.Δ. για την αξιολόγηση» (Τσακαλίδης, 1995). Η διαδικασία αυτή ενεργοποίησης του 

νόμου μέσω των δεκάδων προεδρικών διαταγμάτων (κορυφαία από αυτά είναι 
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εκείνα της αξιολόγησης, της επιμόρφωσης, της επιλογής εκπαιδευτικών στελεχών και 

της απονομής αρμοδιοτήτων σ’ αυτά), θα σχολιασθεί στο επόμενο κεφάλαιο. 

Αναφέρουμε όμως επιλεκτικά ότι ήταν μια πορεία σύγκρουσης της κυβέρνησης με τις 

συνδικαλιστικές και ευρύτερες εκπαιδευτικές δυνάμεις (Σαλτερής, 1998:270). 

Οι κύριοι άξονες πάνω στους οποίους στηρίζεται η νέα μεταρρύθμιση με το νόμο 

1566/1985, όπως αναπτύσσονται και στην εισηγητική έκθεση είναι:  

α) Η Διοίκηση627, η οποία εναρμονίζεται με τη διοικητική διαίρεση της χώρας και 

διαρθρώνεται ως εξής: Υπουργείο Παιδείας - νομαρχίες (διευθύνσεις εκπαίδευσης) - 

επαρχίες (γραφεία εκπαίδευσης) - σχολική μονάδα. Παράλληλα εμπλέκεται και η 

τοπική αυτοδιοίκηση στην οποία μεταβιβάζονται πόροι και αρμοδιότητες ώστε να 

υπάρχει έλεγχος κοινωνικός στη διαχείριση και την κυριότητα της σχολικής 

περιουσίας. Έτσι, σε κάθε δήμο ή κοινότητα ιδρύεται η «Εφορεία Σχολείων» που έχει 

την αρμοδιότητα της διαχείρισης της σχολικής περιουσίας και την υποχρέωση να 

εξασφαλίζει πόρους για τη συντήρηση και επισκευή αλλά και τις λειτουργικές 

δαπάνες των σχολικών μονάδων. Ακολουθώντας το παραπάνω διοικητικό οργανωτικό 

μοντέλο λειτουργούν πλέον και τα Υπηρεσιακά Συμβούλια των εκπαιδευτικών τα 

οποία οργανώθηκαν σε δύο επίπεδα: σε εθνικό επίπεδο λειτουργούν τα «Κεντρικά 

Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.-

Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.) και σε επίπεδου νομού τα «Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (Π.Υ.Σ.Π.Ε.-Π.Υ.Σ.Δ.Ε.). Τα 

Συμβούλια αυτά είναι πενταμελή και αποτελούνται από τρεις προϊσταμένους 

Διευθύνσεων (ή και Γραφείων) και δύο, πλέον, αιρετούς εκπροσώπους των 

εκπαιδευτικών.  

Αλλάζει επίσης ο τρόπος στελέχωσης των θέσεων των διευθυντών των σχολείων 

και των προϊσταμένων των διευθύνσεων και γραφείων εκπαίδευσης, ο οποίος περνά 

από τρεις φάσεις. Το περιφερειακό δηλαδή υπηρεσιακό συμβούλιο συντάσσει 

πίνακες, τους οποίους διαβιβάζει στο κεντρικό υπηρεσιακό συμβούλιο και ο 

υπουργός προχωρεί στο διορισμό από τους πίνακες. Παρόμοια είναι και η διαδικασία 

για τις θέσεις επιστημονικού περιεχομένου. Το σημαντικότερο ίσως είναι ότι στο 

γραφειοκρατικό αυτό σύστημα, τα άτομα που κατέχουν μια θέση, κατέχουν 

ταυτόχρονα και ένα βαθμό εξουσίας, η οποία τους δίνει το νόμιμο δικαίωμα να 

παίρνουν αποφάσεις ή να συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψεις αποφάσεων. 

Ο Ν. 1566/1985 ουσιαστικά δημιουργεί μια νέα γραφειοκρατική δομή στην 

ελληνική εκπαίδευση και πιο συγκεκριμένα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στην 

οποία επικεντρωνόμαστε. Όταν βεβαίως μιλάμε για τη γραφειοκρατική λειτουργία 

της ελληνικής εκπαίδευσης, αναφερόμαστε και στον καταμερισμό εργασίας που 

καλείται να πραγματώσει το προσωπικό του σχολικού συστήματος, με βάση τη 

διάκριση του προσωπικού σε εκπαιδευτικούς, διοικητικούς, επιστήμονες-
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παιδαγωγούς, εκπροσώπους του κράτους και της κοινωνίας. Οι θέσεις όμως σε ένα 

γραφειοκρατικό σύστημα καθορίζονται από το σύστημα εξουσίας σύμφωνα με το 

οποίο οι κατώτερες θέσεις αναλαμβάνονται με αποφάσεις αυτών που κατέχουν 

ανώτερες θέσεις. Η αρχή αυτή γίνεται ξεκάθαρη όταν εξετάσει κάποιος τον τρόπο και 

τις διαδικασίες που ακολουθούνται για την ανάληψη των θέσεων. Και εκτός από τη 

πρόβλεψη της λαϊκοσυμμετοχής, οι θέσεις διοικητικού και επιστημονικού-

παιδαγωγικού περιεχομένου αναλαμβάνονται κυρίως με επιλογή και διορισμό. Είναι 

δηλαδή θέσεις – αξιώματα, αφού δεν προκύπτουν αυτόνομα στο πλαίσιο κοινωνικών 

σχέσεων και αλληλενέργειας, αλλά αποκτώνται μέσω του διορισμού από μια ανώτερη 

εξουσία (Μιχαλακόπουλος, 1987:167-68).  

Η δομή, λοιπόν, στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα έχει ιεραρχικά 

χαρακτηριστικά. Όλο το σχολικό σύστημα συνιστά μια μεγάλη ιεραρχία, στην κορυφή 

της οποίας βρίσκεται ο υπουργός και η κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, 

από το οποίο εξαρτώνται πολλές επιμέρους ιεραρχίες. Ιεραρχικά διαβαθμισμένες 

προς τα κάτω συναντάμε τις θέσεις των προϊσταμένων των διευθύνσεων και των 

γραφείων εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολείων και των 

εκπαιδευτικών. Η διαβάθμιση αυτή καταδεικνύει τη διαφορετική εξουσία κάθε θέσης 

ως προς τη λήψη αποφάσεων, διότι οι θεμελιακές αποφάσεις που αφορούν τους 

σκοπούς, τις μεθόδους και τα μέσα παιδαγωγικής και εκπαιδευτικής διαδικασίας, 

αλλά πολλές φορές ακόμη και αποφάσεις για ασήμαντες λεπτομέρειες, λαμβάνονται 

από την κορυφή της ιεραρχίας, δηλαδή τον υπουργό (Μιχαλακόπουλος, 1987:169).  

β) Λαϊκή συμμετοχή - Δημοκρατικός Προγραμματισμός628: Στην ίδια ιεραρχική 

λογική κινείται και η οργάνωση των οργάνων λαϊκής συμμετοχής. Σε επίπεδο 

Υπουργείου θεσμοθετείται το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας (Ε.ΣΥ.Π.), που αποτελείται 

από εκπροσώπους της πολιτείας, εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων που 

αντιπροσωπεύονται στη Βουλή, εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και των 

κοινωνικών τάξεων, εκπροσώπους των εκπαιδευτικών και εκπροσώπους των γονέων.  

Ο ρόλος του Ε.ΣΥ.Π. κρίνεται από ερευνητές την εποχή εκείνη ως αποφασιστικός και 

αυτόνομος, καθώς έχει τη δυνατότητα να εισηγείται στην κυβέρνηση θέματα 

εκπαιδευτικής πολιτικής, παιδείας και λαϊκής επιμόρφωσης. Στους Οργανισμούς 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης καταλήγει το σύνολο της σχολικής περιούσιας και οι 

αντίστοιχες υποχρεώσεις συντήρησης. Οι δημοτικές ή κοινοτικές επιτροπές παιδείας 

προβλέπονταν να λειτουργήσουν ως πρότυπα όργανα λαϊκής συμμετοχής. 

Αυτές οι δημοτικές ή κοινοτικές επιτροπές παιδείας αποτελούνται από το 

δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας ή από εκπροσώπους τους, από εκπροσώπους 

γονέων, από εκπρόσωπο της διοίκησης της εκπαίδευσης και εκπροσώπους 
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 Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/30-9-85 τ. Α’), Κεφάλαια ΙΓ’, ΙΔ’ και ΙΕ’  
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κοινωνικών τάξεων και εισηγούνται στον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης θέματα 

παιδείας καθώς και θέματα κατανομής πιστώσεων. Συνδέονται με τη σχολική μονάδα 

μέσω των σχολικών επιτροπών και των σχολικών συμβουλίων. Στη δημοτική 

εκπαίδευση, το σχολικό συμβούλιο που αποτελείται από το σύλλογο διδασκόντων και 

από όλο το διοικητικό συμβούλιο των γονέων. Η σχολική επιτροπή αποτελείται 

αντίστοιχα από τους εκπροσώπους του δήμου ή της κοινότητας, τον πρόεδρο του 

συλλόγου γονέων και κηδεμόνων και το διευθυντή του σχολείου. Να σημειώσουμε 

εδώ πως, θέλοντας πραγματικά να χαρακτηρίζονται τα συμβούλια αυτά ως όργανα 

λαϊκής συμμετοχής, στη δευτεροβάθμια εκδοχή τους προέβλεπαν και τη συμμετοχή σ’ 

αυτά εκπροσώπων των μαθητικών κοινοτήτων. 

γ) Τέλος, όσον αφορά τον επιστημονικό - παιδαγωγικό άξονα629: επανιδρύεται το 

«Παιδαγωγικό Ινστιτούτο» το οποίο αποτελεί το νέο επιτελικό όργανο της πολιτείας. 

με το οποίο συνδέονται το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, τα Συμβούλια Προσχολικής 

Αγωγής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που λειτουργούν 

περισσότερο στον άξονα επιστημονικής – παιδαγωγικής καθοδήγησης. Το 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο της πολιτείας συνδέεται με την εκπαιδευτική 

πραγματικότητα, μέσω της οργανικής του σχέσης με τους σχολικούς συμβούλους. 

Μελέτα και αξιολογεί τα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής πράξης, έχει άμεση σχέση 

με τα Α.Ε.Ι. και συντελεί στο να γίνει η έρευνα οργανικό στοιχείο του εκπαιδευτικού 

μας συστήματος630. 

Αναδιοργανώνεται και αποκεντρώνεται η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, η 

οποία αποτελεί κύριο έργο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Σε περιφερειακό επίπεδο, 

η λειτουργία των περιφερειακών επιμορφωτικών κέντρων (Π.Ε.Κ.) αποτελεί μια από 

τις σημαντικές ευθύνες των σχολικών συμβουλών. «Για πρώτη φορά ορίζεται ως 

υποχρεωτική η εισαγωγική επιμόρφωση, για να γνωρίσουν οι εκπαιδευτικοί, που 

μόλις έχουν διοριστεί ή πρόκειται να διοριστούν, την εκπαιδευτική πραγματικότητα, 

να εναρμονίσουν μ’ αυτή τις γνώσεις τους, να τις ανανεώσουν και να τις 

συμπληρώσουν». Επίσης καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί, «μετά τη συμπλήρωση 

πέντε ετών υπηρεσίας, σε ετήσια επιμόρφωση για την ενημέρωση τους στις εξελίξεις 

της επιστήμης τους. στην ανανέωση των μεθόδων διδασκαλίας, έτσι ώστε να γίνεται 

αποτελεσματικότερο το έργο τους».631 

Παρακάτω παρατίθεται το διάγραμμα της διάρθρωσης της εκπαίδευσης 

σύμφωνα με το νέο νόμο. 

                                                           
629

 1566/1985 (ΦΕΚ 167/30-9-85 τ. Α’), Κεφάλαιο Η’, άρθρα 23-27 
630

 Εισηγητική έκθεση του Ν. 1566/85, Κεφάλαιο Δ’. Κύριοι άξονες του σχεδίου νόμου. 
631

 Εισηγητική έκθεση του Ν. 1566/85, Κεφάλαιο Ε’, ενότητα 5. 
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Σχήμα 11 Διάγραμμα λειτουργικής διάρθρωσης της εκπαίδευσης (από την εισηγητική έκθεση) 

Όπως διαφαίνεται και από το παραπάνω διάγραμμα (σχήμα 11), επιχειρείται 

επίσης μια σύζευξη μεταξύ των αξόνων καθώς μέσα από τα όργανα λαϊκής 

συμμέτοχης, δίνεται η δυνατότητα στην κοινωνία να εκφράζει τις θέσεις και τις 

απόψεις της για την παιδεία, συνδέοντας έτσι το περιεχόμενο σπουδών με την 

παραγωγική και αναπτυξιακή διαδικασία. Μέσα λοιπόν απ’ τα θεσμοθετούμενα 

συμβούλια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γίνεται προσπάθεια να 

επιτευχθεί η σύζευξη της λαϊκής συμμετοχής με την επιστήμη, να προωθηθεί η 

συμμετοχή και αλληλοεπίδραση των κοινωνικών κι επιστημονικών φορέων. 

Όπως τονίζουν οι Απ. Ανδρέου και Γ. Παπακωνσταντίνου (1994:247), οι στόχοι 

των νόμων και των ρυθμίσεων που προβλέφθηκαν σε αυτούς επικεντρώνονταν στα 

εξής: «1. Στην ενίσχυση της “λειτουργικότητας” και αποτελεσματικότητας του 

εκπαιδευτικού μηχανισμού. 2. Στην απόσπαση της κοινωνικής συναίνεσης και η 

νομιμοποίηση των επιλογών της κρατικής εξουσίας. 3. Στην αυστηρή, ομοιόμορφη και 

ισοπεδωτική εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής, ώστε να μην υπάρχουν 

περιθώρια απόκλισης ή διαφοροποιήσεων. Η επίκληση της «ισότητας ευκαιριών» 

αποσκοπούσε να νομιμοποιήσει την ομοιομορφία και την ισοπέδωση. 4. Στην 

απορρόφηση της αμφισβήτησης που εμφανίστηκε στη μεταπολιτευτική περίοδο και 

που ήταν έντονη στο σώμα των εκπαιδευτικών. Την αποκέντρωση σε οργανωτικό 
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επίπεδο, δηλαδή τη συγκρότηση οργάνων που έχουν την υποχρέωση της υλοποίησης 

της εκπαιδευτικής πολιτικής». 

Έτσι λοιπόν, με τη θεσμοθέτηση αυτής της σειράς νόμων από τότε που ανέλαβε 

την εξουσία, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. καταφέρνει να δώσει μια πιο τολμηρή συνέχεια στην 

εκπαιδευτική πολιτική της Ν.Δ και αντί να συνεχίσει την πεπατημένη «μεταρρύθμιση 

– αντιμεταρρύθμιση» που επί περίπου ενάμιση αιώνα ταλάνιζε τα εκπαιδευτικά 

ζητήματα της χώρας, κατάφερε να ασκήσει πολιτική συνέχειας παρά ασυνέχειας. 

Παρά τα όποια προβλήματα σε γενικές γραμμές κατάφερε με την πολιτική του να 

προκαλέσει συζητήσεις, δημιούργησε ανανέωση ιδεών και κινητικότητα σε ένα θεσμό 

που πολλές φορές χρησιμοποιήθηκε για μικροκομματικά οφέλη και παρασυρόταν 

από τις διαμάχες δημοτικιστών συντηρητικών σε πισωγυρίσματα που μόνο καλό δεν 

έκαναν στην εκπαίδευση. Επιπλέον, με την υπερψήφιση των νομοσχεδίων για την 

εκπαίδευση οι αγώνες των δημοτικιστών εκπαιδευτικών φαίνεται να δικαιώνονται, 

αφού προωθείται ο εκδημοκρατισμός στην εκπαιδευτική κοινότητα. Επικρατεί 

επιπλέον η αντίληψη ότι η ανάγκη του λαού για «περισσότερη μόρφωση» 

ικανοποιείται με τη μαζικοποίηση της βαθμίδας του λυκείου και της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, γεγονός που αποδεικνύει ότι όλα τα ελληνόπουλα έχουν ίσες ευκαιρίες 

ακόμα και τα αποκλίνοντα νοητικώς και ότι ο λαός όχι μόνο έχει πρόσβαση στην 

πλατιά και λαϊκή μόρφωση αλλά μπορεί και συμμετέχει στα όργανα λήψης 

αποφάσεων των εκπαιδευτικών ζητημάτων. 

Ακόμα, παρατηρείται ποιοτική αναβάθμιση της παιδείας αφού λαμβάνεται ειδική 

μέριμνα για τους μαθητές/τριες που θα φοιτήσουν στο νηπιαγωγείο632 και στους 

παιδικούς σταθμούς και με τα νέα βιβλία του δημοτικού σχολείου και του γυμνασίου 

εφαρμόζονται οι εργασιακές αρχές του νέου σχολείου γι’ αυτενεργό προσωπική 

κατάκτηση της γνώσης. Αυτή ακριβώς η πολιτική θα δώσει τη δυνατότητα στην 

ελληνική εκπαίδευση να απαγκιστρωθεί από ορισμένες χρόνιες αγκυλώσεις που είχαν 

εξελιχθεί κατά το παρελθόν σε πάγια χαρακτηριστικά της (Χαραλάμπους, 2008:118). 

Όσον αφορά τα αναλυτικά προγράμματα που προβλέπει ο νέος νόμος, υπάρχει η 

πρόνοια για την εισαγωγή νέων γνωστικών αντικειμένων633 στα γυμνάσια και λύκεια, 

όπως είναι το μάθημα της κοινωνιολογίας και της οικονομίας καθώς και η εισαγωγή 

της πολυκλαδικής έννοιας – δηλαδή η σύζευξη ανάμεσα στα τεχνολογικά και 

θεωρητικά μαθήματα – σε περιορισμένο αριθμό πολυκλαδικών λυκείων. Αναφέρεται 

επίσης και σε άλλες καινοτομίες που απαιτούν τη στενή συνεργασία του σχολικού 

συμβούλου  με τον εκπαιδευτικό η οποία αναδεικνύει ένα άλλο νέο πνεύμα 

κατανόησης και συνεργασίας στις σχέσεις τους. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, απαιτείται 

μια ευρύτερη και θετικότερη συνεργασία σχολείου και γονέων634 των μαθητών635 και 

                                                           
632

 Παρά το ότι δεν εφαρμόστηκε η υποχρεωτική φοίτηση στο νηπιαγωγείο όπως ζητούσαν οι 

εκπαιδευτικοί. 
633

 Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/30-9-85 τ. Α’), άρθρο 14. 
634

 Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/30-9-85 τ. Α’), Κεφάλαιο ΙΕ’, άρθρο 53. 
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η ανάγκη στήριξης της εκπαιδευτικής προσπάθειας από την τοπική αυτοδιοίκηση και 

τους άλλους κοινωνικούς φορείς. Έτσι εκφράζεται η πεποίθηση ότι ο ρόλος του 

σχολικού συμβούλου καθίσταται σημαντικός στην πραγματοποίηση της 

εκπαιδευτικής αλλαγής και ανοίγει νέους ορίζοντες στην εκπαίδευση (Γέρου, 

1985:83). 

 

Γ.3.1. Συζήτηση περί της εκπαιδευτικής πολιτικής της περιόδου 

 

Ποιο όμως ήταν εντέλει το αντίκτυπο της νομοθετικής αυτής δραστηριότητας της 

πρώτης κυβέρνησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας; Η έρευνα 

που έχουμε διεξάγει, μας παρέχει κάποιες ενδείξεις για την εντύπωση που 

σχηματίστηκε. Έτσι λοιπόν στο ερώτημα «ποιες ήταν κατά την άποψή σας οι 

σημαντικότερες αλλαγές της μεταρρύθμισης της περιόδου 82-85;», η πρώτη αβίαστη 

απάντηση είναι: ο Ν. 1566/85 και οι επιπτώσεις του στη σχολική ζωή. Οι επιπτώσεις 

αυτές αφορούν αφενός στον εκδημοκρατισμό, με την απελευθέρωση του δασκάλου 

από τα δεσμά του ασφυκτικού διοικητικού ελέγχου, αφετέρου στην ανάμειξη στη 

σχολική ζωή της τοπικής αυτοδιοίκησης.636 Μέσα δηλαδή από τις συνεντεύξεις 

αναζητήθηκαν οι στόχοι καθώς και τα σημεία της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης της 

περιόδου ’82-’85 που οι ερωτώμενοι θεωρούν πιο σημαντικά, έτσι ώστε να 

επιχειρηθεί η συσχέτισή τους με την εφαρμογή και την ανθεκτικότητα του νόμου. 

                                                                                                                                                                          
635

 1566/1985 (ΦΕΚ 167/30-9-85 τ. Α’), Κεφάλαιο ΙΓ’, άρθρο 45. 
636

 Ο νόμος 1566.Περισσότερος εκδημοκρατισμός μέσα στο σχολείο ο οποίος και αυτός στράφηκε 
εναντίον μας κι έγινε μπούμερανγκ. Οι περισσότερες ελευθερίες που δόθηκαν στο σχολείο και 
ρυθμίσεις για την υπαγωγή της σχολικής περιουσίας στους δήμου έκαναν  τα πράγματα άνω κάτω. Τα 
σχολεία πρέπει να ανήκουν στην κεντρική διοίκηση. Στο Υπουργείο και όχι στους δήμους, γιατί η τοπική 
κοινωνία ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος οι περί αυτόν ήθελαν και τα σχολεία να είναι τσιφλίκι τους και 
να παρεμβαίνουν στη σχολική ζωή κατά πως αυτοί νόμιζαν (Συνέντευξη 2). 
 
Και το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία, όσο μπορούσε να το καταλάβει τόσο η κοινωνία, όσο και οι 
εκπαιδευτικοί το άνοιγμα αυτό. Γιατί δεν αρκεί ένας νόμος να το προβλέπει αυτά. Χρειάζεται να είναι 
έτοιμοι και οι εκπαιδευτικοί και η κοινωνία. Να το δεχτούν και να το εφαρμόσουν. Η ελευθερία του 
δάσκαλου. Το σχολείο ήταν δασκαλοκεντρικό, δεν επέτρεπε στο μαθητή, δεν έδινε τη δυνατότητα στο 
μαθητή να συζητήσει. Με τα νέα βιβλία δόθηκε στο δάσκαλο και τον μαθητή ελευθερία για συζήτηση 
(Συνέντευξη 1). [Κάποιοι συνεντευξιαζόμενοι βέβαια, οι απόψεις των οποίων θα παρουσιαστούν 
παρακάτω, υποστηρίζουν ότι τα νέα βιβλία τυποποίησαν ακόμα περισσότερο την εκπαιδευτική 
διαδικασία]. 
 
Άλλαξε κάπως. Διευρύνθηκε προς την κοινωνία, άλλαξε ως προς τους φορείς, δημιουργήθηκαν οι 
σχολικές επιτροπές, θεσμοθετήθηκε και η παρέμβαση των τοπικών αρχών. Στη διαμόρφωση μιας 
καλύτερης συνεννόησης των εκπαιδευτικών με τους γονείς και με τους τοπικούς άρχοντες (Συνέντευξη 
5). 
 
Πρώτα πρώτα, ο νόμος 1566. Έβαλε πολλά όργανα μέσα στο σχολείο, μπήκε ο Σύλλογος Γονέων και 
Κηδεμόνων, κατήργησε τις σχολικές εφορίες, μπήκε η τοπική Αυτοδιοίκηση, ήθελαν να έχει 
αλληλένδετο ρόλο η τοπική Αυτοδιοίκηση με τα σχολεία. Οι Δήμοι πήραν τη διαχείριση της σχολικής 
περιουσίας στα χέρια τους (Συνέντευξη 9). 
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Αναλυτικότερα λοιπόν και όπως επισημαίνεται από όλες τις συνεντεύξεις, στον 

έναν ή στον άλλον βαθμό, η μεγάλη αλλαγή ήταν η συνέχιση του εκδημοκρατισμού 

του σχολείου και της εκπαίδευσης, γενικότερα. «Βασικός στόχος αυτής της σημαντικής 

αλλαγής ήταν να φύγουμε από ένα κλειστό αυταρχικό καθεστώς του σχολείου σε ένα 

πιο δημοκρατικό και πιο απελευθερωμένο δημοτικό σχολείο» (συνέντευξη 6). Παρ’ 

όλο που ο προσανατολισμός της παιδείας δεν αλλάζει, με τις νέες θεσμικές ρυθμίσεις, 

ο εκδημοκρατισμός διευρύνθηκε και προχώρησε με ταχύτατους ρυθμούς (συνέντευξη 

4). Ο εκδημοκρατισμός, σύμφωνα με τους ερωτώμενους κινήθηκε σε τρεις άξονες, 

στο άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία (συνέντευξη 5), στην ελευθερία του 

δασκάλου (συνέντευξη 10) και στους στόχους του σχολείου που υλοποιούνταν μέσα 

από τα νέα αναλυτικά προγράμματα και βιβλία (συνέντευξη 1, 13). Αναδεικνύουν, 

λοιπόν, πτυχές που αφορούν τόσο τα εξωτερικά όσο και τα εσωτερικά χαρακτηριστικά 

της μεταρρύθμισης.  

Το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία έγινε με τους νέους θεσμούς λαϊκής 

συμμετοχής, των συλλόγων γονέων και της τοπικής αυτοδιοίκησης (συνεντεύξεις 1, 3, 

5, 6, 9). Θεωρήθηκε θετικό το γεγονός της ενεργοποίησης της κοινωνίας για τη 

λειτουργία του σχολείου, ωστόσο, επισημάνθηκε ότι «η κοινωνία ήταν ανέτοιμη να 

υπηρετήσει τα μέτρα που εισήγαγε ο 1566/85. Για αυτό βλέπουμε τη σταδιακή και 

πολύ αργή εφαρμογή του» (συνέντευξη 3). Το σχολείο από κλειστό και καταπιεστικό 

έγινε ανοιχτό και ελεύθερο (συνέντευξη 6).  

Η ελευθερία του δασκάλου θεωρήθηκε ότι ήρθε ως αποτέλεσμα της κατάργησης 

του επιθεωρητή και συνακόλουθα της αξιολόγησης αλλά και της συμμετοχής του στη 

διοίκηση του σχολείου. Αυτό που διαφαίνεται είναι ότι παρ’ όλη τη διαφωνία της 

Δ.Ο.Ε. για τις λίγες αρμοδιότητες που δόθηκαν στο σύλλογο διδασκόντων και στους 

εκπαιδευτικούς, οι τελευταίοι θεώρησαν σημαντικές τις δυνατότητες συμμετοχής στις 

αποφάσεις του σχολείου που παραχωρήθηκαν από το Ν. 1566/85. «Ο δάσκαλος πήρε 

οντότητα μέσα από το καινούριο όργανο που ήταν ο σύλλογος διδασκόντων. Εκτός 

από τον διευθυντή οι δάσκαλοι συμμετείχαν σε όλες τις αποφάσεις του σχολείου. 

Έπαψε ο διευθυντής να είναι η αυθεντία» (συνέντευξη 9). Όπως επισημάνθηκε από 

όλους ανεξαιρέτως τους ερωτώμενους, η κατάργηση του επιθεωρητή που σήμανε την 

απαλλαγή από την αυθαίρετη και καταπιεστική επιθεωρητική αξιολόγηση, 

θεωρήθηκε ως καταλυτικό στοιχείο της απελευθέρωσης του εκπαιδευτικού. Ο 

σχολικός σύμβουλος λειτουργεί πλέον ως καθοδηγητής-συνεργάτης των 

εκπαιδευτικών στην αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων (συνέντευξη 13). 

Δημιουργήθηκε έτσι η αίσθηση του απεγκλωβισμού του, από αγκυλώσεις και 

δυσλειτουργίες που τον κρατούσαν δέσμιο σε άκρως συντηρητικά πλαίσια 

λειτουργίας και πίσω από τις κάθε φορά εξελίξεις, στο γνωστικό, κοινωνικό, πολιτικό 

και οικονομικό πεδίο (συνέντευξη 13).  

Παρ’ όλο που θα γίνει εκτενέστερη αναφορά για την αποτίμηση της 

μεταρρύθμισης, δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε τις επιφυλάξεις που 



 

 

 

315 ΜΕΡΟΣ Γ’ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

διατυπώθηκαν γι’ αυτήν την λειτουργία των σχολείων που οδήγησε στην 

απελευθέρωση. Όπως αναφέρεται στις συνεντεύξεις οι εκπαιδευτικοί ενώ δέχθηκαν 

με ικανοποίηση την κατάργηση της αξιολόγησης και του επιθεωρητή, οι 

καθυστερήσεις του Υπουργείου να ολοκληρώσει τη λειτουργία των νέων θεσμών 

παγίωσε την κατάσταση. Περάσαμε από τον επιθεωρητισμό στις αλλαγές οι οποίες 

έγιναν υπό πίεση, έγιναν ανώριμα για εκείνη την εποχή (συνέντευξη 3).  

Σημαντική θεωρήθηκε από όλους τους ερωτώμενους η αλλαγή του ρόλου του 

σχολείου ο οποίος δεν ήταν πλέον απλώς να μάθει το παιδί γράμματα αλλά να κάνει 

το παιδί υπεύθυνο, δημοκρατικό, να συμμετέχει στη κοινωνία να είναι ελεύθερο να 

μπορεί να εκφράζει την άποψή του να κρίνει και να αποφασίζει (συνέντευξη 12). Οι 

νέοι προσανατολισμοί της εκπαίδευσης προβλέπονταν στους σκοπούς και στους 

στόχους του νέου νόμου [1566/85] και πραγματώνονταν μέσα από τα νέα αναλυτικά 

προγράμματα και τα καινούρια βιβλία τα οποία λειτουργούσαν μαθητοκεντρικά637 και 

προσέφεραν στο δάσκαλο ανατροφοδότηση. Ενώ η παλιά φιλοσοφία ήταν να 

τιμωρείται ο μαθητής για τις αδυναμίες του τώρα ο δάσκαλος τις εντοπίζει και τις 

διορθώνει (συνέντευξη 9). Σημαντική καινοτομία θεωρήθηκε αρχικά το βιβλίο του 

δασκάλου, το οποίο όμως στη συνέχεια κρίθηκε αρνητικά. Κι αυτό «διότι δεν ήταν ένα 

βιβλίο σκέψεων και προτάσεων αλλά ένας οδηγός που τυποποίησε τους δασκάλους 

που  τους υπεδείκνυε αυτό που πρέπει  να λένε και αυτό που πρέπει να κάνουν. Ήταν 

ένας οδηγός που αν κάποιοι δεν τον ακολουθούσαν έπεφταν στα μάτια των 

προϊσταμένων, των συμβούλων και της κοινωνίας. Αν δεν ξεφύγεις από τα 

συνηθισμένα τότε δεν μπορεί να υπάρξει αλλαγή και πρόοδος» (συνέντευξη 15). 

Επισημάνθηκε επίσης η αναβάθμιση του δασκάλου που επήλθε με την 

ανωτατοποίηση των σπουδών η οποία ήταν πάντα το κύριο αίτημα του εκπαιδευτικού 

κόσμου (συνέντευξη 7). 

Αξιόλογο γεγονός που επηρέασε τη γενική κατεύθυνση της εκπαίδευσης, κατά 

την εκτίμησή τους, ήταν η είσοδός μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία επηρέασε και 

τα θέματα της παιδείας. «Διότι ανοιχτήκαμε δεν περιοριστήκαμε μόνο στο δικό μας 

τον χώρο τον ελλαδικό, αλλά είχαμε να κάνουμε με μια ευρύτερη κοινωνία που 

λέγεται ευρωπαϊκή. Έπρεπε να κινηθούμε σε ένα καινούριο  πλαίσιο» (συνέντευξη 6). 

Ήταν η εποχή που η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ο.Κ. τότε) δεν επηρέαζε τόσο πολύ τις 

πολιτικές των εθνικών κρατών και έτσι υποστηρίχθηκε ότι παρ’ όλο που η εκπαίδευση 

επηρεάστηκε από την είσοδό μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον κύριο ρόλο τον παίζει η 

πολιτική της κυβέρνησης (συνέντευξη 8), η οποία πάντως ήθελε να μας φέρει πιο 

κοντά στην Ευρώπη και στους ευρωπαϊκούς λαούς (συνέντευξη 2).  

                                                           
637

 Μπορούμε να πούμε ότι η διδακτική διαδικασία ήταν πλέον βιβλιοκεντρική και τα νέα βιβλία όντως 

προσέφεραν ανατροφοδότηση μέσα από τις εργασίες που είχαν να επιτελέσουν οι μαθητές αλλά και 

από σειρά επαναληπτικών μαθημάτων που συμπεριελάμβαναν. 
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Τέλος, αξίζει να παρατεθεί η μνεία που γίνεται στη συνέντευξη 13, η οποία 

θεωρεί ως σημαντική για τη λειτουργία της εκπαίδευσης τη θέσπιση του Ν. 1264/82 

«Για τον εκδημοκρατισμό του συνδικαλιστικού κινήματος και την κατοχύρωση των 

συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων», νόμος που άλλαξε τη βάση της 

συλλογικής δράσης και των εκπαιδευτικών και εκδημοκράτισε ολόκληρη την 

εκπαίδευση. 

 

Έχοντας ολοκληρώσει την παρουσίαση της διαδικασίας διαμόρφωσης της 

εκπαιδευτικής πολιτικής της περιόδου (ενότητα Γ.2) και την έκθεση των βασικών 

σημείων της (ενότητα Γ.3) απομένει μόνο η καταγραφή της εφαρμογής της που θα 

ακολουθήσει στην ενότητα Γ.4. Όπως επανειλημμένα έχουμε υπογραμμίσει η 

εφαρμογή αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της συνολικής μελέτης καθώς αφενός 

συνεχίζει να καταγράφει τις αλληλεπιδράσεις των μικρο και μακρο φορέων οι οποίες, 

σύμφωνα με το θεωρητικό σχήμα της δομοποίησης, οδηγούν στην τελική μορφή των 

κανόνων λειτουργίας του θεσμού στο συνταγματικό επίπεδο. Θα πρέπει επίσης να 

επισημάνουμε ότι το ζήτημα της εφαρμογής της πολιτικής αναδείχθηκε ήδη αμέσως 

μετά τη θέσπιση των νόμων από δυο διακεκριμένους επιστήμονες της εκπαίδευσης. Ο 

Χρ. Φράγκος, από την πρώτη  περίοδο της μεταρρύθμισης, παρ’ όλο που θεώρησε 

πολύ σημαντική την ψήφιση του νόμου 1304/82 εξέφρασε την εκτίμηση ότι η θέσπισή 

του δεν αποτελεί την ολοκλήρωση της προσπάθειας αλλά την απαρχή μιας δύσκολης 

πορείας η οποία για να επιτύχει απαιτεί τη σύμπραξη και τη συνεργασία των 

πολιτικών, των επιστημόνων και των εκπαιδευτικών.638 Αλλά και ο Φ. Κακριδής, 

αμέσως μετά τη θέσπιση του Ν. 1566/85, υποστήριξε ότι δεν αρκεί μόνο η ψήφιση 

ενός νόμου αλλά μεγάλη σημασία έχει η εφαρμογή του για την οποία απαιτείται 

ηρεμία και θέληση απ’ όλους.639 

                                                           
638

 Χρ. Φράγκος,  Πρακτικά 1
ου

 Πανελληνίου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Διδασκαλικής Ομοσπονδίας 

Ελλάδας (26-29 Μάη 1983), σ. 62-3. 
639

 Φ.Ι. Κακριδής, «Με τη διαδικασία του κατεπείγοντος», Το Βήμα, 10-11-1985. 
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Γ.4. Εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής 

 

Σε θεωρητικό επίπεδο, από την επομένη της θέσπισης της νομοθεσίας ξεκινούν οι 

διαδικασίες για την εφαρμογή της πολιτικής η οποία, όπως προαναφέρθηκε, 

περιλαμβάνει όλες εκείνες τις δράσεις για την εκτέλεση του κεντρικού 

νομοθετήματος. Στις δράσεις αυτές συμπεριλαμβάνονται όλες οι εκτελεστικές 

πράξεις, τα κανονιστικά διατάγματα, ακόμα και οι δικαστικές αποφάσεις – στην 

περίπτωσή μας, τα προεδρικά διατάγματα που προαναγγέλλονται από το ίδιο το 

κείμενο του νόμου. Το ίδιο, από την αντίθετη πλευρά βεβαίως, ισχύει και για όσους 

δεν επιθυμούν την εφαρμογή της. Προβαίνουν σε δράσεις για να δυσχεράνουν ή 

ακόμα και να ακυρώσουν την εφαρμογή της στην πράξη. Σε αυτές τις αντιδράσεις 

συμπεριλαμβάνονται επίσης οι δικαστικές ή διοικητικές προσφυγές, η δημόσια 

κριτική και αποδόμηση, η δημιουργία μετώπου ενάντια στην πολιτική, οι απεργίες, η 

εσωτερική υπονόμευση και οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο για την παρακώλυση 

ή ματαίωση της εφαρμογής όλης ή μέρους της πολιτικής. Με άλλα λόγια δεν είναι μια 

μονοσήμαντη και ανέφελη διαδικασία, αλλά, όπως αναφέρουν οι Barrett & Fudge 

(1981) μια διαδικασία αλληλεπίδρασης και διαπραγμάτευσης, που εξελίσσεται στο 

χρόνο, μεταξύ εκείνων που επιδιώκουν να θέσουν την πολιτική σε ισχύ και εκείνων 

που δεν θέλουν.  

Η διαδικασία εφαρμογής δεν μπορεί να μελετηθεί ανεξάρτητα από τη διαδικασία 

διαμόρφωσης καθώς, σύμφωνα με την άποψη του S. Winter στην οποία έχουμε ήδη 

αναφερθεί, πολλές δυσκολίες και εμπόδια που αναδύονται κατά την εφαρμογή μιας 

πολιτικής, έχουν τις βάσεις τους στη διαδικασία διαμόρφωσής της (Winter, 1986). 

Δε θα πρέπει να αμελήσουμε ότι, σύμφωνα με το θεωρητικό μοντέλο του R. 

Matland, η σαφήνεια και η ασάφεια στις πολιτικές διαδραματίζουν αποφασιστικό 

ρόλο ως προς την τελική εφαρμογή τους: η σαφήνεια οδηγεί σε μια εφαρμογή με 

περιορισμένες αντιδράσεις, η ασάφεια σε μια εφαρμογή που θα συγκεντρώσει τις 

μεγαλύτερες δυνατές αντιδράσεις. Η πρώτη περιγράφεται ως ένα μοντέλο εφαρμογής 

από τα άνω (top – dοwn), η δεύτερη ως ένα μοντέλο εφαρμογής από τη βάση (bottom 

– up) (Matland, 1995). Μέχρι τώρα είδαμε ότι το τμήμα της πολιτικής που προέβλεπε 

την κατάργηση του επιθεωρητή και την εισαγωγή του θεσμού του σχολικού 

συμβούλου οικοδομήθηκε και διατηρήθηκε ως τις μέρες μας, καθώς διακρίνονταν για 

τη σαφήνεια της συγκεκριμένης πολιτικής επιλογής (άμεση κατάργηση του 

επιθεωρητή και θέσπιση στη θέση του των θεσμών του προϊσταμένου και του 

σχολικού συμβούλου), η οποία είχε ευρύτερη συμφωνία και αποδοχή. Στην 

περίπτωση της αξιολόγησης που επιχειρήθηκε να ρυθμιστεί με σχετικό προεδρικό 

διάταγμα, όπως προέβλεπε ο νόμος, η καθυστέρηση και η ασάφεια προκάλεσε τη 

γένεση συγκρουόμενων συμφερόντων. Και γενικά η δομή και ο χαρακτήρας του 
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νόμου – πλαισίου 1566/85, κυρίως, και δευτερευόντως του 1304/82, κυριαρχείται 

από μεγάλη ασάφεια στο πώς  θα εφαρμοστεί παραπέμποντας στην έκδοση Π.Δ. 

Στην προσπάθειά μας να έχουμε συνολική εικόνα της εφαρμογής θα 

παρακολουθήσουμε όλη τη διαδικασία από την επομένη της ψήφισης των βασικών 

Νόμων 1304/82 και 1566/85, που αποτελούν τους ρυθμιστικούς κανόνες για την 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση, μέχρι την εγκατάλειψη της μεταρρυθμιστικής 

προσπάθειας και την υιοθέτηση της διαχειριστικής λογικής που προέκυψε από την 

απώλεια των πολιτικών πρωτοβουλιών εν όψει της εκλογικής ήττας του 1989. 

 

Γ.4.1. Η περίοδος Απ. Κακλαμάνη 

 

Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο του θεσμού των σχολικών συμβούλων, 1304/82 

(άρθρο 23), προβλεπόταν η συμμετοχή ενός σχολικού συμβούλου στα υπηρεσιακά 

και πειθαρχικά συμβούλια μετά την ολοκλήρωση της επιλογής τους.  

Εντούτοις, η θέση της Δ.Ο.Ε. ήταν να μην συμμετέχει σχολικός σύμβουλος στα 

υπηρεσιακά ή άλλα συμβούλια παρά μόνο όταν συζητούνται εκπαιδευτικά θέματα, 

και όχι όταν συζητούνται θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των εκπαιδευτικών 

(μεταθέσεις, μισθολογική εξέλιξη, προσλήψεις αναπληρωτών κλπ), κατά το άρθρο 

23.640 Ο διδασκαλικός κλάδος από την αρχή δεν ήθελε ο σχολικός σύμβουλος να έχει 

οποιαδήποτε σχέση με τη διοίκηση και να μην λαμβάνει μέρος σε καμιά διαδικασία. 

Κυρίως να μην έχει αρμοδιότητες που του δίνουν τη δυνατότητα να λαμβάνει 

αποφάσεις. Αυτό φάνηκε αργότερα, κατά τη διαδικασία επιλογής διευθυντών 

σχολικών μονάδων, όταν επιχειρήθηκε με κάθε τρόπο να μην συμμετέχει στο 

συμβούλιο και ούτε να δίνει οποιεσδήποτε πληροφορίες για τους υποψήφιους 

διευθυντές.641 

Πολύ σύντομα μετά την ψήφιση του Ν. 1304, δημοσιεύεται η υπουργική 

απόφαση Δ2/25783 (ΦΕΚ 1064/29-12-82 τ. Β’) με την οποία προσδιορίζεται η 

διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτικών για να στελεχώσουν το νέο θεσμό του 

σχολικού συμβούλου. Αυτή η υπουργική απόφαση δημοσιεύεται ολόκληρη για να 

ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί στο Δ.Β.642  

Για την πρώτη μόνο επιλογή ο Ν.1304 προβλέπει, στο άρθρο 20 παρ. 1, τη 

σύνθεση του Συμβουλίου Επιλογής, η οποία συγκροτείται με απόφαση του υπουργού 

παιδείας και αποτελείται: από έναν δικαστή της διοικητικής δικαιοσύνης ως πρόεδρο, 

πέντε καθηγητές Ανωτάτων Σχολών ή και άλλους επιστήμονες εγνωσμένου κύρους 

και έναν εκπρόσωπο των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών της 

δημόσιας εκπαίδευσης (από διαφορετική βαθμίδα κατά περίπτωση). Η συμμετοχή 

στο συμβούλιο επιλογής εκπροσώπου των συνδικαλιστικών οργανώσεων ικανοποίησε 

                                                           
640

 «Εισήγηση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. στην 52
η
 Γ.Σ.», Δ.Β.935/04-1983. 

641
 Δ.Β.979/06-1986:8-9. 

642
 Δ.Β.932/03-1983 
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τους εκπαιδευτικούς, όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε από την αλλαγή του 

πλαισίου. 

Το επόμενο διάστημα εκδίδεται και η εγκύκλιος Φ.354./11/1/Δ1.2046/15-2-83643 

με την οποία ο υπουργός παιδείας προκηρύσσει την πλήρωση των θέσεων σχολικών 

συμβούλων. Κατά τη διάρκεια μάλιστα του έτους εκείνου, έγινε η διαδικασία και στο 

τέλος ανακοινώθηκαν τα ονόματα των επιλεγέντων σχολικών συμβούλων.644 

Με την Φ.353.1/1/Δ1/ 2576/1-3-83 ξεκινούν οι διαδικασίες για τη στελέχωση του 

νέου θεσμού του προϊσταμένου διεύθυνσης. Στη διαδικασία προβλέπεται ότι η 

επιλογή θα γίνει από το Α.Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. στο οποίο συμμετέχει και ένας αιρετός 

εκπρόσωπος των δασκάλων645 στη σύνθεσή του.646 Με βάση τα όσα ορίζονται ως 

κριτήρια επιλογής647 του άρθρου 14 του Ν. 1304/1982, το συμβούλιο επιλογής 

καταρτίζει, κατά αξιολογική σειρά και ανεξάρτητα από τους βαθμούς που κατέχουν οι 

υποψήφιοι, τον αξιολογικό πίνακα. 

Για το θέμα της διαδικασίας επιλογής προϊσταμένων παρεμβαίνει η Δ.Ο.Ε. η 

οποία με έγγραφό της προς τον υπουργό παιδείας διατυπώνει την άποψη ότι για τη 

διαπίστωση των κριτηρίων των υποψηφίων προϊσταμένων δ/νσης Δ.Ε. που προβλέπει 

ο Ν. 1304/82, κρίνεται απαραίτητη η συνέντευξη των υποψηφίων από το αρμόδιο 

υπηρεσιακό συμβούλιο.648  

Αξίζει να σημειωθεί πως μετά από όλα αυτά, αλλάζει η διαδικασία και εκδίδεται 

το Π.Δ. 225/83 (ΦΕΚ 84/28-6-1983 τ. Α’) με ένα μόνο άρθρο που προβλέπεται πλέον 

ότι για τη διαπίστωση των κριτηρίων για την επιλογή των υποψηφίων σε θέσεις 

προϊσταμένων συγκαταλέγονται: «α. Το συμπέρασμα εδικής συνέντευξης του 

υποψηφίου με τα μέλη του οικείου Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου για να 

διαπιστωθεί η επιστημονική συγκρότηση, η γενικότερη καλλιέργεια και η 

προσωπικότητα του υποψηφίου καθώς και η ενημέρωσή του σε θέματα οργάνωσης 

και διοίκησης της εκπαίδευσης. β. Αιτιολογημένη γνώμη του οικείου Περιφερειακού 

Συμβουλίου της οργανικής θέσης του υποψηφίου […] γ. Τα στοιχεία του υπηρεσιακού 

φακέλου του υποψήφιου. δ. Άλλα στοιχεία και έγγραφα που υποβάλλονται από τον 
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 Δ.Β.931/τ. Β’ Φεβρ.83, σ.7 
644

 «Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των σχολικών συμβούλων», Δ.Β.945/12-1983: 4-5. 
645

 Από το 1983 ως το 1986 αιρετός εκπρόσωπος στο Α.Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. ήταν ο Αλεξανδρόπουλος Θεόδωρος. 
646

 Δ.Β.932/03-1983:12. 
647

 Η διαδικασία προέβλεπε για την επιλογή μαζί με την αίτηση να συνυποβάλλονται «α. Ιδιόγραφο 
βιογραφικό σημείωμα για την υπηρεσιακή κατάσταση και τη γενικότερη προσφορά του υποψήφιου 
στην Εκπαίδευση. β. Αντίγραφα τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης. γ. 
Κάθε αποδεικτικό στοιχείο για την επίδοση και την ικανότητα του υποψήφιου στη γνώση των 
εκπαιδευτικών πραγμάτων και στην οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης». Αυτά τα έγγραφα μαζί 
με τα φύλλα μητρώου και ποιότητας από τον υπηρεσιακό φάκελο διαβιβάζονται στο Συμβούλιο 
Επιλογής. 
648

 Δ.Β.932/03-1983:6. 
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υποψήφιο και αναφέρονται στη συμβολή του για την προαγωγή της παιδείας και στην 

προσωπικότητά του γενικά». 

Πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 1983-84, και πριν ακόμα 

ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής των προϊσταμένων, εκδίδεται το Π.Δ. 340/83 

(ΦΕΚ 120/8-9-83 τ. Α') με θέμα «Καθορισμός των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των 

προϊσταμένων των Διευθύνσεων και Γραφείων της Εκπαίδευσης».649 Σύμφωνα με το 

άρθρο 1 του παραπάνω Π.Δ. «προΐστανται των γραφείων της διεύθυνσης, ασκούν τη 

διοίκηση και τον έλεγχο λειτουργίας των σχολείων της περιφέρειάς τους, είναι 

διοικητικοί και πειθαρχικοί προϊστάμενοι των εκπαιδευτικών, δημόσιων και 

ιδιωτικών…». Ωστόσο, όπως ορίζεται παρακάτω στις παραγράφους 12,13 και 14, είναι 

καθήκον τους να «[12] συνεργάζονται με τους αρμόδιους σχολικούς συμβούλους σε 

θέματα που αφορούν στη λειτουργία των σχολείων και τη βελτίωση της 

προσφερόμενης εκπαίδευσης. [13] Συσκέπτονται, ανάλογα με το θέμα, με τους 

προϊσταμένους των γραφείων εκπαίδευσης, με τους διευθυντές των σχολείων, 

εκπροσώπους των συλλόγων ή ενώσεων των εκπαιδευτικών, της τοπικής 

αυτοδιοίκησης και των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων σε θέματα που αφορούν, 

ιδιαίτερα, στην κατανομή των μαθητών σε σχολεία, στη στέγαση των σχολείων και 

στην ορθολογική και σύμμετρη κατανομή του διδακτικού προσωπικού. Στις συσκέψεις 

αυτές καλούνται και μετέχουν οι σχολικοί σύμβουλοι. [14] Παίρνουν τα απαραίτητα 

μέτρα για την εφαρμογή των προτάσεων των σχολικών συμβούλων ως προς τη 

λειτουργία των σχολείων. Σε περίπτωση που έχουν διαφορετική γνώμη με τις 

προτάσεις αυτές το ζήτημα παραπέμπεται στον οικείο νομάρχη, ο οποίος αποφασίζει 

οριστικά». 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής, η πρώτη κίνηση του 

Υπουργείου Παιδείας ήταν να διοργανώσει επιμορφωτικά σεμινάρια στα νέα στελέχη 

που επιλέχτηκαν να στελεχώσουν τους νέους θεσμούς.650 Έτσι πραγματοποιούνται 

σεμινάρια τριών εβδομάδων για τους σχολικούς συμβούλους από 9 έως 27 

Ιανουαρίου με αρκετά ευρεία θεματολογία,651 που ξεκινά από το ρόλο του νέου 
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 Το αντίστοιχο Π.Δ. με τα καθήκοντα των σχολικών συμβούλων εκδόθηκε περίπου ένα χρόνο μετά. 
650

 1
ο
 Σεμινάριο Επιμόρφωσης των σχολικών συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης και Προσχολικής 

Αγωγής 
Αθήνα, Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών (Ιλίσια), 9-27 Ιανουαρίου 1984  
Οργανωτική Επιτροπή του 1ου Επιμορφωτικού Σεμιναρίου 
Λάμπρος Σταύρου, Διευθυντής ΣΕΛΔΕ, Πρόεδρος 
Αθανάσιος Παπάς, παιδαγωγός, μέλος 
Σήφης Μπουζάκης, παιδαγωγός, μέλος 
Δήμητρα Λάζου, νηπιαγωγός με απόσπαση στο ΥΠ.Ε.Π.Θ., μέλος 
Δημήτρης Λέφας, δάσκαλος με απόσπαση στο ΥΠ.Ε.Π.Θ., μέλος 
Γεώργιος Χασάπης, δάσκαλος με απόσπαση στο ΥΠ.Ε.Π.Θ., μέλος 
Ψαρρός Ιωάννης, δάσκαλος με απόσπαση στο ΥΠ.Ε.Π.Θ., μέλος 
 
651

 Αναλυτικά το Πρόγραμμα Εργασιών του 1ou Σεμιναρίου έχει ως εξής 
Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 1984 
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θεσμού και τις νέες σχέσεις όπως διαμορφώνονται στο χώρο της εκπαίδευσης και 

εκτείνεται στα νέα αναλυτικά προγράμματα και τη διδακτική των γνωστικών 

αντικειμένων, συμπεριλαμβάνει όμως και την αξιολόγηση. Έτσι, όπως αναφέρεται στο 

Δ.Β., «μια εκκρεμότητα στο χώρο της Γενικής Εκπ/σης μετά την κατάργηση του 

                                                                                                                                                                          
Χαιρετισμοί (υπουργού Απ. Κακλαμάνη, υφυπουργού, Π. Μώραλη, προέδρου της Δ.Ο.Ε. Μ. 
Παπαχρίστου κ.ά.) 
Τρίτη 10 Ιανουαρίου 1984 
Β. Βουκουβαλίδης και ομάδα εργασίας ΥΠ.Ε.Π.Θ.: «Το εκπαιδευτικό σύστημα και η αλλαγή του» 
Αλ. Δημαράς: «Σταθμοί στην ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης».  
Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 1984 
Θ. Βακαλιός & Κ. Κάρμας: «Η εκπαίδευση σε σχέση με την κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα». 
Π. Ευθυμίου: «Εισήγηση τον υφυπουργού Νέας Γενιάς και Αθλητισμού». 
Θ. Γέρου: «Σύγχρονες τάσεις στη θεωρία και στην πράξη της παιδείας και της αγωγής». 
Χρ. Φράγκου: «Σύγχρονες τάσεις στη θεωρία και στην πράξη της παιδείας και της αγωγής». 
Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 1984 
Αθ. Παπάς: «Σκοπός-περιεχόμενο και γενικές αρχές της αγωγής που παρέχεται στο Δημοτικό Σχολείο 
και στο Νηπιαγωγείο». 
Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 1984 
Θ. Γέρου: «Ανάλυση του ρόλου τον σχολικού συμβούλου». 
Μεν. Παπαχρίστος: «Ο ρόλος του συνδικαλιστικού κινήματος». 
Μιχ. Κασσωτάκης: «Τεχνική της συμβουλευτικής καθοδήγησης». 
Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 1984 
Κ. Χάρης: «Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, του μαθητή και του έργου του σχολείου στο σύνολό του». 
Αρ. Βουγιούκας: «Νέα αναλυτικά προγράμματα και βιβλία». 
Τρίτη 17 Ιανουαρίου 1984 
Δίον. Μελάς: «Νεοελληνική γλώσσα». 
Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 1984 
Αρ. Βουγιούκας: «Νεοελληνική γλώσσα». 
Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 1984 
Γ. Μαραγκουδάκης: «Μαθηματικά». 
Γ. Σαλβαράς: «Μαθηματικά». 
Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 1984 
Αν. Μττενέκος: «Μελέτη Περιβάλλοντος». 
Ν. Σκόπας, Γ. Γεωργοκώστας & Θρ. Μπέλλας: «Μελέτη Περιβάλλοντος». 
Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 1984 
Παν. Ξωχέλλης: «Διαπροσωπικές σχέσεις στην εκπαίδευση». 
Ν. Γιαννούλης: «Διδακτικά προβλήματα και διδακτικές πλάνες». 
Τρίτη 24 Ιανουαρίου 1984 
Αντ. Μπενέκος & Αικ. Χαραμόγλη: «Αισθητική αγωγή στο Δημοτικό Σχολείο». 
Χρ. Λάζος: «Αισθητική αγωγή στο Δημοτικό Σχολείο». Ν. Καρρά: «Θέατρο στο σχολείο». 
Γ. Κουρουττός: «Αισθητική αγωγή στο Δημοτικό Σχολείο: Μουσικές τέχνες». 
Γ. Σκορδίλης: «Φυσική αγωγή».  
Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 1984 
Αθαν. Παπάς & Σ. Μπουζάκης: «Αυταρχική και αντιαυταρχική συμπεριφορά του δασκάλου και της 
νηπιαγωγού». 
Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 1984 
Λ. Σταύρου: «Μαθησιακές δυσκολίες και προβλήματα μαθητών (ψυχοπαιδαγωγική και κοινωνιολογική 
προσέγγιση». 
Κ. Καλατζής: «Η ειδική αγωγή χθες και σήμερα: Νέοι προσανατολισμοί, η θέση της ειδικής αγωγής στον 
κορμό της λαϊκής παιδείας, το αντικείμενο και οι σκοποί της». 
Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 1984 
Γ. Μαραγκουδάκης: «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή». 
Κλείσιμο εργασιών Σεμιναρίου (Καράμηνας, 2013:238-240) 
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επιθεωρητικού θεσμού τακτοποιείται και η ικανοποίηση ενός πάγιου αιτήματος όλων 

των δασκάλων και νηπιαγωγών της χώρας, ολοκληρώνεται».652 Στον χαιρετισμό 

μάλιστα του 1ου Σεμιναρίου σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης, ο 

πρόεδρος της Δ.Ο.Ε., Μεν. Παπαχρήστος, εκφράζει την ικανοποίηση του κλάδου για 

την ολοκλήρωση των διαδικασιών επιλογής των νέων σχολικών συμβούλων και την 

πλήρη εφαρμογή του νέου νόμου.653 Παράλληλα, μέσα στον Ιανουάριο του 1984, 

υλοποιείται εκτός από το σεμινάριο για τους σχολικούς συμβούλους και αντίστοιχο 

ταχύρρυθμο σεμινάριο μιας μόνο εβδομάδας για τους προϊσταμένους διευθύνσεων 

και αναλαμβάνουν καθήκοντα.654 

Στο αντίστοιχο σεμινάριο σχολικών συμβούλων που έγινε στη Θεσσαλονίκη ο οργ. 

γραμματέας της Δ.Ο.Ε. Λευτέρης Γιαζκουλίδης εκφράζει την ικανοποίησή του που ένα 

όραμα δεκαετιών, όπως επισήμανε, έγινε πραγματικότητα μετά από πολλούς αγώνες 

του κλάδου. Δεν θεωρεί όμως αυτονόητη την επιτυχία του νέου θεσμού, αλλά τη 

συναρτά και με άλλα θέματα όπως τα καινούρια αναλυτικά προγράμματα, τα νέα 

βιβλία, το νέο νόμο για την γενική εκπαίδευση [ο 1566 τελικά ψηφίστηκε το 1985], το 

νέο μισθολόγιο, την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και την ίδρυση των 

παιδαγωγικών τμημάτων.655  

Όπως βλέπουμε τα ζητήματα της μορφής του σχολείου είναι ένα από αυτά που 

απασχολούν τα συνδικάτα αλλά και τα συνδέουν ευθέως με το νέο θεσμό του 

σχολικού συμβούλου. Παράλληλα και οι εκπαιδευτικοί εκφράζονται με τα θετικότερα 

σχόλια για την πλήρη λειτουργία του θεσμού.656  

Όπως έχουμε αναφέρει ενώ η διαδικασία επιλογής των νέων σχολικών 

συμβούλων ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 1983 και πραγματοποιήθηκαν τα 

εισαγωγικά σεμινάρια έφτασε η ώρα της λειτουργίας του νέου θεσμού. Ωστόσο, το 

θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του θεσμού είναι ακόμα υπό συζήτηση. Η μετάβαση 

αυτή από τον επιθεωρητή στο σχολικό σύμβουλο, όπως φαίνεται, δεν είναι καθόλου 

εύκολη.657 Βασικό στοιχείο του νέου θεσμού θεωρείται η μετακλητότητα του σχολικού 

συμβούλου, η οποία ήρθε να ικανοποιήσει αντίστοιχο αίτημα του κλάδου και δεν 

επιβλήθηκε εκ των άνω. Αυτή η ιδιότητα καθιστά το θεσμό λαογέννητο και το σχολικό 

σύμβουλο μέρος του εκπαιδευτικού κόσμου αφού ανά πάσα στιγμή μπορεί να 

εναλλάσσονται οι εκπαιδευτικοί στη θέση αυτή.  
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 Δ.Β.947/01-1984:2. 
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 Δ.Β.947/1984:14. Δ.Β.955/1984:10 
654

 Δ.Β.947/01-1984. 
655

 Δ.Β.948/02-1984. 
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 Γιώργος Ματούλας, «Ο σχολικός σύμβουλος ante portas». Θεοχάρης Λιόγκας, «Οι σχολικοί 
σύμβουλοι (Η Ανθρώπινη Διάσταση)». Δ.Β.956/10-1984:20-1. 
657

 Γιώργος Πυργιωτάκης, «Οι σχολικοί σύμβουλοι μπροστά στην ανάληψη των καθηκόντων τους», 
Δ.Β.948/02-1984:2-4. Χρήστος Κοντογιάννης, «Οι σχολικοί σύμβουλοι στο έργο αναμόρφωσης της 
παιδείας», Δ.Β.948/02-1984:4. Κώστας Ποζιάδης, «Λαός και Δάσκαλοι θέλουν τους Σχολικούς 
Συμβούλους φορείς της Αλλαγής», Δ.Β.948/02-1984:5. Παπαχρίστος, Δ.Β.951/1984:29, 
Δ.Β.952/1984:12, Δ.Β.960/1985:27, Δ.Β.949/1984:3. 
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Ενώ η έκδοση του Π.Δ. με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες καθυστερεί,658 την 

ίδια περίοδο παρατηρούνται δημοσιεύματα της εφημερίδας Η Βραδυνή (18-1-1984, 

16-5-1984 και 20-6-1984), τα οποία καταλογίζουν σε συγκεκριμένους σχολικούς 

συμβούλους ότι είναι αργόμισθοι, το έργο τους είναι μια απλή χειραψία και ότι οι 

επιλεγέντες σχολικοί σύμβουλοι δεν είναι άξιοι να κατέχουν αυτές τις θέσεις· έτσι, 

εμφανίζονται τα πρώτα ψήγματα κριτικής στο νέο θεσμό. Σε άρθρα-απαντήσεις των 

σχολικών συμβούλων, παρατίθενται επιχειρήματα με τα οποία προσπαθούν να 

εκφράσουν την προσπάθειά τους να συμβάλλουν στην αναβάθμιση της 

εκπαίδευσης.659 

Αντιπαράθεση έγινε όμως και σε ένα άλλο επίπεδο, αυτό του συνδικαλιστικού 

κινήματος. Δεκαπέντε δάσκαλοι του Διδασκαλικού Συλλόγου Ν. Ιωαννίνων με αγωγή 

τους στο ειρηνοδικείο Ιωαννίνων ζητούσαν την ακύρωση της εκλογής των 

αντιπροσώπων του συλλόγου στη Δ.Ο.Ε., επειδή στις εργασίες της Γ.Σ. (6.9.84) πήραν 

μέρος προϊστάμενοι και σχολ. σύμβουλοι. Το ειρηνοδικείο Ιωαννίνων με απόφασή 

του απέρριψε την αγωγή. Έτσι καταρρίπτεται πλέον κάθε αμφισβήτηση σχετικά με το 

δικαίωμα των σχολικών συμβούλων και των προϊσταμένων να συνδικαλίζονται στις 

οργανώσεις του κλάδου, θεωρούμενοι πια αναπόσπαστο κομμάτι του.660 

Η αίσθηση που έχει δημιουργηθεί στον κλάδο είναι αυτή που θεωρεί τους 

σχολικούς συμβούλους ως το κομμάτι εκείνο των εκπαιδευτικών στο οποίο έχει 

ανατεθεί η επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση, όπως στους δασκάλους έχει 

ανατεθεί το διδακτικό έργο, και με αυτό το σκεπτικό θα μπορούν να συμμετέχουν στις 

συνδικαλιστικές οργανώσεις όπως και πριν. Άλλωστε πολλοί από τους σχολικούς 

συμβούλους ήταν ήδη ενεργά συνδικαλιστικά στελέχη.661 Παρ’ όλα αυτά, αυτού του 

είδους οι προβληματισμοί θα απασχολούν για πολύ καιρό ακόμα τον κλάδο. 

Εν τω μεταξύ στις 4-2-1984 κυκλοφορεί η εφ. Ελευθεροτυπία με τον πρωτοσέλιδο 

τίτλο «ΣΟΚ στην ΠΑΙΔΕΙΑ». Σε εσωτερικό άρθρο αναφέρεται στην απόφαση του Γ’ 

τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία κρίθηκαν αντισυνταγματικές 

κάποιες διατάξεις του νόμου-πλαίσιου (Ν.1268/82) για τα Α.Ε.Ι.662 Όπως όμως 

σημειώνει ο αρθρογράφος του Δ.Β., ταυτόχρονα το Συμβούλιο Επικρατείας έκρινε 

συνταγματικό τον Ν. 1304/82 «που εισήγαγε το θεσμό του σχολικού συμβούλου στη 
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  Τελικά θα καθυστερήσει περίπου ένα εξάμηνο από την επιλογή τους και περίπου ενάμισι χρόνο 

από την προκήρυξη των θέσεών τους. Πράγμα που σημαίνει ότι οι υποψήφιοι υπέβαλλαν αίτηση 

συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής χωρίς να γνωρίζουν ποια θα ήταν τα καθήκοντα και οι 

αρμοδιότητές τους. 
659

 «Απαντήσεις των σχολικών συμβούλων στα δημοσιεύματα της Βραδυνής», Δ.Β.953/06-1984:12. 
660

 «Ναι! Οι προϊστάμενοι εκπαίδευσης και οι σχολικοί σύμβουλοι να συνδικαλίζονται», Δ.Β.963/03-
1985:7. 
661

 «Οι σχολικοί σύμβουλοι και ο συνδικαλισμός», Δ.Β.953/06-1984:9. 
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 Κώστας Τσαρούχας, «Συμβούλιο Επικρατείας: Γιατί είπε το «Όχι» στο νόμο-πλαίσιο», 
Ελευθεροτυπία, 04-02-1984. 
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γενική και μέση, τεχνική -επαγγελματική εκπαίδευση, καταργώντας ταυτόχρονα 

θέσεις επιθεωρητών δημοτικής εκπαίδευσης. Αυτό δέχθηκε το Γ’ Τμήμα του 

Συμβουλίου της Επικρατείας που συνήλθε υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου κ. Γ. 

Σκουρτσή (εισηγητής ο σύμβουλος Επικρατείας κ. Γ. Γραίγος). Τη συνταγματικότητα 

του Ν. 1304 είχαν αμφισβητήσει πάνω από 200 επιθεωρητές, που με προσφυγές τους 

στο ΣτΕ υποστήριζαν ότι: οι θέσεις των σχολικών συμβούλων που συστάθηκαν, είναι 

στην ουσία όμοιες με τις καταργημένες των επιθεωρητών δημοτικής εκπαίδευσης και 

επομένως τις θέσεις αυτές έπρεπε, συμφωνά με το σύνταγμα, να καταλάβουν οι 

επιθεωρητές Δ Ε. Το ΣτΕ έκρινε όμως ότι ο ν. 1304 αναδιοργάνωσε σε νέα βάση το 

θεσμό της εποπτείας, που ασκείται στους εκπαιδευτικούς λειτουργούς. Έτσι, κατά τη 

γνώμη του δικαστηρίου, οι σχολικοί σύμβουλοι, αφού απαλλάσσονται από διοικητικές 

αρμοδιότητες και επιφορτίζονται με εκπαιδευτικό και καθοδηγητικό έργο, έχουν 

διαφορετικά καθήκοντα από τους επιθεωρητές Δ.Ε. Επομένως οι 300 θέσεις που 

συστάθηκαν δεν είναι όμοιες προς τις καταργημένες».663 

Η συζήτηση μετά και την επιλογή των σχολικών συμβούλων και εν όψει της 

θεσμοθέτησης των ειδικότερων καθηκόντων και λειτουργίας του νέου θεσμού, 

στρέφεται τώρα γύρω από τον χαρακτήρα του. Τον Απρίλιο, σε άρθρο του δασκάλου 

Γρ. Γιαννακόπουλου με τίτλο: «Ο θεσμός του σχολικού συμβούλου», εκφράζονται οι 

προσδοκίες για τον νέο θεσμό. Όπως αναφέρει, δεν πρέπει να στρέφονται στα 

πρόσωπα, δηλαδή στο ποιοι έγιναν τώρα σχολικοί σύμβουλοι, τα οποία αν 

«αποδειχτούν ότι δεν ανταποκρίνονται σ’ αυτά που ο κλάδος περιμένει να 

παραχωρήσουν τη θέση τους σε άλλους άξιους συναδέλφους», αλλά στο θεσμό (Δ.Β. 

950/Απρ. 84 σ. 26). Ο θεσμός δεν πρέπει να βάλει το σχολικό σύμβουλο να είναι 

φορέας της κυρίαρχης ιδεολογίας. Οι νέες σχολικές συνθήκες δεν ανέχονται τον τύπο 

του σχολικού συμβούλου σαν αναμφισβήτητη αυθεντία ούτε ανέχονται παραδοσιακά 

σχήματα και αποκτημένες στερεότυπες διδακτικές συνήθειες. Έτσι ο σχολικός 

σύμβουλος δεν θα πρέπει να περιορίζει το δάσκαλο και να βάζει τη διδασκαλία του 

σε συγκεκριμένα πλαίσια, αλλά να τον αφήνει ελεύθερο να διαπλάθει ελεύθερους 

πολίτες.664  

Στο ίδιο φύλλο αναδημοσιεύεται το άρθρο του προέδρου της Δ.Ο.Ε., Μεν. 

Παπαχρίστου, από την εφ. Ελευθεροτυπία (22-12-83) με τίτλο: «Ο σχολικός 

σύμβουλος ένας θεσμός λαογέννητος», όπου, όπως αναφέρθηκε παραπάνω 

περιγράφονται τα θετικά του νέου θεσμού και οι προσδοκίες από αυτόν.665 Σε άλλο, 

ανυπόγραφο, άρθρο του Δ.Β. του Μαΐου του 1984 με τον τίτλο «Έρχεται... ο σχολικός 

σύμβουλος», αναφέρεται στις αντιδράσεις που ήδη κυοφορούνται στους χώρους της 
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 Δ.Β.949/03-1984. 
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 Γρηγόρης Γιαννακόπουλος, «Ο θεσμός του σχολικού συμβούλου. Η εκπαίδευση στο χάραμα της 
νέας πορείας», Δ.Β.950/04-1984:26. 
665

 Μεν. Παπαχρίστος, «Ο σχολικός σύμβουλος: ένας θεσμός λαογέννητος», Δ.Β.950/04-1984. 
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εκπαίδευσης, όσον αφορά το ρόλο και τα καθήκοντα του σχολικού συμβούλου, 

χρησιμοποιώντας την αποκαλυπτική φράση: «Τι θέλουμε δε λέμε».666  

Τα ερωτήματα για το ρόλο του σχολικού συμβούλου πολλά. «Τι προτιμάτε, πότε 

θα ξανάρθει; Ή πάλι εδώ είναι και πότε θα φύγει;» Αυτός είναι ο τίτλος του άρθρου 

του Χρ. Μωυσιάδη που αναφερόμενος στο ξεκίνημα του νέου θεσμού βλέπει στους 

επιλεγέντες σχολικούς συμβούλους «μεράκι, ζήλο και όρεξη για δουλειά» αλλά αυτά 

πρέπει να γίνονται με διαφορετική νοοτροπία από τους επιθεωρητές. Έτσι ζητά για να 

επιτύχει ο νέος θεσμός «να μην αξιολογεί ούτε να βαθμολογεί, αλλά με τις γνώσεις 

του, την πείρα το πλησίασμα στον δάσκαλο να βοηθά και να προωθεί το έργο του».667 

Πάντως ο σχολικός σύμβουλος δεν έχει βρει τη θέση του στο χώρο της 

εκπαίδευσης. Σε άρθρο του Δ.Β. τον Ιούνιο του 1984 με τίτλο: «Οι σχολικοί σύμβουλοι 

και ο συνδικαλισμός» επιχειρείται να ξεκαθαριστούν οι σχέσεις, ως προς το αν 

μπορούν και πρέπει να είναι μέλη των συνδικαλιστικών συλλόγων, τονίζοντας ο 

αρθρογράφος ότι «καμιά απόφαση γενικής συνέλευσης δεν υπάρχει που να επιβάλλει 

τη μη εγγραφή των συναδέλφων αυτών που ως την ώρα της επιλογής τους αρκετοί απ' 

αυτούς ήταν ενεργά συνδικαλιστικά στελέχη. Οι σχολικοί σύμβουλοι δεν είναι κάτι 

ξεχωριστό από τον κλάδο».668  
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 «Πολλές συζητήσεις, πολλά λόγια, πολλά σχόλια. Τι θα είναι, τι θα κάνει, τι δε θα κάνει. Δεν 
θέλουμε κανένα, καλά κάνουμε τη δουλειά μας. Φτάνει μόνο ο διοικητικός προϊστάμενος κλπ. Χρόνια 
και χρόνια ζητούσαμε από την πολιτεία σχολικούς συμβούλους, τώρα που ‘ρχονται τους φοβόμαστε. 
Δεν θέλουμε να μπαίνουν στις τάξεις, δεν θέλουμε να μας κρίνουν, δεν θέλουμε... δεν θέλουμε. Τι 
θέλουμε δε λέμε [...]. Τα σχολεία δεν είναι, δεν μπορεί να είναι χώροι κλειστοί, τα σχολειά πρέπει να 
είναι ανοιχτά προς όλους και για όλους, για την προώθηση της σκέψης, για την ανταλλαγή των ιδεών, 
για την έρευνα, για την αναζήτηση, για την εξέλιξη. 

Ο σχολικός σύμβουλος δεν θα ’ρθει να κρίνει εμένα ή τους μαθητές μου, αλλά μέσα από τη δική 
μου δουλειά και προσπάθεια σε συνδυασμό με τη δική του πείρα και γνώση, θα προβληματιστεί, θα 
πειραματιστεί, θα κρίνει, θα συγκρίνει (τρόπους δουλειάς, όχι πρόσωπα), θα ερεθιστεί για την 
αναζήτηση καλύτερων τρόπων και μεθόδων αγωγής, μάθησης και οργάνωσης της Σχολικής ζωής. 

Θα καταλήξει σε συμπεράσματα, θα προωθήσει τα προβλήματά μας, θα γίνει ο σύνδεσμος, που 
σήμερα δεν υπάρχει, σχολείου - μαθητών - δασκάλων με τις υπηρεσίες και τα επιτελικά όργανα του 
Υπουργείου Παιδείας. Γιατί λοιπόν σι ανησυχίες και οι αμφισβητήσεις; 

Κι αν κάποια πρόσωπα ίσως σκοντάφτουν είναι χωρίς σημασία, τα πρόσωπα αλλάζουν, σημασία 
έχει ο θεσμός, που τώρα κάνει τα πρώτα του δειλά βήματα και που όλοι πρέπει να βοηθήσουμε να 
σταθεί γερά στα πόδια του, να βαδίσει σωστά, να προχωρήσει. Για την επιτυχία ή την αποτυχία θα 
είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι». Δ.Β.952/05-1984. 
667

 Χρ. Μωυσίδης, «Τι προτιμάτε; Πότε θα ξανάρθει; Ή πάλι εδώ είναι και πότε θα φύγει;», Δ.Β.952/05-
1984:21. 
668

 «Πολύ πριν καθιερωθεί ο θεσμός του σχολικού συμβούλου, ο κλάδος μας είχε διαμορφώσει την 
άποψη ότι οι συνάδελφοι που θα κληθούν να υπηρετήσουν το νέο αυτό θεσμό δεν πρέπει να 
αποκοπούν από τον κορμό του και να διαχωριστούν σαν ξένο σώμα. Αυτό είχε τονιστεί τότε από πολλές 
πλευρές γιατί ήταν αρνητική η προσφορά στην προώθηση των συμφερόντων του κλάδου από την 
ένωση των «αφεντικών» επιθεωρητών. Σήμερα που καθιερώθηκε ο θεσμός του σχολικού συμβούλου 
δεν έχουν αλλάξει οι απόψεις του κλάδου μας για να υποστηρίζεται από μερικούς η απομάκρυνση τους 
από τους συλλόγους. [...] Είναι συνάδελφοι που η πολιτεία τους έχει αναθέσει την επιστημονική και 
παιδαγωγική καθοδήγηση, όπως έχει αναθέσει στους δασκάλους και νηπιαγωγούς το διδακτικό έργο, 
στους προϊστάμενους των γραφείων το διοικητικό έργο και στους διευθυντές των δημοτικών σχολείων 
και νηπιαγωγείων το διοικητικό και διδακτικό έργο. Γι αυτό λοιπόν σαν συνάδελφοι εργαζόμενοι για τα 
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Το Μάιο δημοσιεύεται ολόκληρο στο Δ.Β. 953 το Π.Δ. 214/84 (ΦΕΚ 77/29-5-1984 

τ. Α') με τίτλο: «Καθήκοντα και αρμοδιότητες των σχολικών συμβούλων» για 

ενημέρωση των εκπαιδευτικών χωρίς κάποιο σχολιασμό.669 Απ’ ότι φαίνεται όμως 

από τα δημοσιεύματα του Δ.Β.,670 από μερίδα του Τύπου671 ασκείται έντονη κριτική, 

τόσο στο θεσμό του σχολικού συμβούλου όσο και στα πρόσωπα που τον στελέχωσαν. 

Μέσα από τις σελίδες του Δ.Β. δίνονται απαντήσεις από σχολικούς συμβούλους, τις 

οποίες έχουμε σχολιάσει ήδη σε προηγούμενη ενότητα. 

Μετά την πρώτη επιλογή, όπου τη σύνθεση του Συμβουλίου προέβλεπε ο νόμος, 

δημοσιεύεται το Π.Δ. 277/84 (ΦΕΚ Α’ 104/19-7-84) με το οποίο συστήνεται το 

συμβούλιο «για την επιλογή, την επανάκριση για ανανέωση της θητείας, τα θέματα 

υπηρεσιακής κατάστασης και τον πειθαρχικό έλεγχο των σχολικών συμβούλων». Το 

συμβούλιο ήταν επταμελές και προέβλεπε τη συμμετοχή ενός δικαστή της διοικητικής 

δικαιοσύνης για πρόεδρο, πέντε μελών ΔΕΠ των Α.Ε.Ι. ή συμβούλων Α’ και Β’ του 

Κ.Ε.Μ.Ε. και ενός σχολικού συμβούλου. Για την απόφαση αυτή διαμαρτυρήθηκε 

έντονα η Δ.Ο.Ε. και με επιστολή της προς την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας ζητά τη 

συμμετοχή εκπροσώπου της στο συμβούλιο επιλογής και επανάκρισης σχολικών 

συμβούλων. «Αυτός ο αποκλεισμός των εκπροσώπων μας από αυτό το όργανο, στερεί 

τις οργανώσεις των εκπαιδευτικών από τη δυνατότητα να συμμετέχουν στη 

διαμόρφωση των επιλογών που αφορούν και τους ίδιους και την εκπαίδευση. 

Συγχρόνως έρχεται σε αντίθεση με την διακηρυγμένη από την σοσιαλιστική 

κυβέρνηση αρχή της συμμετοχής των εργαζομένων σε διαδικασίες ζωτικής γι’ αυτούς 

σημασίας. […] Μετά τα παραπάνω και παίρνοντας υπόψη ότι ο κλάδος μας 

πρωτοστάτησε και αγωνίστηκε χρόνια για τη δημιουργία του θεσμού του σχολικού 

συμβούλου στην εκπαίδευση, σας καλούμε να αναθεωρήσετε την απόφασή σας για 

μη συμμετοχή εκπροσώπων των εκπ/κών οργανώσεων στο συμβούλιο που 

προαναφέρθηκε και να προχωρήσετε στην κατοχύρωση της συμμετοχής μας όπως και 

στην πρώτη φάση Επιλογής σχολικών συμβούλων, γεγονός που χαρακτηρίστηκε από 

τον κλάδο μας σαν κατάκτηση στην πορεία για μια άλλη εκπαίδευση στα παιδιά του 

ελληνικού λαού».672 

                                                                                                                                                                          
εργασιακά τους συμφέροντα μαζί με όλους εμάς θα αγωνιστούν για να τα προωθήσουν. Κάθε άλλη 
σκέψη γα χωριστή συνδικαλιστική οργάνωση και δράση μας βρίσκει αντίθετους και θα την 
πολεμήσουμε Η θέση μας είναι «όλοι μαζί σε μια πρωτοβάθμια οργάνωση» και δε θα επιτρέψουμε 
ποτέ να ξανάρθει η τακτική του «διαίρει και βασίλευε» που σκόπιμα καλλιεργούν όλοι αυτοί που 
υποστηρίζουν τη χωριστή συνδικαλιστική δράση των σχολικών συμβούλων». «Οι σχολικοί σύμβουλοι 
και το έργο τους», Δ.Β.953/06-1984:9. 
669

 Δ.Β.953/06-1984:14-15. 
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 Δ.Β.953/06-1984:11. 
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 Εφημερίδα Η Βραδυνή, 18-1-1984, 16-5-1984 και 20-6-1984. Τα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι οι 
σχολικοί σύμβουλοι είναι αργόμισθοι και οι θέσεις κατελήφθησαν από ανθρώπους που δεν έχουν τα 
προσόντα γι αυτές.  
672

 «Αίτημα της Δ.Ο.Ε. για συμμετοχή εκπροσώπου της στο Συμβούλιο Επιλογής και επανάκρισης 
σχολικών συμβούλων», Δ.Β.958/11-1984:10. 
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Έτσι, πριν από την επόμενη διαδικασία επιλογής, αλλάζει η σύνθεση του 

συμβουλίου επιλογής σχολικών συμβούλων, εναρμονιζόμενη στα νέα πλαίσια που 

δημιούργησε ο 1566/85, με την έκδοση του Π.Δ. 188/86 (ΦΕΚ 76/13-6-86 τ. Α'). Το 

Π.Δ. είχε τον τίτλο «Μετονομασία και συμπλήρωση της σύνδεσης των αρμόδιων για 

θέματα σχολικών συμβούλων συμβουλίων» και εκδόθηκε με πρόταση και υπογραφή 

του υφυπουργού παιδείας Π. Μώραλη. Σε αυτό, προβλέπεται η υπαγωγή της 

διαδικασίας στο Κ.Υ.Σ.Π.Ε., στο οποίο συμμετέχουν δύο αιρετοί εκπρόσωποι του 

κλάδου. 

 

Τον Αύγουστο του 1984 (17-25/8) διοργανώνεται από το Υπουργείο Παιδείας το 

2ο σεμινάριο επιμόρφωσης σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης 

προσχολικής και ειδικής αγωγής673. Η θεματολογία674 του 2ου σεμιναρίου είναι αρκετά 
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 2ο Σεμινάριο Επιμόρφωσης των σχολικών συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης και Προσχολικής 
Αγωγής 
Αθήνα, Πάντειο Πανεπιστήμιο - 98° Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, 17-25 Αυγούστου 1984 
Οργανωτική Επιτροπή του 2ου Επιμορφωτικού Σεμιναρίου 
Θεόφραστος Γέρου, παιδαγωγός, ειδικός σύμβουλος ΥΠ.Ε.Π.Θ.  
Κων/νος Χάρης, παιδαγωγός, ειδικός σύμβουλος ΥΠ.Ε.Π.Θ.  
Λάμπρος Σταύρου, παιδαγωγός, με απόσπαση στο Κ.Ε.Μ.Ε.  
Γεώργιος Δήμου, παιδαγωγός, με απόσπαση στο Κ.Ε.Μ.Ε.  
Αθανάσιος Μπλούνας, παιδαγωγός, με απόσπαση στο Κ.Ε.Μ.Ε.  
Γεώργιος Χασάπης, δάσκαλος, με απόσπαση στο ΥΠ.Ε.Π.Θ.  
Παναγιώτης Παπαντωνόπουλος, δάσκαλος, με απόσπαση στο ΥΠ.Ε.Π.Θ.  
Δήμητρα Λάζου, νηπιαγωγός με απόσπαση στο ΥΠ.Ε.Π.Θ.  
Ομάδες Εργασίας  
Α. Νεοελληνική Γλώσσα: Δίον. Ακτύπης, Αρ. Βελαλίδης, Αρ. Βουγιούκας, Κ. Καλαπανίδας, Ν. Κανάκης, 
Νικ. Κουμέντος, Α. Λαμπρινίδης, Διον. Μελάς, Αθ. Μπλούνας, Χρ. Παπαδημητριου, Γ. Περπιράκης, Χ. 
Σακελλαρίου, Κ. Χωρεάνθης. 
Β. Μαθηματικά: Γ. Αλβανός, Γ. Αποστολίκας, Γ. Δήμου, Ν. Ζέρβας, Γ. Μαραγκουδάκης, Θ. Μπρούμας, Κ. 
Πασσάκος, Γ. Σαλβαράς. 
Γ. Μελέτη Περιβάλλοντος: Γ. Γεωργοκώστας, Αχ. Λεοντάρης, Θρ. Μπέλλας, Αντ. Μπενέκος, Ν. Σκόπας, Γ. 
Χριστιάς.(Καράμηνας, 2013:241) 
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 Το Πρόγραμμα Εργασιών του 2ου Σεμιναρίου 
Παρασκευή 17 Αυγούστου 1984 
Χαιρετισμοί (Α. Κακλαμάνης, υπουργός ΥΠ.Ε.Π.Θ., Μ. Παπαχρίστος, Πρόεδρος Δ.Ο.Ε., κ.ά.). 
Θεματική: Διδακτική Πράξη και Νέα Αναλυτικά Προγράμματα και Βιβλία 
Αρ. Βουγιούκας: «Νεοελληνική Γλώσσα». 
Σάββατο 18 Αυγούστου 1984 
Θ. Γέρου, Κ. Χάρης & Αρ. Βουγιούκας: «Συζήτηση για τα βιβλία Γλώσσας της Β' και Γ' Δημοτικού». 
Θ. Γέρου: «Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου». 
Δευτέρα 20 Αυγούστου 1984 
Αθ. Μπλούνας: «Συμπεράσματα για τη Νεοελληνική Γλώσσα». 
Γ. Μαραγκουδάκης & Γ. Σαλβαράς: «Μαθηματικά». 
Τετάρτη 22 Αυγούστου 1984 
Α. Αττοστολίκας: «Ανακοίνωση συμπερασμάτων για τα Μαθηματικά». 
Αν. Μπενέκος & Ι. Χριστιάς: «Μελέτη Περιβάλλοντος». 
Πέμπτη 23 Αυγούστου 1984 
Αν. Μπενέκος, Κ. Χάρης & Ι. Χριστιάς: «Συζήτηση για τα βιβλία Εμείς κι ο Κόσμος». 
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ευρεία· αν και χρονικά πιο περιορισμένο από το 1ο, εντούτοις περιλαμβάνει μεταξύ 

άλλων την αξιολόγηση και, όπως ήταν φυσικό, την ανάλυση του Π.Δ. 214/84 το οποίο 

αποτύπωνε τα καθήκοντα του σχολικού συμβούλου.  

Ανάμεσα στα «ζητήματα που αφορούν τους σχολικούς συμβούλους», όπως 

τιτλοφορείται σχετικό δημοσίευμα στο Δ.Β.,675 η Δ.Ο.Ε. εντοπίζει την δυνατότητα να 

παίρνουν μετάθεση με βάση τα οικογενειακά κριτήρια. Το ζήτημα της τοποθέτησης 

των σχολικών συμβούλων ήταν εξ αρχής προβληματικό καθώς όλη η χώρα 

θεωρούνταν ενιαία περιφέρεια και η τοποθέτηση των υποψηφίων ήταν υποχρεωτική 

σε οποιαδήποτε θέση. 

Ένας εκ των πρωτεργατών του θεσμού του σχολικού συμβούλου και στενός 

συνεργάτης του υπουργού παιδείας, ο Θεόφραστος Γέρου, υποστηρίζει ότι στις 

σχέσεις του σχολικού συμβούλου με τα στελέχη της διοίκησης, προϊσταμένους 

διεύθυνσης και γραφείων, επιδιώκεται σχέση συνεργασίας και όχι εξάρτησης. Ωστόσο 

καταθέτει τους προβληματισμούς του για την ασάφεια του θεσμού, τις ενδεχόμενες 

δυσκολίες και σημεία τριβής που μπορούν να προκύψουν από ενδεχόμενο 

νομοθετικό κενό. Παράλληλα, δεν παραλείπει να σημειώσει ότι ο σχολικός 

σύμβουλος θα συμμετέχει στην αξιολόγηση, αλλά το ερώτημα είναι: «αξιολόγηση 

προς τι; για ποιο σκοπό;» καθώς η σύνταξη έκθεσης από τον επιθεωρητή συνδέθηκε 

πολύ συχνά με δυσάρεστες καταστάσεις (Γέρου, 1985:80-82). 

Με τους σχολικούς συμβούλους στα σχολεία, κατά την έναρξη του σχολικού 

έτους 1984-85, η Δ.Ο.Ε. διαπιστώνει ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα που έχουν 

σχέση με τη λειτουργία του θεσμού. Είναι φανερό πως και η Δ.Ο.Ε., όπως και η 

πλειοψηφία των εκπαιδευτικών, επιθυμεί την επιτυχία του νέου θεσμού. Για το λόγο 

αυτό, μετά τα σεμινάρια και τις τοποθετήσεις των σχολικών συμβούλων, αποστέλλει, 

στις 19 Σεπτεμβρίου 1984, υπόμνημα προς την κυβέρνηση με θέμα: «Υλικοτεχνική, 

οικονομική, υπηρεσιακή και επιστημονική υποστήριξη του έργου του σχολικού 

συμβούλου». Αναφέρει ότι οι νέοι θεσμοί κατά την έναρξη της υλοποίησής τους είναι 

δυνατό να μην αποδώσουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα ώστε να περάσει το νέο 

πνεύμα στο σχολείο, αν δεν ληφθούν τα αναγκαία για την επιτυχία τους μέτρα. 

Αποστέλλει υπόμνημα προς το υπουργό παιδείας στον οποίο προτείνει τη λήψη 

συγκεκριμένων μέτρων για την επιτυχία του νέου θεσμού. Συγκεκριμένα προτείνει 

τρεις τομείς μέτρων: 

Ι. Υλικοτεχνική υποστήριξη (γραφεία, τηλέφωνο, βιβλιοθήκη κλπ.) 

II. Υπηρεσιακή υποστήριξη-προβολή του θεσμού 

                                                                                                                                                                          
Παρασκευή 24 Αυγούστου 1984 
Ανακοίνωση συμπερασμάτων για τη Μελέτη Περιβάλλοντος 
 Β. Βουκουβαλίδης: «Ανάλυση διατάξεων τον ΠΕ 214/84».  
Κ. Χάρης: «Τρόποι οργάνωσης σεμιναρίων για τους δασκάλους».  
Θ. Γέρου, Σ. Κορομηλάς & Ν. Σκόπας: «Μαθησιακές δυσκολίες και τρόποι αντιμετώπισής τους».  
Σάββατο, 25 Αυγούστου 1984 Λήξη εργασιών Σεμιναρίου (ό.π. 2013:242-43) 
675

 «Ζητήματα που αφορούν τους Σχολικούς Συμβούλους», Δ.Β.955/09-1984:12-13. 
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III. Οικονομική και επιστημονική υποστήριξη του θεσμού.676 

 

«Τα νέα προγράμματα και τα νέα σχολικά βιβλία του δημοτικού, μοχλός 

εκσυγχρονισμού της σχολικής εργασίας». Με αυτόν τον τίτλο δημοσιεύει στο Δ.Β. 

(953/Ιούν.84) ο σχολικός σύμβουλος Απ. Τσακαλίδης άρθρο στο οποίο αναφέρει ότι, 

«πραγματοποιήθηκε με επιτυχία τη Δευτέρα (14-5-84) στο Αλεξάνδρειο Αθλητικό 

Μέλαθρο (Παλαί ντε Σπορ) το μεγάλο εκπαιδευτικό ενημερωτικό συνέδριο των 

συλλόγων δασκάλων του Νομού Θεσσαλονίκης για τα νέα προγράμματα και τα νέα 

σχολικά βιβλία «Η Γλώσσα μου» και «Εμείς και ο Κόσμος». Πάνω από 4.000 δάσκαλοι, 

σπουδαστές της παιδ. ακαδημίας, της ΣΕΛΔΕ και αρκετοί γονείς συμμετέχοντας στο 

συνέδριο, που οργανώθηκε με τη συμπαράσταση της δ/νσης εκπαίδευσης και τη 

συνεργασία των σχολικών συμβούλων του νομού, κατέκλυσαν τις κερκίδες του Παλαί 

ντε Σπορ και το μετέβαλαν από ναό του αθλητισμού σε ναό του πνεύματος».   

Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 1984-85, είχαν κυκλοφορήσει έως 

εκείνη τη στιγμή τα βιβλία της «Γλώσσας» για όλες τις τάξεις του δημοτικού και των 

«Μαθηματικών» για τις τέσσερις πρώτες, αλλά και της «Μελέτης Περιβάλλοντος». Ο 

σύμβουλος του Κ.Ε.Μ.Ε., Αρ. Βουγιούκας, με συναπτά άρθρα677 επιχειρεί να κάνει 

γνωστή τη φιλοσοφία και τους στόχους τους. Αναφέρει ότι για πρώτη φορά 

παράλληλα με τα βιβλία του μαθητή κυκλοφορούν και αντίστοιχα βιβλία για το 

δάσκαλο. Υποστηρίζει ότι τα νέα βιβλία έχουν γραφτεί με μια εντελώς νέα λογική και 

δεν προσφέρουν «ετοιμοπαράδοτες» γνώσεις στο μαθητή, αλλά τον βοηθούν στην 

αναζήτηση και την οικοδόμηση της γνώσης. Με την ευκαιρία αυτή αναφέρει ότι 

τίθενται πλέον οι στόχοι, προσφέρονται ενδεικτικές μαθησιακές δραστηριότητες, 

άλλες που υλοποιούνται μέσα στην τάξη και άλλες στο σπίτι, πάνω στα ίδια τα βιβλία. 

Αλλά και οι εκπαιδευτικοί μιλούν με τα θετικότερα λόγια για τα βιβλία. Ο Κώστας 

Τριανταφύλλου μεταξύ άλλων αναφέρει: «δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι τα νέα βιβλία, 

για τα ελληνικά σχολικά δεδομένα, αποτελούν αληθινή μεταρρύθμιση. Κι όπως 

συμβαίνει σε κάθε μεταρρύθμιση, έτσι και μπροστά σε τούτη, σταθήκαμε, αρχικά όλοι 

μας με κάποια αμφιβολία κι επιφυλακτικότητα, αναφορικά με τη χρησιμότητά τους, 

σαν διδακτικά εργαλεία και μέσα για την αγωγή και μόρφωση των παιδιών μας. Όμως, 

κάθε αμφιβολία μας κι επιφυλακτικότητα εξαλείφεται όταν γνωρίσουμε τόσο την 

εξέλιξη όσο και τη θέση του διδακτικού βιβλίου μέσα στο σχολείο». Έτσι με τα βιβλία 

αυτά «η μάθηση, που δεν είναι τίποτε άλλο, παρά η διαδικασία που σχετίζεται με την 

επινόηση του νέου και την οικοδόμηση της γνώσης, στηρίζεται σε νέες βάσεις. 
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 «Αναγκαία η υποστήριξη του σχολικού συμβούλου. Υπόμνημα της Δ.Ο.Ε. προς την κυβέρνηση», 
Δ.Β.956/10-1984:4. 
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 Αριστείδης Βουγιούκας, «Τα νέα βιβλία του Δημοτικού», Το Βήμα, 15-09-1984, «Τα βιβλία του 
Δημοτικού - Η γλώσσα μου», Το Βήμα, 23-09-1984, «Κρατικά ή ελεύθερα σχολικά βιβλία;», Το Βήμα, 
09-10-1984, Επιστημονικό Βήμα του Δασκάλου, τ. 6

ο
 Δεκέμβρης 84, Γενάρης Φλεβάρης 85 



 

 

330 Η Εκπαιδευτική Πολιτική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση τη δεκαετία του 80 

Σκόπιμα και συστηματικά προσφέρεται στους μικρούς μαθητές, μέσα απ' τα νέα 

διδακτικά βιβλία του δημοτικού, κατά τρόπο ευχάριστο, φυσικό και αγαστό».678 

Λίγες εβδομάδες αργότερα στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε από 26-11-84 

μέχρι 3-12-84 σεμινάριο σχολικών συμβούλων, το οποίο οργάνωσε το Υπουργείο 

Παιδείας. Μερικά από τα έξοδα του σεμιναρίου διέθεσε η UNESCO και παραβρέθηκε 

ένας παιδαγωγός εκπρόσωπός της. Στο σεμινάριο πήραν μέρος σχολικοί σύμβουλοι 

της δημοτικής, μέσης και τεχνικής εκπαίδευσης.679  

Από το Δ.Β., σε ειδική στήλη, προβάλλεται το έργο των σχολικών συμβούλων 

κατά το σχολικό έτος που μόλις τελείωσε. Είναι μια ένδειξη για το πως βλέπει ένα 

ισχυρό συνδικαλιστικό όργανο το ρόλο του σχολικού συμβούλου και έχει βέβαια 

σημασία ότι αναφέρεται ως αξιόλογο το έργο τους μέσω των προγραμμάτων 

φροντιστηριακής διδασκαλίας, καθώς με αυτές τις δράσεις προωθούνται κατάλληλοι 

αντισταθμιστικοί μηχανισμοί που σκοπεύουν στην εξάλειψη των κοινωνικών 

ανισοτήτων και μπορούν να προσφέρουν ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση.680  

Στην 54η Γ.Σ. (21-25/6/1985) κατά τον απολογισμό του Δ.Σ., γίνεται αναφορά πάλι 

στο σχολικό σύμβουλο: «παρακολουθήσαμε με ιδιαίτερη προσοχή την εξέλιξη του 

δασκαλογέννητου αυτού θεσμού. Ζητήσαμε στοιχεία από τους συλλόγους-μέλη μας 

και οι περισσότεροι ανταποκρίθηκαν πρόθυμα. Παρά τα κάποια μικροπροβλήματα 

που υπήρξαν σε μερικές περιοχές και που κύρια αναφέρονται σε ζητήματα μη 

ακριβούς προσδιορισμού αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων τους, η γενική εκτίμηση 

είναι ότι προσφέρουν έργο πρωτόγνωρο και ουσιαστικό. Εκτιμούμε ότι ο θεσμός θα 

προσφέρει το σύνολο των δυνατοτήτων του αν απαλλαγεί ολοκληρωτικά από κάθε 

έργο που τον εμπλέκει σε ζητήματα διοίκησης, όπως άλλωστε είναι και οι προτάσεις 

του κλάδου για το Ν/Σ της γενικής εκπ/σης που νομοθετεί τη λειτουργία των ΠΕΚ».681  

Αν και τα νέα βιβλία έγιναν δεκτά με ικανοποίηση από τον εκπαιδευτικό κόσμο 

στον απόηχο των εκλογών της 2ας Ιουνίου, δημοσιεύεται σε συνέχειες στην εφ. 

Καθημερινή,682 30/6-1/7, 7-8/7 και 11/7/1985, κριτική στη γλώσσα και το περιεχόμενο 

των νέων βιβλίων, από το συγγραφέα και στοχαστή Στέλιο Ράμφο,683 με τίτλο: 

«Καλημέρα ήλιε, καλημέρα…». Προφανώς ήταν μια προσπάθεια επηρεασμού για 
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 Κώστας Τριανταφύλλου, «Τα νέα βιβλία του Δημοτικού», Δ.Β.958/11-1984:24. 
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 «Σεμινάρια σχολικών συμβούλων», Δ.Β.958/11-1984:20. 
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 Στρατής Κορομηλάς, «Δραστηριότητες σχολικών συμβούλων Δ.Ε.», Δ.Β.967/06-1985:9. 
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 Δ.Β.968/07-08-1985:18. 
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 Να σημειωθεί ότι ακόμα και τότε (1985) η εφ. Καθημερινή δεν ακολουθούσε τους κανόνες του 
μονοτονικού και έβαζε τόνους σε όλες τις λέξεις. 
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 Ο Στέλιος Ράμφος είχε δημοσιεύσει τον προηγούμενο χρόνο, το 1984, το βιβλίο «Ἡ γλώσσα καὶ ἡ 
παράδοση» (Εκδόσεις Κέδρος), το οποίο ήταν γραμμένο σε πολυτονικό και με αφορμή την προσπάθειά 
του να μεταφράσει ένα κείμενο από τα Γαλλικά στα Ελληνικά, ανέφερε: «Ἡ γαλλικὴ εἶναι βεβαίως 
γλώσσα καλλιεργημένη εἰς τὸ ἔπακρο, διαθέτει πλαστικὴ ἐκφραστικότητα καὶ ἀποδίδει τὰ νοούμενα μὲ 
ἀκρίβεια, ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὰ νέα ἑλληνικὰ πού, ἐὰν θεωρήσουμε τὸν σημερινὸ ἐκβαρβαρισμὸ 
παροδικόν, εἶναι γλώσσα ἀκόμη ἀσχημάτιστη, ἀναλυτική, δύσκαμπτη καὶ ἀδιάθετη στὶς λεπτὲς 
ἀποχρώσεις τοῦ πνεύματος. Πρόκειται ὅμως γιὰ μειωμένη ἐκδοχὴ τῆς ἀρχαίας καὶ συνεπῶς τὰ 
ἀποθέματά της εἶναι ἀπέραντα, τὰ δὲ μέσα της δυνάμει ὁριακά». 
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επιστροφή στην πρότερη γλωσσική κατάσταση, υπό την προϋπόθεση ότι οι εκλογές 

της 2ας Ιουνίου θα έβαιναν καλώς για τη Νέα Δημοκρατία. Αξίζει να αναφερθούμε 

αναλυτικότερα, γιατί είναι μια απόδειξη για το πως ένας μεγα-φορέας επιδιώκει να 

επηρεάσει την εκπαιδευτική πολιτική.  

Μια πρώτη αποτίμηση φανερώνει ο υπότιτλος: «Με βαρύ πνευματικό παθητικό, 

που οφείλεται στην εκ πεποιθήσεως άρνηση προβολής νέων αξιών, τα νέα βιβλία 

ωθούν τα παιδιά στη μοναχικότητα». Ο συγγραφέας επικρίνει στην αρχή τη 

διαισθητική προσέγγιση της γραμματικής και όχι τη διδασκαλία των κανόνων της ως 

ανεξάρτητο αντικείμενο. «Έχουμε μια προσέγγιση της γραμματικής, αφορμωμένη από 

την αντίληψη ότι βασική λειτουργία της γλώσσας είναι η δηλωτική – επικοινωνιακή, 

οπότε αποκτά προβάδισμα η παρουσία και η συχνότης των φαινομένων και δεν 

ενδιαφέρει το πνεύμα που τα δημιουργεί. […] Οι ορισμοί και οι κανόνες της 

γραμματικής ανακεφαλαιώνουν τα διάσπαρτα στοιχεία της εκφράσεως και τα 

συνδέουν με τα πνεύμα της γλώσσας». Δεύτερο πεδίο κριτικής αποτελεί η κατάργηση 

της γραπτής έκθεσης και η αντικατάστασή της από την άσκηση παραγωγής γραπτού 

λόγου «Σκέφτομαι και Γράφω». «Η κατάργησή της αποτελεί επιλογή ξένη προς 

οιανδήποτε έννοια ουσιαστικής παιδείας. […] Ο γραπτός λόγος δεν αποτυπώνει την 

σκέψη μηχανικά αλλά μορφοποιεί τον νοηματικό της πυρήνα. Χρειάζεται, άρα, 

δάσκαλο εις θέση να βοηθήσει, και όχι “αυτοδιόρθωση” η “συμμετοχική διόρθωση” 

των μαθητών από εφημερίδες τοίχου, όπως θέλουν οι συγγραφείς των νέων 

αναγνωστικών» (Καθημερινή, 30/6-1/7/85).  

Το δεύτερο μέρος με υπότιτλο: «πώς οι δάσκαλοι μεταβάλλονται σε 

κοινωνικοπολιτικούς προπαγανδιστές και τα παιδιά βυθίζονται στην πλήξη και την 

αδιαφορία» αναφέρεται κυρίως στο περιεχόμενο των νέων βιβλίων. Τα «κείμενα των 

νέων αναγνωστικών ούτε είναι εν γένει παιδοκεντρικά ούτε δίνονται με τον 

προσφορότερο και τον εντιμότερο τρόπο για την ηλικία των παιδιών, ώστε να γίνονται 

πειστικά και ενδιαφέροντα, όπως θέλουν να νομίζουν οι συγγραφείς» (7-8/9/85). 

Καταφέρεται μάλιστα εναντίον του μονοτονικού λέγοντας ότι με το μονοτονικό και 

την κατάργηση των τόνων στις μονοσύλλαβες λέξεις αφανίζεται το μέτρο όπως για 

παράδειγμα στο βιβλίο της Δευτέρας (τεύχος Δ' σ. 32) όπου οι στίχοι διαβάζονται πια 

χύμα «να την πλέξω με την τάξη», αντί «νά τήν πλέξω μέ τήν τάξη». Και αφού 

παραθέτει αρκετά παραδείγματα από διάφορες ενότητες των βιβλίων καταλήγει ότι 

«το πιο σωστό, επομένως, θα ήταν να αποσυρθούν τα νέα αναγνωστικά, αλλά δεν θα 

ήταν το λυσιτελέστερο, ακόμη κι αν η πολιτεία τα αντικαθιστούσε με καλά. Γιατί αυτά 

τα καλά θα κινδύνευαν με την σειρά τους από τις εκάστοτε μεταβολές και τις βλέψεις 

των αιωνίων ημετέρων. Λυσιτελέστερο θα ήταν να καταργηθεί επί τέλους το κρατικό 

προνόμιο εκδόσεως των σχολικών βιβλίων, που σημειωτέον ισχύει μόνο στα 

κομμουνιστικά καθεστώτα και στην χώρα μας. Τούτο είναι απολύτως εφικτό χωρίς να 

θιγεί στο ελάχιστο η δωρεάν διάθεση των βιβλίων, υπό τον όρο ότι n πολιτεία θα 
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διατηρήσει το δικαίωμα να καθορίζει τις γενικές κατευθύνσεις των αναλυτικών 

προγραμμάτων. Μόνο τότε μπορούμε να ελπίζουμε σε διδακτικά εγχειρίδια βγαλμένα 

από την αγάπη, την πείρα, το ταλέντο και την πίστη, όσων μοχθούν για την παιδεία 

του Γένους» (Καθημερινή, 11/7/85).  

Τον Αύγουστο του 1985, όπως προαναφέρθηκε, παραδίδεται από το Υπουργείο 

Παιδείας για άλλη μια φορά στη δημοσιότητα και στους εκπαιδευτικούς, ένα σχέδιο 

Π.Δ. για την αξιολόγηση. Το σχέδιο, το οποίο δημοσιεύεται ολόκληρο στο Δ.Β. 969 

(Σεπτ. 1985), παραμένει στην ίδια λογική. Είναι μάλιστα σχεδόν ταυτόσημο με το 

προηγούμενο σχέδιο (Δ.Β. 957/Νοέ.84) και δεν έχει συμπεριλάβει τίποτα από το 

σκεπτικό της πρότασης που έκανε η Δ.Ο.Ε. Το σχέδιο Π.Δ. αναφέρει χαρακτηριστικά 

στο άρθρο 2 ότι «η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού γίνεται με γραπτή παράθεση 

στοιχείων υπηρεσιακής ευδοκιμότητας από το διευθυντή του σχολείου, τον αρμόδιο 

σχολικό σύμβουλο και τον οικείο προϊστάμενο διεύθυνσης ή γραφείου εκπαίδευσης». 

Η συμπερίληψη του σχολικού συμβούλου στους αξιολογητές αποτέλεσε αιτία 

πολέμου για τους συνδικαλιστές. Λίγο παρακάτω, στη παράγραφο 4, το σχέδιο Π.Δ. 

συνεχίζει: «οι σχολικοί σύμβουλοι αξιολογούν στην έκθεσή τους όλα τα στοιχεία της 

παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, ενώ ο προϊστάμενος διεύθυνσης ή γραφείου 

εκπαίδευσης και ο διευθυντής του σχολείου μόνο τα στοιχεία γ, δ, ε και στ. Οι 

σχολικοί σύμβουλοι κατά την αξιολόγηση των στοιχείων α και β αναφέρονται και σε 

διαπιστώσεις τους από την παρακολούθηση δύο τουλάχιστον διδασκαλιών του 

εκπαιδευτικού στην τάξη». Ουσιαστικά, ο σχολικός σύμβουλος αναλαμβάνει μόνος 

του να κρίνει την επιστημονική κατάρτιση και τη διδακτική ικανότητα του κρινόμενου. 

Επιπλέον, ο σχολικός σύμβουλος αποκτά λόγο και στην αξιολόγηση του διευθυντή του 

σχολείου, όπως τονίζεται στην 5η παράγραφο του άρθρου 2.684  

Αμέσως μετά την ψήφιση η εφ. Ριζοσπάστης (8-9-85) δίνει τον τόνο της κριτικής 

από αριστερά «η παιδεία δεν ευθυγραμμίστηκε με τις λαϊκές ανάγκες. Στην… ίδια 

τάξη άφησε η κυβέρνηση τα αιτήματα των μαζικών φορέων». Σε νέο δημοσίευμα 

επιλέγει μάλιστα να ασχοληθεί με τα θέματα που έχουν σχέση με την ποιότητα των 

υποδομών και τη χρηματοδότηση των σχολείων (11-9-85).685 Ενώ η εφ. 

Ελευθεροτυπία (9-9-85) αναφέρει απλώς την είδηση ότι ανοίγουν τα σχολεία 

προσθέτοντας όμως πως «νέο στοιχείο για τη νέα σχολική χρονιά, η εφαρμογή των 

διατάξεων του νόμου για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, που 

ψηφίστηκε προ ημερών από τη Βουλή και που φέρνει πολλές και σοβαρές αλλαγές, 

στον τρόπο λειτουργίας των σχολείων. Για κάποιες διατάξεις του νόμου αυτού έχουν 

διατυπώσει αντιρρήσεις οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες. Η Διδασκαλική Ομοσπονδία 

Ελλάδας μάλιστα έχει εξαγγείλει απεργία με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, που, αν 

πραγματοποιηθεί και πετύχει, ίσως τα πραγματικά μαθήματα στα δημοτικά και τα 
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 «Προεδρικό Διάταγμα: Διαδικασία αξιολόγησης εκπαιδευτικού προσωπικού δημοτικής, μέσης 
γενικής, μέσης τεχνολογικής εκπαίδευσης», Δ.Β.969/09-1985:6. 
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 «Σχολεία: Νέο ξεκίνημα», Ριζοσπάστης, 08-09-1985. 
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νηπιαγωγεία αρχίσουν δυο-τρεις μέρες αργότερα».686 Αναφερόμενη στην απεργία, η 

εφ. Ριζοσπάστης (12-9-85), τονίζει πως η στάση των συνδικαλιστών καταδεικνύει ότι 

με τον νέο νόμο για τη γενική εκπαίδευση «δεν ικανοποιείται το ζωτικό αίτημα για μια 

παιδεία στην υπηρεσία του λαού. Η κυβέρνηση από τη μεριά της συνειδητοποιώντας 

από πολύ νωρίς πως με το νομοθέτημά της επιλέγει ουσιαστικά τη διαιώνιση της 

υπάρχουσας κατάστασης, έστω και με κάποιους εκσυγχρονισμούς και διαβλέποντας 

τις αντιδράσεις, πήρε τα μέτρα της. Προσπάθησε μέσω των συνδικαλιστικών της 

στελεχών να απονευρώσει, όπου ήταν δυνατό, προτάσεις που ανοίγουν προοπτική για 

ριζικές αλλαγές στην παιδεία».687  

Να σημειωθεί εδώ ότι το δημοσίευμα αυτό της εφ. Ριζοσπάστης αποτελεί μια 

ευθεία κριτική για το ρόλο των συνδικαλιστικών στελεχών στην αποδοχή του νόμου. 

Είναι τα ίδια στελέχη που πριν από λίγους μήνες στην έκτακτη Γ.Σ. του Μαρτίου για το 

νομοσχέδιο δήλωναν ότι αυτό είναι πρωτοποριακό (έκτακτη Γ.Σ., 21-22 Μαρτίου 

1985) ενώ τώρα «προειδοποιούν» το Υπουργείο Παιδείας ότι «τυχόν εμμονή του σε 

διατάξεις του επίμαχου νομοσχεδίου, θα καταστήσει και τις θετικές διατάξεις του 

ανενεργές και θα υπονομεύσει τους νέους θεσμούς στην εκπαίδευση».688  

Η απόφαση για την 24ωρη απεργία689 της 13ης Σεπτεμβρίου ανέδειξε ένα πρώτο 

ρήγμα στην πλευρά της ΠΑΣΚ, αλλά και στις σχέσεις του ισχυρού συνδικαλιστικού 

φορέα με την κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Όπως δημοσιεύεται στην εφ. Ελευθεροτυπία 

(13-9-85), στη συνεδρίαση της ΠΑΣΚ διαφώνησαν για το αν θα έπρεπε ή όχι να 

κηρυχθεί απεργία. Από τη μια πλευρά τα μέλη της ΠΑΣΚ που είναι στη διοίκηση της 
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 «Την Τετάρτη ανοίγουν τα σχολεία», Ελευθεροτυπία, 09-09-1985. 
687

 «Απεργούν αύριο οι δάσκαλοι», Ριζοσπάστης, 12-09-1985. 
688

 «Απεργούν αύριο οι δάσκαλοι», Ριζοσπάστης, 12-09-1985. 
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 Ιδιαίτερη σημασία έχει το ότι αυτή η απεργία είναι η πρώτη που αποφασίζει η Δ.Ο.Ε. από την ημέρα 
που το ΠΑ.ΣΟ.Κ. ανήλθε στην εξουσία. Την αντίστοιχη περίοδο διαμόρφωσης της πολιτικής του 1976 η 
Δ.Ο.Ε. είχε προκηρύξει συνολικά 11 ημέρες απεργία ως την ψήφιση του Ν. 309/76, ενώ την αντίστοιχη 
περίοδο του 1985 δεν είχε προκηρυχθεί καμία, ενδεικτικό της σχέσης, συνεργασίας και σύμπλευσης 
του Υπουργείου με τη Δ.Ο.Ε.. 
Από εκεί και πέρα, προκηρύσσονται απεργίες, το 1986 με κορύφωση το 1987: 
11/12/86 ............ 24ωρη Πανεκπαιδευτική. Αντίδραση στο διάλογο Τρίτση 
15/01/87 ............ 24ωρη Α.Δ.Ε.Δ.Υ.- Πανεργατική. 
16-17/02/87 ...... 48ωρη Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 
07-08/5/87 ........ 48ωρη Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 
29/09/87 ............ 24ωρη Α.Δ.Ε.Δ.Υ. (και πολιτικά δικαιώματα). 
08/12/87 ............ 24ωρη Προϋπολογισμός, πλαίσια Α.Δ.Ε.Δ.Υ., επιμέρους δασκαλικά αιτήματα 
15-17/12/87 ...... Τριήμερη, προϋπολογισμός ταυτόχρονα με Ο.Λ.Μ.Ε. 
16-18/03/88 ...... Δίωρες στάσεις, πλαίσιο πανεκπαιδευτικό. 
28/04/88 ............ 24ωρη σειρά διδασκαλικών αιτημάτων. 
23/11/88 ............ 24ωρη για την υλοποίηση συμφωνημένων, ίση μεταχείριση εκπαιδευτικών. 
13-14/12/88 ...... 48ωρη ίση μεταχείριση εκπαιδευτικών. (Σαλτερής 1998:321) 
Θα πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι κατά την πρώτη διετία εφαρμογής της μεταρρύθμισης του 
309/76, δηλαδή το 1977 και 1978, δεν υπήρξε καμιά απεργία, ενώ αντίθετα κατά τη διετία 1986 και 
1987 προκηρύχθηκαν 1 και 10 ημέρες απεργία αντίστοιχα. Η «μάχη» δηλαδή εκεί δόθηκε κατά τη 
διαμόρφωση, ενώ τώρα κατά την εφαρμογή. 
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Δ.Ο.Ε. (και έχουν την πλειοψηφία) μαζί με ορισμένα άλλα μέλη της ΠΑΣΚ δασκάλων 

υποστηρίζουν την απεργία και από τη άλλη ο γραμματέας της συντονιστικής 

επιτροπής της ΠΑΣΚ και αντιπρόεδρος της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., Α. Ιατρίδης (πρώην Γ.Γ. του Δ.Σ. 

της Δ.Ο.Ε., 1979-81) είναι εναντίον της απεργίας. Όπως επισημαίνεται στην 

εφημερίδα, η πρόταση για απεργία έγινε από τα μέλη της διοίκησης που πρόσκεινται 

στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. και υπερψήφισαν οι 105 πρόεδροι των τοπικών συλλόγων, που και 

αυτοί ανήκουν στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. Η απεργία προκηρύσσεται από τη Δ.Ο.Ε. και από τις δυο 

πλευρές βγαίνουν ανακοινώσεις για το αν οι δάσκαλοι που υποστηρίζουν το ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

θα λάβουν ή δεν θα λάβουν μέρος, αντίστοιχα, στην απεργία. Η αντιπαράθεση 

συνεχίστηκε και στη συγκέντρωση των απεργών όπου κατά τη διάρκεια της ομιλίας 

του προέδρου Μεν. Παπαχρίστου ένα «συνδικαλιστικό στέλεχος του ΠΑ.ΣΟ.Κ., 

ταγμένο με την πλευρά του κ. Ιατρίδη, φώναζε “αίσχος” […]. Οι υπόλοιποι άρχισαν 

ρυθμικά να του φωνάζουν να φύγει από τη συγκέντρωση. Και όταν αρνήθηκε, παρά 

λίγο να συμπλακεί μαζί τους. Τα πνεύματα ηρέμησαν με την παρέμβαση του 

αντιπρόεδρου της Δ.Ο.Ε. Χριστόφορου Κορυφίδη, που δήλωσε από μικροφώνου: “να 

'στε σίγουροι ότι η ΠΑΣΚ θα προχωρήσει ενωτικά, έστω κι αν χρειαστεί να 

απομακρυνθούν κάποια στελέχη”».690  

Το γεγονός αυτό είναι χαρακτηριστικό των δυσκολιών που ανακύπτουν για την 

εφαρμογή των συγκεκριμένων σημείων691 της εκπαιδευτικής πολιτικής. Οι δυσκολίες 

αυτές πηγάζουν από την απότομη αλλαγή της ρητορικής των στελεχών της ΠΑΣΚ, στο 

Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., καθώς μετατοπίζεται από την αποδοχή και τα εγκώμια, στην άρνηση 

και την απόρριψη κάτι που δεν ήταν εύκολα κατανοητό.  

Στην προσπάθειά της η Δ.Ο.Ε. να εξηγήσει τη μεταστροφή της στάσης της 

δημοσιεύει στο επόμενο φύλλο του Δ.Β. (969/Σεπτ.85) ένα σύνολο κειμένων με τον 

τίτλο: «Έτσι φτάσαμε στην απεργία», όπου γίνεται μια (επιλεκτική κατά την άποψή 

μας) ιστορική αναδρομή στη διαμόρφωση του νόμου 1566/85 καθώς και στις 

αποφάσεις της έκτατης Γ.Σ. του Μαρτίου.692 Η συγκεκριμένη κίνηση καταγράφεται ως 

τομή στις σχέσεις εκπαιδευτικού συνδικαλιστικού οργάνου και Υπουργείου από τον 

ίδιο τον αρθρογράφο και στην προσπάθειά του να δικαιολογήσει την απεργιακή 

κινητοποίηση αναφέρει: «είναι χαρακτηριστικό ότι τα τελευταία τέσσερα χρόνια 

ουσιαστικά δεν υπήρξε αναταραχή στο χώρο μας από απεργιακές κινητοποιήσεις [...]. 

Το ότι λοιπόν φτάσαμε στις 13 του Σεπτέμβρη σε απεργιακή κινητοποίηση και μάλιστα 

για θέματα, που σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να χαρακτηριστούν συντεχνιακά, 

δείχνει τη σοβαρότητα του αδιεξόδου που δημιουργήθηκε από την εμμονή του 

Υπουργείου Παιδείας να μην υιοθετήσει τις προτάσεις μας σε σχέση με τον νέο νόμο 
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 «Διασπάστηκαν αλλά απεργούν οι δάσκαλοι», Ελευθεροτυπία, 13-09-1985. 
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 Στα σημεία ήταν αυτά που έχει αναφερθεί ο πρόεδρος της Δ.Ο.Ε. επανειλημμένως και επανέλαβε 
και στην ομιλία του στην παναθηναϊκή συγκέντρωση των δασκάλων την ημέρα της απεργίας, με 
κυρίαρχα, το θέμα της αξιολόγησης και την ανάδειξη του συλλόγου διδασκόντων σε κυρίαρχο όργανο 
διοίκησης του σχολείου. 
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 «Έτσι φτάσαμε στην απεργία», Δ.Β.969/09-1985:2-20. 
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για τη γενική εκπαίδευση και σε σχέση με τη σύνθεση των επτά πρώτων μελών ΔΕΠ 

των παιδαγωγικών τμημάτων».693  

Την ίδια ώρα, ο υπουργός παιδείας, Απ. Κακλαμάνης, σε συνέντευξή του στην εφ. 

Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, υπεραμύνεται του νέου νόμου αναπτύσσοντας μια 

σειρά από διατάξεις, οι οποίες, όπως τονίζει, εκσυγχρονίζουν το εκπαιδευτικό 

σύστημα. Και καταλήγει πως «ο νέος νόμος είναι η μόνη ρεαλιστική οδός για την 

αναβάθμιση της παιδείας».694 

Οφείλουμε να σημειώσουμε ότι παράλληλα, με ολοκληρωμένο πια το βασικό 

θεσμικό πλαίσιο, οι αντιδράσεις αρχίζουν να συμπεριλαμβάνουν – και σταδιακά να 

αφορούν όλο και περισσότερο – το οικονομικό σκέλος της εκπαίδευσης και τις πτυχές 

που απαιτούν επιμέρους ρυθμίσεις, ως ένα δείγμα της σταδιακής 

αποϊδεολογικοποίησης. Η εφ. Ριζοσπάστης (2-10-85) εστιάζει στη μείωση των 

δαπανών και στο κτιριακό πρόβλημα, ενώ την επομένη έρχεται η απάντηση (Τα Νέα, 

3-10-85) του διευθυντή του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, Γ. Πατσιλινάκου στην 

οποία αναφέρει ότι το επόμενο διάστημα θα παραδοθούν 20.000 νέες αίθουσες 

διδασκαλίας και θα δοθεί τέλος στο στεγαστικό πρόβλημα των σχολείων.695  

Αποκαλυπτική της περαιτέρω στάσης της Δ.Ο.Ε. είναι και η απόφαση του Δ.Σ. στις 

18.10.85 να καλέσει την Α.Δ.Ε.Δ.Υ., λίγες μέρες πριν από τη συνεδρίαση του Γ.Σ. της 

(21.10.85), να προχωρήσει σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις των δημοσίων υπαλλήλων 

προκειμένου η κυβέρνηση να επανεξετάσει τα εξαγγελθέντα οικονομικά μέτρα.696 

Όπως σημειώσαμε και παραπάνω, μετά από τέσσερα χρόνια που η Δ.Ο.Ε. δεν είχε 

εξαγγείλει καμιά απεργία και εξέφραζε την ικανοποίηση ή τουλάχιστον την 

κατανόησή της για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, τώρα όχι μόνο 

συμμετέχει στις απεργιακές κινητοποιήσεις της ΑΔΔΕΥ αλλά ζητά και η ίδια την 

κήρυξή τους. Έτσι συμμετέχει τόσο στην απεργία της 30ης Οκτωβρίου όσο και της 28ης 

Νοεμβρίου για την εισοδηματική πολιτική της κυβέρνησης.697  

Με αφορμή την κατάθεση του Γενικού Κρατικού Προϋπολογισμού στη Βουλή, ο 

υπουργός οικονομικών, Δ. Τσοβόλας αναφέρει ότι θα δοθεί προτεραιότητα στην 

υγεία, παιδεία και πρόνοια. Ειδικά για την παιδεία ανέφερε ότι η αύξηση των 

δαπανών οφείλεται κυρίως στην  «ολοκλήρωση του ενιαίου μισθολογίου, στην 

εφαρμογή των νόμων για την στοιχειώδη και μέση εκπαίδευση. Τα σχολικά βιβλία, την 

δωρεάν μεταφορά των φοιτητών, τα φοιτητικά συσσίτια και συγγράμματα και την 
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αυξημένη επιχορήγηση στα Τ.Ε.Ι.» υποδηλώνοντας τη σαφή πρόθεση της κυβέρνησης 

να εφαρμόσει το νέο θεσμικό πλαίσιο.698  

Τον εκπαιδευτικό κόσμο απασχολεί, επίσης, ένα άλλο χρόνιο ζήτημα, αυτό των 

πολιτικών δικαιωμάτων των δημοσίων υπαλλήλων. Το θέμα αυτό ανοίγει από την 

Α.Δ.Ε.Δ.Υ., η οποία διατυπώνει σχετική πρόταση νόμου. Στην εισήγηση προς το 

Υπουργείο Προεδρίας συνδέεται άμεσα η κατοχύρωση των πολιτικών ελευθεριών με 

τον εκδημοκρατισμό και την αντιαυταρχικότητα.699  

Επιστρέφοντας στο ζήτημα της εφαρμογής της μεταρρύθμισης και έχοντας ως 

δεδομένο ότι ο Ν. 1566/85 προβλέπει να ρυθμίζονται όλα τα επιμέρους θέματα με 

Π.Δ., αναδεικνύονται σιγά-σιγά τα θέματα τα οποία πρέπει να αρχίσουν να 

ρυθμίζονται με την έκδοση των αντίστοιχων προεδρικών διαταγμάτων.700 Η 

δημοσιογράφος Συλβάνα Ράπτη, θεωρώντας ότι μετά την ψήφιση σύντομα θα αρχίσει 

η επεξεργασία των Π.Δ., με άρθρο της στην εφ. Το Βήμα (24-11-1985) αναδεικνύει ένα 

άλλο θέμα που αφορά τη συμπεριφορά των μαθητών και κατ’ επέκταση το ζήτημα 

του αυταρχισμού και της δημοκρατικότητας των σχολείων. Αναφέρεται στο ισχύον 

Π.Δ. που προβλέπει να λαμβάνεται υπόψη η διαγωγή των μαθητών, ζητώντας την 

κατάργησή του. Το χαρακτηρίζει μάλιστα ως αναχρονιστικό, που έχει μείνει έναν 

αιώνα πίσω από παιδαγωγικής άποψης. Αυτή η παιδαγωγική αντίληψη δεν συνάδει 

με το πνεύμα του ριζοσπαστικού νόμου για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση.701  

Επίσης και για άλλη μια φορά το γλωσσικό ζήτημα, αν και έχουν ολοκληρωθεί οι 

θεσμικές ρυθμίσεις με την παράγραφο 4 του πρώτου άρθρου702 του Ν.1566/85, 

έρχεται στο προσκήνιο μέσα από τις σελίδες της εφημερίδας Καθημερινή (στα φύλλα 

1-2 και 3/12/85). Αυτή τη φορά με το άρθρο του βουλευτή Γιάγκου Πεσμαζόγλου,703 ο 

οποίος ζήτησε με επερώτηση τη συγκρότηση διακομματικής επιτροπής για τη 

γλώσσα. Θεωρεί ότι η γλώσσα γενικά και ειδικότερα η γλώσσα των βιβλίων έχει 

υποστεί αλλοιώσεις και απειλείται με αφελληνισμό από τη χρήση νέων 

απλουστευμένων τύπων (π.χ. «καθωσπρέπει», «Ιούλης» κλπ) και ξένων λέξεων (π.χ. 

«πρεσσρούμ» «ραντεβού» με το λαό) που απαντώνται στα νέα βιβλία, αλλά κυρίως 

χρησιμοποιούνται κατά κόρον από τους πολιτικούς και την ανερχόμενη δύναμη, την 

τηλεόραση, ως ένδειξη προοδευτισμού. Και γι’ αυτό ζήτησε την επανεξέταση των 
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γλωσσικών αλλαγών από διακομματική επιτροπή. Η άποψη της κυβέρνησης, δια του 

υφυπουργού Π. Μώραλη, ήταν ότι το θέμα αυτό έχει κλείσει και το θεσμικό πλαίσιο 

έχει ολοκληρωθεί.704 Να επισημάνουμε εδώ ότι η συγκεκριμένη εφημερίδα στα 

κείμενά της δεν ακολουθεί ακόμα το μονοτονικό σύστημα όπως θεσπίστηκε ήδη από 

το 1982 με το Π.Δ. 297. Και θα συνεχίσει να γράφει με αυτόν τον τρόπο ως τον Μάιο 

του 1988, οπότε θα σταματήσει να βάζει τόνους στις μονοσύλλαβες λέξεις, όπως 

αναφέρεται στην επίσημη γραμματική.  

Με φόντο τη συζήτηση στη Βουλή και στον Τύπο για μια πιο συντηρητική στροφή 

στη Γλώσσα και με δεδομένο ότι οι σκοποί της εκπαίδευσης και ο χαρακτήρας του 

σχολείου έχουν πλέον ρυθμιστεί με το νέο νόμο για την εκπαίδευση, διεξάγεται, από 

το τμήμα παιδείας του Κ.Κ.Ε. και του ΚΣ της ΚΝΕ, το τριήμερο συμπόσιο «Σχολείο και 

Ιδεολογία» με τη συμμετοχή πολιτικών, πανεπιστημιακών, εκπαιδευτικών, στελεχών, 

γονέων, μαθητών και μελών του κόμματος (Ριζοσπάστης 8-10/12/85). Αντικείμενο του 

συμποσίου αποτελεί ο πυρήνας της μόρφωσης, η ιδεολογία των νέων βιβλίων και ο 

ρόλος του εκπαιδευτικού. Όπως τόνισε, το μέλος της ΚΕ του Κ.Κ.Ε., Ν. Κοτζιάς: «η 

υπόθεση της μόρφωσης, ήταν και είναι ένα από τα σπουδαιότερα μέτωπα πάλης του 

κόμματος της εργατικής τάξης. Το τι ποιότητα μόρφωσης και σε ποια ποσότητα 

παρέχεται στα παιδιά των εργαζομένων, συνδέεται άμεσα με το ίδιο το παρόν τους 

και με τις μελλοντικές προοπτικές της νέας γενιάς της εργατικής τάξης». Ο ρόλος του 

προοδευτικού εκπαιδευτικού είναι «να αποδεικνύει ότι το σχολείο εξακολουθεί και 

σήμερα έστω και μ' άλλον τρόπο απ' ό,τι στο παρελθόν, να ‘ναι υποταγμένο στο 

κρατικομονοπωλιακό σύστημα, στη διατήρηση και αναπαραγωγή του. […] Γι’ αυτό 

είναι καθήκον του να μαθαίνει στους μαθητές του, να ’χουν μια κριτική στάση 

απέναντι στους στόχους του καπιταλιστικού συστήματος. Να αποδεικνύει ότι μια 

σειρά αρνητικές ατομικές εκδηλώσεις (εγωισμός, ανταγωνισμός κλπ) συνδέονται με το 

ίδιο το περιεχόμενο της αστικής ιδεολογίας που διαπερνά και το σημερινό σχολικό 

βιβλίο». Ασκήθηκε έντονη κριτική στα νέα βιβλία, λέγοντας, «το σημερινό 

περιεχόμενο των βιβλίων, ενώ έχει βασικά τους ίδιους στόχους μ' αυτούς της εποχής 

της Ν.Δ., προωθεί τη θέση, ότι ο πολίτης ναι μεν πρέπει να αποδέχεται το σύστημα, να 

τάσσεται μ' αυτό, αλλά δικαιούται ταυτόχρονα να κάνει κριτική, να ‘χει σκεπτικισμό, 

να νιώθει χειραφετημένος απ' αυτό, να αναπτύσσει την προσωπικότητά του. Να την 

αναπτύσσει όμως σε μια κατεύθυνση, που να μην απαιτεί την αλλαγή του 

συστήματος, αλλά την επιδιόρθωσή του. Να παλεύει για τη δική του καταξίωση στο 

σύστημα, όχι ενάντιά του και τελικά να τη «βρίσκει» σ’ αυτό. Και να τη «βρίσκει» όχι 

«ωμά», όχι κυνικά, αλλά έχοντας την ψευδαίσθηση ότι με το «συνεργείο» της ηγεσίας 

του ΠΑ.ΣΟ.Κ., δεν επισκευάζει το σύστημα, αλλά το αλλάζει». Για το νέο θεσμικό 
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πλαίσιο ανέφερε: «το ΠΑ.ΣΟ.Κ. εμφανίζει τον εκσυγχρονισμό του σχολείου σαν 

αλλαγή. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι την ανάγκη της άρχουσας τάξης για καλύτερη 

μόρφωση της νέας γενιάς στις θετικές επιστήμες, τη συνοδεύει, με εντατικοποίηση 

των κοινωνικών μαθημάτων, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι νέες γνώσεις θα 

αξιοποιηθούν στα πλαίσια του υπάρχοντος σημερινού συστήματος. Τον 

εκσυγχρονισμό, τη μεταρρύθμιση της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης μέσω της 

σχετικής καλυτέρευσης των μαθημάτων των θετικών επιστημών, τον εμφανίζει στις 

κοινωνικές επιστήμες, σαν σοσιαλιστικό μετασχηματισμό.»705 Ο Γ. Μανιάτης 

υποστήριξε ότι «ο “εκσυγχρονισμός” — που, όπως όλες οι αστικές εκπαιδευτικές 

μεταρρυθμίσεις, παρουσιάζεται σαν “κοσμογονία” — των βιβλίων δεν ξεπερνά ούτε 

τη μορφική εμφάνισή τους (εικονογράφηση, καλύτερο χαρτί κλπ.) ούτε την ποσοτική 

πρόσθεση νέας ύλης — που συνήθως δεν διδάσκεται (π.χ. νεότερη και σύγχρονη 

ιστορία). Βέβαια υπάρχουν τα βιβλία — πιλότοι που δίνουν το στίγμα και 

αντανακλούν τις κοινωνικοπολιτικές επιδιώξεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ. — χαρακτηριστικό 

παράδειγμα η ιστορία του Ανθρώπινου Γένους — και παρουσιάζουν μια 

ολοκληρωμένη ρεφορμιστική αντίληψη».706  

Παρά τη μεταστροφή της στάσης του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. απέναντι στο Υπουργείο, η 

Δ.Ο.Ε. εκφράζει τη στήριξή της απέναντι στο θεσμό του σχολικού συμβούλου, με 

αφορμή νέα δημοσιεύματα ότι είναι μεγάλες οι αμοιβές του. Σε ανακοίνωση που 

βγάζει η Δ.Ο.Ε. στις 16-1-86 αναφέρει ότι «ο όλος θόρυβος που δημιουργήθηκε 

εντάσσεται στα πλαίσια της πολεμικής που ξεκίνησε ενάντια στο δασκαλογέννητο 

θεσμό του σχολικού συμβούλου  από την εποχή της θεσμοθέτησής του, το 1982». Και 

η ανακοίνωση καταλήγει «η Δ.Ο.Ε. εκφράζει τη λύπη της γιατί στην πολεμική που 

μεθοδεύεται ενάντια στους νέους θεσμούς στην εκπαίδευση, συμμετέχουν τελευταία 

και κάποιες φωνές που θεωρητικά τουλάχιστον ανήκουν στο μπλοκ εκείνων των 

δυνάμεων του λαού μας που στηρίζουν τις αλλαγές στην εκπαίδευση».707 

Παρατηρείται, λοιπόν, ότι έχουν αρχίσει να ακούγονται φωνές που θέλουν το σχολικό 

σύμβουλο με αυξημένες αρμοδιότητες με πρόσχημα τη μη άσκοπη διάθεση των 

χρημάτων που παίρνει, ενώ η Δ.Ο.Ε. έχει παραμείνει στην αρχική γραμμή της στήριξης 

του σχολικού συμβούλου, ως θεσμού για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης, 

αφήνοντας τον εκπαιδευτικό να επιτελέσει το έργο του μέσα σε κλίμα απόλυτης 

ελευθερίας, χωρίς ελέγχους και αξιολογήσεις. Φαίνεται ότι αυτή η λογική εντάσσεται 

στη γενικότερη στρατηγική να μην εμπλακεί ο σχολικός σύμβουλος στην αξιολόγηση 

και της συνολικής άρνησης απέναντι σε κάθε προσπάθεια εφαρμογής της.  
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Αρχές του 1986 διοργανώνεται πανελλήνια συνδιάσκεψη της Νέας Δημοκρατίας 

για τα θέματα παιδείας. Το κυριότερο στοιχείο που αναδεικνύεται σε ανώτατο 

επίπεδο, από τον πρόεδρο της Ν.Δ. Κ. Μητσοτάκη, είναι ο κομματισμός που «πρέπει 

να φύγει από την παιδεία για να μπορέσει να ισχύσει η αξιοκρατία, για να μπορέσει η 

παιδεία να σταθεί στο επίπεδο που χρειάζεται». Τόνισε συγκεκριμένα: «ακούω με 

κατάπληξη, με αγανάκτηση, αλλά πολύ περισσότερο με θλίψη ότι υπάρχουν δασκάλες 

και δάσκαλοι, καθηγήτριες και καθηγητές που εκβιάζουν τους γονείς των παιδιών ότι 

αν πάνε σε μια κομματική συγκέντρωση της Νέας Δημοκρατίας θα δώσουν κακό 

βαθμό στα παιδιά τους. Εκεί κατάντησε το ΠΑ.ΣΟ.Κ. την εθνική μας παιδεία».708  

Στο Δ.Β. 974 που κυκλοφορεί τον Ιανουάριο του 1986 αρχίζει να διαφαίνεται 

πορεία απόκλισης της Δ.Ο.Ε. με την κυβέρνηση για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια. 

Ολόκληρο το φύλλο είναι αφιερωμένο στη διαμόρφωση της νέας στάσης των 

εκπαιδευτικών. Στην πρώτη σελίδα, αφού γίνεται αναφορά στις απεργιακές 

κινητοποιήσεις που προηγήθηκαν (13/9, 30/10 και 28/11), δημοσιεύεται η απόφαση 

του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. για σύγκληση έκτακτης Γ.Σ. στις 21-22 Φεβρουαρίου με θέμα: 

«Καθορισμός παραπέρα πορείας του κλάδου σε σχέση με το διεκδικητικό πλαίσιο της 

Δ.Ο.Ε. και της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.». Αξίζει να γίνει αναφορά στο πρώτο τμήμα του σχεδίου 

απόφασης της Γ.Σ. με το οποίο συνδέεται η ελευθερία του εκπαιδευτικού με το 

σχολικό σύμβουλο, ως απελευθερωτικό θεσμό, σε αντιδιαστολή με την αξιολόγηση, 

ως καταπιεστικό θεσμό. Εκεί λοιπόν αναφέρεται πως «η γενική συνέλευση 

εκφράζοντας την αγωνία, τους αγώνες και τα οράματα του κλάδου για μια 

εκπαίδευση της κοινωνικής απελευθέρωσης στην υπηρεσία του λαού και του τόπου 

στέκεται ιδιαίτερα στο θέμα της αξιολόγησης στην εκπαίδευση, για να τονίσει προς 

κάθε κατεύθυνση ότι ο κλάδος δεν θα δεχθεί πισωγυρίσματα στα ξεπερασμένα 

συστήματα “αξιολόγησης” του εκπαιδευτικού προσωπικού γιατί φαλκιδεύουν τις 

απελευθερωτικές διαδικασίες στην εκπαίδευση και αναιρούν ανιστόρητα το θεσμό 

του σχολικού συμβούλου, σαν απελευθερωτικό θεσμό και απογοητεύουν το δάσκαλο, 

σαν φυσικό φορέα αγωγής και παιδείας. Καταπιεσμένος δάσκαλος δεν μπορεί να 

διαμορφώσει ελεύθερους και συμμετοχικούς αυριανούς πολίτες». Και ζητά, τρία και 

πλέον χρόνια μετά από την ψήφιση του 1304/82 και λίγους μήνες μετά την ψήφιση 

του 1566/85 «να καταργηθούν όσες διατάξεις αυτών των νόμων έρχονται σε αντίθεση 

με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω». Ωστόσο, καλεί «όλους τους δασκάλους και 

νηπιαγωγούς να στηρίξουν με ενθουσιασμό την εφαρμογή του νόμου 1566/85 για την 

εκπ/ση ώστε να αποδώσει αυτός όσα αναμένει ο κλάδος και ο λαός» για να 

αμβλυνθούν οι ανισότητες στην εκπαίδευση (χωριό, πόλη, εργατοσυνοικίες, 

ολιγοθέσια σχολεία κλπ.) και να προχωρήσει η κατάργηση της ιδιωτικής εκπ/σης και 
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της παραπαιδείας709  υποδηλώνοντας πως το σημείο τριβής στο νόμο είναι η 

αξιολόγηση. 

Εν τω μεταξύ οι προσπάθειες εξεύρεσης κοινής θέσης για το φλέγον θέμα της 

αξιολόγησης συνεχίζονται.710 Στις 10 Φεβρουαρίου 1986, η Δ.Ο.Ε. επισκέπτεται το 

Υπουργείο Παιδείας και ενημερώνεται από τον διευθυντή του γραφείου του 

υφυπουργού, Βασ. Βουκουβαλίδη σχετικά. Αμέσως μετά αποστέλλει επιστολή,711 

απάντηση στον υπουργό παιδείας, στην οποία διαπιστώνεται η εντελώς διαφορετική 

προσέγγιση πάνω στο θέμα. Η Δ.Ο.Ε. εμμένει στην υιοθέτηση από το Υπουργείο της 

δικής της πρότασης και απορρίπτει ακόμα και τη σύνθεση των προτάσεων, γεγονός 

που δείχνει την ισχυρή της θέληση να μην δεχθεί κανενός είδους αξιολόγηση, αλλά 

και τη διάσταση που υπάρχει μεταξύ Δ.Ο.Ε. και Υπουργείου.  

Στην επιστολή αυτή δεν απαντά, ως συνήθως, ο ίδιος ο υπουργός, αλλά είναι 

απάντηση εκ μέρους του υπουργού και του υφυπουργού, η οποία κινείται σε γραμμή 

αντιπαράθεσης. Μέσα από αυτήν διαφαίνεται η απόσταση που υπάρχει μεταξύ των 

δύο πλευρών για το θέμα της αξιολόγησης και χαρακτηρίζει τη θέση της Δ.Ο.Ε. στην 

επιστολή ως ανελαστική. Ολόκληρη όμως η επιστολή κινείται σε αρκετά υπηρεσιακό 

ύφος αναφέροντας πως «μελετήθηκαν οι θέσεις της Δ.Ο.Ε. και πάρα πολλές έγιναν 

δεκτές, μάλιστα η άμεση αντίδραση των εκπροσώπων σας, ήταν η διατύπωση 

συμφωνίας στα 6 από τα 7 σημεία και διαφωνίας στο 7ο, στο πως δηλαδή 

συντάσσεται η έκθεση υπηρεσιακής κρίσης. Προκαλούν ίσως κατάπληξη μετά τα 

παραπάνω, τα υπογραμμισμένα σημεία της απάντησής σας. Με τι επιχειρήματα 

ισχυρίζεστε ότι δεν γίνεται προσπάθεια για την αλλαγή του τρόπου εσωτερικής 

λειτουργίας του σχολείου και “πως αχρηστεύεται η υπεύθυνη και παραγωγική 
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 Δ.Β.974/01-1986:12.  
710

 Στο φύλλο του Δ.Β. στο οποίο αναφερθήκαμε ήδη μόλις, συναντούμε επίσης και ένα απόσπασμα 
εισήγησης «Για την Αξιολόγηση» με το τίτλο: «Να τονωθεί ο απελευθερωτικός θεσμός του Σχ. 
Συμβούλου». Εκεί τονίζει ο εισηγητής ότι «Παραπέρα οι προτάσεις μας για την αξιολόγηση κρατούν 
τους εκπαιδευτικούς μακριά από κάθε είδους μη επιστημονική εξαρτησιακή σχέση, τονώνουν τον 
απελευθερωτικό και συνεργατικό χαρακτήρα του θεσμού του σχολικού συμβούλου  και δημιουργούν 
τις προϋποθέσεις για την ένταξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας στη λογική του δημοκρατικού 
προγραμματισμού». Δ.Β.974/01-1986:9. 
711

 «κ. Υπουργέ […] στις αρχές που μας αναπτύχθηκαν προφορικά [από τον Βασ. Βουκουβαλίδη], 
διαβλέπουμε μια προσπάθεια σύνθεσης της πρότασής μας με τις θέσεις που εκφράστηκαν κατά 
καιρούς για το θέμα αυτό από το ΥΠ.Ε.Π.Θ.. Η πρόταση της Δ.Ο.Ε. για την “αξιολόγηση στην 
Εκπαίδευση” αποτελεί όπως επανειλημμένα σας έχουμε τονίσει ολοκληρωμένη πρόταση για την 
αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του σχολείου και έχει δική της λογική, η οποία δεν μπορεί να 
συνταιριάσει με τη λογική των θέσεων του ΥΠ.Ε.Π.Θ.. Έτσι η σύνθεση που επιχειρείται απ' τη μεριά σας, 
δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα κι απ’ αυτά που δημιουργούσαν οι προηγούμενες θέσεις 
του ΥΠ.Ε.Π.Θ. με κυρίαρχο την αχρήστευση και της πρότασής μας για συλλογική και επομένως πιο 
υπεύθυνη και παραγωγική δουλειά στο σχολείο.  
κ. Υπουργέ, μετά τις διαπιστώσεις μας αυτές, σας καλούμε και πάλι να υιοθετήσετε την πρότασή μας 
για την “αξιολόγηση στην εκπαίδευση” όπως έχει. Ζητούμε ακόμα να μας δώσετε γραπτά τις θέσεις του 
Υπουργείου και, αν υπάρχει το νέο σχετικό σχέδιο Π.Δ. Αυτό, γιατί το θέμα της “αξιολόγησης στην 
Εκπαίδευση” αποτελεί κυρίαρχο θέμα για τον κλάδο μας και όπως είναι φυσικό, θα απασχολήσει για 
άλλη μια φορά την έκτακτη Γεν. Συνέλευση της Δ.Ο.Ε., που πραγματοποιείται στις 21 και 22 Φλεβάρη 
1986 στην Αθήνα») 
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δουλειά στο σχολείο”. Έτσι δημιουργείται η εντύπωση ότι ακριβώς αυτά που εσείς 

χαρακτηρίζετε διαπιστώσεις είναι αφορισμοί, εφόσον δεν συνοδεύονται από 

επιχειρήματα. Δημιουργείται ακόμα σύγχυση ως προς το τι έγινε δεκτό ή όχι, ο 

προγραμματισμός και ο απολογισμός στο επίπεδο της σχολικής μονάδας, αποτελούν 

θέσεις που έγιναν δεκτές ή όχι;». Στο υπόλοιπο της επιστολής712 αναφέρονται τα 

επιμέρους σημεία του νέου σχεδίου Π.Δ. για την αξιολόγηση, όπως συζητήθηκε με τον 

Βασ. Βουκουβαλίδη, κατά την επίσκεψη του κλιμακίου της Δ.Ο.Ε.713  

Μετά από αυτό, η κριτική που ασκείται πια στην εκπαιδευτική πολιτική της 

κυβέρνησης είναι συνολική και αφορά όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, 

τουλάχιστον εκ μέρους του αντιπολιτευόμενου τύπου.714 Την ίδια ώρα η Δ.Ο.Ε. 

στέλνει επιστολή στον υφυπουργό παιδείας, Π. Μώραλη, για τον υπολογισμό των 

μορίων για τη διαδικασία τοποθέτησης των νέων διευθυντών σχολικών μονάδων, 

καταδεικνύοντας το ενδιαφέρον του κλάδου για τη διαδικασία.715  

Μέσα σ’ αυτό το κλίμα, στις 21-22 Φεβρουαρίου 1986, διεξάγεται η έκτακτη Γ.Σ. 

για τον καθορισμό της παραπέρα πορείας και το διεκδικητικό πλαίσιο της Δ.Ο.Ε. Η 

συζήτηση ξεκίνησε με την ανάγνωση της εισήγησης του Δ.Σ. από τον γεν. γραμματέα, 
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 «Αξιολόγηση στην εκπαίδευση. 1) Τα εξωτερικά στοιχεία στον προγραμματισμό (υλικοτεχνική 
υποδομή κλπ) θα αντιμετωπιστούν στα Π.Δ. ή αποφάσεις των αντίστοιχων οργάνων (Δημοτική 
Επιτροπή Παιδείας, Νομαρχιακή, Εθνικό Συμβούλιο), και αυτό για να αποφευχθεί ο σοβαρός κίνδυνος 
που υπάρχει να γίνει παρέμβαση από τα όργανα κοινωνικού ελέγχου στην ίδια την εκπαιδευτική 
διαδικασία. 2) Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και του εκπαιδευτικού, έχει στόχο τη βελτίωση 
και την αναβάθμιση της εσωτερικής λειτουργίας του σχολείου, βασίζεται στον προγραμματισμό και η 
υπηρεσιακή κρίση γίνεται με βάση το εκπαιδευτικό τους έργο, ατομικό και συλλογικό. 3) Ο 
προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου, γίνεται από το Σύλλογο, αφού έχουν προηγηθεί οδηγίες 
από το σχολικό σύμβουλο σε περιφερειακές ή κατά σχολείο συγκεντρώσεις. 5) Απολογισμός του 
εκπαιδευτικού έργου : γίνεται από το σύλλογο, μετά από εισήγηση του διευθυντή και καταχωρούνται 
και οι σκέψεις των διδασκόντων. Ο σχολικός σύμβουλος σημειώνει γι αυτή την έκθεση τις δικές του 
εισηγήσεις και προτάσεις για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου. 6) Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών 
γίνεται με βάση το ατομικό και συλλογικό τους έργο. Ο εκπαιδευτικός δε χαρακτηρίζεται συνολικά, 
αλλά σε 4 επιμέρους και αλληλοδιαπλεκόμενα σημεία, 2 παιδαγωγικά και οι 2 διοικητικά, οργανωτικά 
και προσωπικά. α) Η επιστημονική κατάρτιση και ο βαθμός ενημέρωσης στα σύγχρονα επιστημονικά 
και παιδαγωγικά ρεύματα και πως εφαρμόζεται στην πράξη. β) Η διδακτική ικανότητα και η 
παιδαγωγική πράξη όπως προκύπτουν από την ικανότητα προγραμματισμού, την προετοιμασία, τη 
μεθόδευση της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας, το παιδαγωγικό κλίμα με τους μαθητές. γ) Η 
συμμετοχή στην οργάνωση της σχολικής ζωής, σχολικές εκθέσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις. δ) Η 
εργατικότητα και η συνεργασία με τους φορείς. 7) Πως γίνεται η αξιολόγηση : οι σχολικοί σύμβουλοι 
αναφέρονται στα α, β, δ, οι δύο διευθυντές, εκπαίδευσης και σχολείου, στο γ και β. Το δελτίο 
υπηρεσιακής κρίσης, που συντάσσεται στη μετάβαση από το γ στον β και στο α και μετά την εξάντληση 
της βαθμολογικής εξέλιξης κάθε πέντε χρόνια, το συντάσσει ο σχολικός σύμβουλος, ο διευθυντής 
εκπαίδευσης και ο διευθυντής σχολικής μονάδας και καταλήγουν σε χαρακτηρισμούς: άριστος, πολύ 
καλός, καλός, επαρκής ή ανεπαρκής για καθένα από τα τέσσερα στοιχεία. Στον εκπαιδευτικό 
κοινοποιούνται τα δελτία των αξιολογικών εκθέσεων ώστε εφόσον διαφωνεί να υποβάλει τις ενστάσεις 
του στο υπηρεσιακό συμβούλιο το οποίο οριστικοποιεί τους χαρακτηρισμούς και λειτουργεί σαν 
δευτεροβάθμια κρίση» (Δ.Β.975/Φεβρ.86 σ. 11 και 15).  
713

 Δ.Β.975/02-1986:11. 
714

 «Η παιδεία σε αδιέξοδο», Καθημερινή, 20-02-1986. 
715

 Δ.Β.975/02-1986:7. 
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Χριστόφορο Κορυφίδη716 όπως είχε δημοσιευθεί στο Δ.Β. Η εισήγηση ξεκινά με την 

αναφορά στην απεργία του Σεπτεμβρίου όπου διαπιστώνεται ότι αποτέλεσε 

ανασχετικό παράγοντα στην υλοποίηση της πρόθεσης του Υπουργείου Παιδείας για 

«αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προσωπικού» με βάση το ξεπερασμένο αποτυχημένο 

σύστημα «επιθεώρηση-έκθεση-αξιολόγηση».717 Χωρίς ωστόσο να παραγνωρίζει ότι 

υπήρξαν παράγοντες που επέδρασαν αρνητικά στην απεργία, όπως η ανακοίνωση της 

Κεντρικής Επιτροπής της ΠΑΣΚ για μη συμμετοχή αλλά και η αδυναμία πολλών 

εκπαιδευτικών να κατανοήσουν ότι μια απεργία ακόμα και μετά την ψήφιση του 

νόμου δεν είναι μάταιη.718 Κάνει μια ιστορική αναδρομή στο διεκδικητικό πλαίσιο της 

Δ.Ο.Ε. τα τελευταία χρόνια προσπαθώντας να αιτιολογήσει για το πώς έφτασε στην 

απόφαση για απεργία. Αλλά, συμπληρώνει χαρακτηριστικά, όπως λέχθηκε και τότε 

«ακόμα και αν δεν υπήρχαν άλλα αιτήματα στο διεκδικητικό πλαίσιο του 

απεργιακού μας αγώνα, στις 13/9/85 και μόνο το θέμα της αξιολόγησης θα έφθανε 

για την πραγματοποίηση από τον κλάδο απεργιακών κινητοποιήσεων»719 [η 

επισήμανση δική μας]. Και αυτές οι αναφορές καταδεικνύουν το πόσο σοβαρό ήταν 

το θέμα της αξιολόγησης για τον κλάδο. Υπήρξε επίσης αναφορά και στα οικονομικά 

θέματα, η οποία είχε την αφετηρία της στη διεθνή και εσωτερική συγκυρία.  

Κατά τη διήμερη συζήτηση οι αντιπρόσωποι έθεσαν όλα τα τρέχοντα ζητήματα:  

 Τη διαφορετική στάση του Δ.Σ. πριν και μετά από την ψήφιση του νόμου 

1566, η οποία επεκτάθηκε στο ρόλο του συνδικαλισμού γενικότερα.  

 Τις παραπέρα δυνατότητες διεκδίκησης με δεδομένο το θεσμικό πλαίσιο.  

 Την οικονομική κρίση.  

 Την αξιολόγηση.  

 Το ρόλο του σχολικού συμβούλου.  

 Τις επικείμενες κρίσεις των διευθυντών σχολικών μονάδων.  

Αναφέρει χαρακτηριστικά για το ρόλο του Δ.Σ., ο Δ. Βαλτόπουλος, «αν μια 

έκτακτη γενική συνέλευση, μια τακτική και μια συνέλευση προέδρων τον Αύγουστο 

δεν στάθηκαν δυνατές να δώσουν τη δύναμη και το κουράγιο να διεκδικήσει η Δ.Ο.Ε. 

αγωνιστικά αυτά για τα οποία πάρθηκαν αποφάσεις, διερωτώμαι τι θα βοηθήσει η 

σημερινή συνέλευση. […] Μας καλείτε για έκτακτη γενική συνέλευση ενώ αρχίζει η 

εφαρμογή ενός άλλου άρθρου, του 1566, η επιλογή των διευθυντών και όλη η βάση 

είναι ανάστατη».720  
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 Έχει γίνει ανασύνθεση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.. Ο Θ. Μπάκας παραιτήθηκε αρχικά από τη θέση του Γ. 
Γραμματέα και αργότερα από το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.. Είναι η συνέχεια της κρίσης που ξεκίνησε στην 
παράταξη της ΠΑΣΚ από τον Σεπτέμβριο του 85, με αφορμή την κήρυξη της απεργίας, την οποία όπως 
είναι φυσικό δεν ήθελε η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. 
717

 Πρακτικά Έκτατης Γενικής Συνέλευσης Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, 21-22 Φλεβάρη 1986, σ. 
20/1. 
718

 Πρακτικά Έκτατης Γενικής Συνέλευσης, ό.π., σ. 22/1. 
719

 Πρακτικά Έκτατης Γενικής Συνέλευσης, ό.π., σ. 28-29/1. 
720

 Πρακτικά Έκτατης Γενικής Συνέλευσης, ό.π., σ. 50-1/2, 
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Ο Χ. Κωνσταντουδάκης προτίμησε να αναφερθεί στο ελιτίστικο πνεύμα που 

άρχισε να διαμορφώνεται στο σώμα των σχολικών συμβούλων εκτιμώντας ότι αυτός 

είναι κακός οιωνός για το θεσμό. Για τα αποτελέσματα του συνδικαλιστικού αγώνα 

υποστήριξε ότι οι αντιπρόσωποι του Ιουνίου ξαναβρέθηκαν πάλι «όχι για να 

πανηγυρίσουν την τήρηση των υποσχέσεων των καλυτέρων ημερών, αλλά δυστυχώς 

για να διαπιστώσουν το τέλμα που μας οδήγησε ο συμμετοχικός συνδικαλισμός».721 

Είναι ξεκάθαρο πια ότι η περίοδος και η πρακτική της «συνδιαμόρφωσης» της 

εκπαιδευτικής πολιτικής αμφισβητείται ανοιχτά, όπως θα δούμε και αμέσως 

παρακάτω. 

Ο Π. Λέλης, επιχειρώντας να αιτιολογήσει τη στάση της ΠΑΣΚ, αναφέρει ότι αυτή 

ήταν «που οραματίστηκε ένα συγκεκριμένο μοντέλο μετάβασης σ’ αυτό που λέμε 

σοσιαλιστική αλλαγή και το οποίο εγκρίθηκε από τον ελληνικό λαό. Όταν θέλουμε 

λοιπόν να κάνουμε κοινωνική αλλαγή, θα πρέπει να θεσμοθετούμε τέτοιους νόμους 

και να παίρνουμε τέτοια μέτρα που οδηγούν σ’ αυτήν την κατεύθυνση».722  

Ο Κ. Σπαγόπουλος ανέφερε πως οι πρόσφατοι χειρισμοί ανέδειξαν ότι ο 

συνδικαλισμός γενικά περνάει κρίση καθώς έχει αποκλειστικό του μέλημα να στηρίξει 

την Αλλαγή και όχι το συμφέρον του εργαζόμενου. Αυτό γίνεται σε όλο το δημόσιο 

τομέα, αυτό έγινε και στο χώρο των δασκάλων μέχρι τις 13-9-85. Από εκεί και πέρα 

ακολούθησε μια επαμφοτερίζουσα τακτική που δεν είχε κανένα αποτέλεσμα. «Όταν 

ξεκίνησε ο διδασκαλικός συνδικαλισμός, το διδασκαλικό συνδικαλιστικό κίνημα 

παρενέβη στις 13-9-85 με εκείνα τα τέσσερα σημεία, τα σημαντικότερα του 

διεκδικητικού πλαισίου. Τότε εμφανίστηκε το πρόσωπο του συμμετοχικού 

συνδικαλισμού που με όργανά του, ορισμένους ατυχείς συναδέλφους, έκανε την 

απεργοσπαστική παρέμβαση, η οποία εξελίχθηκε κατά τον γνωστό τρόπο. […] Ο 

στόχος ήταν η μετατόπιση του προβλήματος. Τότε το Υπουργείο Παιδείας δέχθηκε τη 

Δ.Ο.Ε. με αίτησή της ύστερα από τρεις ή τέσσερις μήνες, μετά την προειδοποιητική 

απεργία της 13ης Σεπτεμβρίου 1985».723  

Στο λόγο του ο πρόεδρος της Δ.Ο.Ε., Μεν. Παπαχρίστος, απέρριψε τις αιτιάσεις 

ότι η παράταξή του κάνει κυβερνητικό συνδικαλισμό και επεχείρησε μια ιστορική 

αναδρομή μέχρι την απεργία της 13ης Σεπτεμβρίου. Ανέφερε ότι ο νόμος έχει πολλά 

θετικά σημεία τα οποία δεν πρέπει να υποβαθμιστούν με αφορμή τα τέσσερα αυτά 

σημεία που βρίσκουν αντίθετο τον κλάδο. Το πρώτο και κυρίαρχο ζήτημα είναι αυτό 

της απελευθέρωσης του εκπαιδευτικού από κάθε μορφή ελέγχου. Έτσι το σχολείο δεν 

θα παίζει το ρόλο της αναπαραγωγής της κυρίαρχης ιδεολογίας, αλλά θα βοηθά στην 

άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Για τον κλάδο, τόνισε, αξιολόγηση σημαίνει 

αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου σύμφωνα με το δημοκρατικό προγραμματισμό. 
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 Πρακτικά Έκτατης Γενικής Συνέλευσης, ό.π., σ. 55/2. 
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 Πρακτικά Έκτατης Γενικής Συνέλευσης, ό.π., σ. 57-58/2. 
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 Πρακτικά Έκτατης Γενικής Συνέλευσης, ό.π., σ. 26-27/4. 
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Στην προσπάθειά του να απαντήσει γιατί το Υπουργείο δεν κάνει δεκτές τις θέσεις του 

κλάδου αναφέρει: «πρώτα πρώτα συνάδελφοι, η περιρρέουσα ατμόσφαιρα στο 

Υπουργείο Παιδείας, εξ αιτίας των συγκεκριμένων κοινωνικών, κρατικών, 

γραφειοκρατικών, δημοσιοϋπαλληλικών, διοικητικών κλπ. συγκυριών, δημιουργεί μια 

ατμόσφαιρα διοικητικής αντιμετώπισης εκπαιδευτικών ζητημάτων. Μία ατμόσφαιρα 

που πρεσβεύει ότι ο δάσκαλος είναι δημόσιος υπάλληλος και θα πρέπει να ξέρει το 

Υπουργείο ακριβώς τι κάνει μέσα στην τάξη, πως το κάνει και να τον βαθμολογεί γι’ 

αυτά». Αναφέρθηκε επίσης στα άλλα σημεία που θεωρούνται σημαντικά, όπως η 

μείωση του ωραρίου διδασκαλίας των διευθυντών και τα πολιτικά δικαιώματα των 

δημοσίων υπαλλήλων. Τέλος, αναφέρθηκε στον τρόπο που εκτιμά ότι θα επιλυθούν 

τα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο, ο οποίος έγκειται σε «διαπραγματεύσεις και 

συζητήσεις για την υλοποίησή τους». Υποστήριξε πως είναι απαραίτητη «η 

λεπτομερειακή εξειδίκευσή τους σε Π.Δ., σε νόμους, σε αλλαγές νόμων αν χρειαστεί 

διότι η δική μας παράταξη και το εργατικό κίνημα δεν βλέπει τους νόμους σαν 

«βέδες»724 αλλά σαν μια προσπάθεια καλύτερης λύσης των προβλημάτων, έτσι όπως 

θέλει το εργατικό κίνημα. Και μιλάω εδώ για την αξιολόγηση συνάδελφοι. Αν ο 

οποιοσδήποτε νόμος δεν προβλέπει την αξιολόγηση σύμφωνα με τις θέσεις μας, να 

τον αλλάξουν».725  

Έτσι, στην απόφαση της Γ.Σ. υιοθετήθηκε το διεκδικητικό πλαίσιο του Μαρτίου 

του ’85, με την προσθήκη ότι στην τοποθέτηση εκπαιδευτικών ξένης γλώσσας και 

καλλιτεχνικών μαθημάτων, που προβλέπει ο Ν.1566/85, πρέπει να προηγηθούν τα 

σχολεία σε απομακρυσμένες και υποβαθμισμένες περιοχές και να στελεχωθούν 

πλήρως τα παιδαγωγικά τμήματα.  

Στις 26-2-86, δημοσιεύεται στην εφ. Ελευθεροτυπία, άρθρο του επ. καθηγητή του 

Ε.Μ.Π., Τέλη Ράπτη με τίτλο: «Μετάβαση στη νέα εκπαίδευση» όπου, αφού κάνει μια 

ιστορική αναδρομή στις εκπαιδευτικές αλλαγές που έγιναν, επιχειρεί να αναδείξει τις 

προοπτικές που διανοίγονται στην εκπαίδευση μετά τη θεσμική ολοκλήρωση μέσα 

στο 1985. Αναφερόμαστε στο συγκεκριμένο άρθρο διότι προειδοποιεί ότι η μετάβαση 

από μια πραγματικότητα σε μια άλλη ποτέ δεν είναι ανώδυνη και χωρίς συγκρούσεις. 

«Οι συγκρούσεις αυτές, που οφείλονται είτε στην πρόσκρουση σε αντικειμενικά 

συμφέροντα είτε σε μια αναμενόμενη αντίσταση σε νέα σχήματα, λόγω του φόβου 

που αισθάνεται ο άνθρωπος μπροστά στο καινούριο, στο ρευστό και στο αβέβαιο, δεν 

προέρχονται πάντα από την αντίσταση του λεγόμενου αντιδραστικού κατεστημένου 

αλλά και από τους ίδιους τους φορείς που επιδιώκουν την αλλαγή. […] Η υπόθεση της 

μετάβασης σε εκπαιδευτικά σχήματα με νέες σχέσεις και δομές δεν μπορεί να γίνει 

αυτόματα ούτε ακαριαία. Απαιτεί χρόνο και πέρασμα μέσα από κρίσιμα στάδια. Η 

εφαρμογή νέων θεσμών είναι πιο επιτυχημένη όταν αυτή γίνεται βαθμιαία, έτσι ώστε: 
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1) να εξασφαλίζεται η αναγκαία ετοιμότητα, ωρίμανση και πλατιά συναίνεση, 2) να 

μην αποτελεί ο κίνδυνος του χάους δικαιολογία για επιστροφή σε αυταρχικά σχήματα, 

που παρέχουν τη γνώριμη ασφάλεια της ρουτίνας, της έλλειψης ευθυνών και την 

προστασία από τον ριψοκίνδυνο πειραματισμό και 3) να συμπορεύεται με τις άλλες 

αναγκαίες μεταβολές στο γενικότερο οικονομικό-κοινωνικό πλαίσιο».726  

Στις 20 Μαρτίου 1986 εκδίδεται, κατ’ επιταγή του άρθρου 21 παρ. 3 του 

Ν.1566/85, το Π.Δ. 75 το οποίο ρυθμίζει τη σύσταση και τις αρμοδιότητες των νέων 

υπηρεσιακών συμβουλίων (Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Κ.Υ.Σ.Π.Ε. για την πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση). Στα νέα αυτά υπηρεσιακά συμβούλια, που είναι πενταμελή, 

συμμετέχουν για πρώτη φορά δυο αιρετοί εκπρόσωποι. Οι πρώτες εκλογές για την 

ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων ορίζονται για τις 17 Μαΐου 86.  

Το ζήτημα της αξιολόγησης αποτελεί για άλλη μια φορά σημείο επικοινωνίας και 

ανταλλαγής απόψεων μεταξύ Δ.Ο.Ε. και Υπουργείου Παιδείας. Σε νέα επιστολή που 

αποστέλλει το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. αναφέρει ότι κάνει αποδεκτό το διαχωρισμό της 

αξιολόγησης των «εξωτερικών στοιχείων (υλικοτεχνική υποδομή κλπ) από τα όργανα 

λαϊκής συμμετοχής». Ωστόσο, για να μπορέσει να εφαρμοστεί η αξιολόγηση από το 

νέο σχολικό έτος ζητά από τον υπουργό να γίνουν κάποιες συγκεκριμένες ενέργειες. 

Συγκεκριμένα ζητά: «α. Την κατάργηση όλων εκείνων των διατάξεων που 

αναφέρονται στην “αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προσωπικού της πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης” (παράγραφος 2 του άρθρου 1 του Ν. 1304/82, 

παράγραφο 1 του Κεφαλαίου Δ του άρθρου 11 του Ν. 1566/85 κλπ.) την 

αντικατάστασή τους με μια διάταξη νόμου που θα υλοποιεί τις θέσεις μας για τον 

προγραμματισμό και αξιολόγηση του εκπ/κού έργου και για την υπηρεσιακή κρίση 

των εκπαιδευτικών». Συνεχίζει η Δ.Ο.Ε. να επιμένει λοιπόν στις θέσεις της για την 

αξιολόγηση και την κατάργηση των αναφορών που υπάρχουν στους ψηφισμένους 

νόμους. Καλεί μάλιστα, σε ένα απόσπασμα της επιστολής,727 τον υπουργό να 
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 Τέλης Ράπτης, «Μετάβαση στη νέα εκπαίδευση», Ελευθεροτυπία, 26-02-1986. 
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 Αναφέρονται κάποια αποσπάσματα που καταδεικνύουν τη σημασία που αποδίδει η Δ.Ο.Ε. στο θέμα 
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λαού, την προώθηση της αλλαγής στην εκπαίδευση και για την εξασφάλιση συνθηκών ομαλής και 
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αντίθετο με τις θέσεις μας και σε εποχή που δεν θα μπορεί να αντιδράσει ο κλάδος (καλοκαίρι). 



 

 

346 Η Εκπαιδευτική Πολιτική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση τη δεκαετία του 80 

υιοθετήσει συνολικά την πρόταση της Δ.Ο.Ε. και να προχωρήσει άμεσα στην 

υλοποίησή του.728  

Παρακάτω δημοσιεύονται οι εξειδικευμένες θέσεις της Δ.Ο.Ε. για τον 

«Προγραμματισμό και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου των Σχολείων και 

Υπηρεσιακή Κρίση του Εκπαιδευτικού Προσωπικού της Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». Το κείμενο αποτελεί μια πιο επεξεργασμένη μορφή 

του σχεδίου Π.Δ. για την αξιολόγηση που είχε δημοσιοποιήσει πριν από ενάμισι χρόνο 

(Δ.Β. 959/Δεκ.84) και βασίζεται στην ίδια αρχή: «προγραμματισμός – εφαρμογή – 

αξιολόγηση». Ωστόσο, στο κεφάλαιο Δ, για την υπηρεσιακή κρίση των εκπαιδευτικών 

συμπεριλαμβάνονται όλες οι περιπτώσεις που αναφέρονται στο σχέδιο του 

Υπουργείου εκτός από την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού ανά 5ετία.729  

Το συνδικαλιστικό όργανο της Δ.Ο.Ε., το Διδασκαλικό Βήμα (977/Απρ.86) 

αναφέρεται σε μεμονωμένα φαινόμενα «χρήσης εξουσίας», όπως τα χαρακτηρίζει, 

που παρατηρήθηκαν από τους σχολικούς συμβούλους τα οποία έρχονται σε αντίθεση 

με «την απαίτηση του κλάδου να μείνει και να αναπτυχθεί ο νέος αυτός θεσμός στη 

βάση του απελευθερωτικού χαρακτήρα». Αναφέρει συγκεκριμένα: «αυτοί οι λίγοι 

συνάδελφοι σχολικοί σύμβουλοι, καλούνται να ξαναδούν, άλλη μια φορά, την 

καθολική απαίτηση του κλάδου ο οποίος αγωνίστηκε και επέβαλε το νέο θεσμό που 

αυτοί κλήθηκαν να υλοποιήσουν. Να γνωρίζουν ότι ο θεσμός αυτός πρέπει και 

επιβάλλεται να λειτουργήσει για την απελευθέρωση του εκπαιδευτικού και της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας, για τη δημιουργία ενός σχολείου δημοκρατικού - ανοιχτού 

στην κοινωνία και τη ζωή. Με “εξουσίες”, με “ντιρεκτίβες”, με “συνταγές”, και με 

“δόγματα” δεν φαλκιδεύεται απλώς ο συγκεκριμένος νέος θεσμός, αλλά αναιρείται η 

συνολική προσπάθεια που επιχειρείται σήμερα για αλλαγή στην εκπαίδευση. Κάτι που 

δεν θα επιτρέψει σε καμία περίπτωση ο κλάδος και το οργανωμένο, πρωτοποριακό, 

πολιτικοποιημένο και αγωνιστικό συνδικαλιστικό κίνημα».730 Η ανακοίνωση αυτή της 

Δ.Ο.Ε., όπως και οι άλλες για να υποστηριχθεί ο θεσμός σε υλικοτεχνική υποδομή και 

κύρος μέσα από την οικονομική αναβάθμιση, δείχνει την επανειλημμένη προσήλωση 

του κλάδου στη συγκεκριμένη μορφή του θεσμού.  

  

                                                                                                                                                                          
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., αν και δεν θέλει να δώσει βάση στις φήμες αυτές, είναι υποχρεωμένο να σας 
επισημάνει ότι οι δάσκαλοι και νηπιαγωγοί, δεν θα δεχθούν οποιαδήποτε ρύθμιση στο θέμα 
«αξιολόγηση» που θα είναι αντίθετη με τις θέσεις του κλάδου, όπως αυτές εκφράστηκαν μέσα από 
γενικές συνελεύσεις και διεκδικήθηκαν ακόμα και με απεργιακή κινητοποίηση». Δ.Β.977/04-1986:24. 
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Γ.4.2. Η περίοδος Αντ. Τρίτση 

 

Στις 25 Απριλίου 1986 πραγματοποιείται αλλαγή στην ηγεσία του Υπουργείου 

Παιδείας, με την τοποθέτηση του Αντώνη Τρίτση, στη θέση του υπουργού. Επίσης, 

τοποθετείται υφυπουργός ο Φίλιππος Πετσάλνικος, ενώ υφυπουργός με αρμοδιότητα 

στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση παραμένει ο Πέτρος Μώραλης, ο 

οποίος θα μένει σε αυτήν τη θέση ως τις 31 Οκτωβρίου 1986 οπότε και θα παραιτηθεί 

οριστικά από το Υπουργείο Παιδείας.  

Η τοποθέτηση του Αντώνη Τρίτση, όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ του Π. 

Ζαγοριανίτη και της Ι. Ραϋμόνδου στην εφ. Ελευθεροτυπία 26-4-89, έρχεται ως 

αντιστάθμισμα στα λάθη που έγιναν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τα οποία 

χρεώνονται προσωπικά στον Απ. Κακλαμάνη. Πάντως σε κάθε περίπτωση εκτιμούν ότι 

θα μπορούσε να αποτελέσει αισιόδοξο μήνυμα για ουσιαστικές αλλαγές και συνολική 

αναμόρφωση στο χώρο της εκπαίδευσης. Αξίζει να αναφέρουμε ότι στις πρώτες 

δηλώσεις του ο νέος υπουργός τόνισε ότι «θα υπάρξει δημοκρατικός διάλογος, 

πειθαρχημένος, με αμοιβαία ανάληψη ευθυνών» (Ελευθεροτυπία, 26-4-86).  

Στην πρώτη δημόσια εμφάνιση ο νέος υπουργός παιδείας, στις 9-5-86, 

κηρύσσοντας την έναρξη του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας, 

ανήγγειλε την έναρξη μιας μεγάλης πανεθνικής προσπάθειας για τη συστηματική 

αναβάθμιση των σπουδών, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, την οποία 

χαρακτήρισε ως επιχείρηση ανάκτησης της ελληνικής παιδείας. Υποσχέθηκε ελεύθερο 

και ανοιχτό δημοκρατικό διάλογο με όλους τους φορείς, αλλά αρνήθηκε 

κατηγορηματικά τη χρησιμοποίηση της παιδείας για παραταξιακές, κομματικές ή 

άλλες σκοπιμότητες. Υποσχέθηκε στους εκπαιδευτικούς κάθε συμπαράσταση για την 

αναβάθμιση του ρόλου τους, αλλά και τους κάλεσε να «απελευθερωθούν από τον 

μικροαστικό απομονωτισμό τους και να ανοίξουν τα σχολεία στην κοινωνία» 

Υπογράμμισε ότι αυτό το νέο μήνυμα για την «ελληνική παιδεία», αποτελεί την ειδική 

εντολή του πρωθυπουργού. Και για την υλοποίησή του κάλεσε όλα τα κόμματα να 

συμβάλουν σε μια υπερκομματική πανεθνική συνεργασία για την παιδεία. Όπως 

ανέφερε ο υφυπουργός παιδείας, Π. Μώραλης, στην ίδια εκδήλωση, ετοιμάζονται τα 

προεδρικά διατάγματα για την εφαρμογή των νομοθετικών προβλέψεων.731  

Από την τοποθέτηση της νέας πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας γίνεται 

φανερή η αλλαγή προσανατολισμού. Δεν απευθύνονται πλέον στο κομματικό ή 

παραταξιακό ακροατήριο για την νέα «εθνική» εκπαιδευτική πολιτική αλλά 

απευθύνεται στην κοινωνία και σε όλα τα κόμματα. Είναι η απαρχή του «εθνικού 
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διαλόγου για την παιδεία» που κατέληξε ένα χρόνο αργότερα και στο έντυπο «Το Νέο 

Σχολείο», το οποίο κυκλοφόρησε το Υπουργείο Παιδείας τον Μάιο του 1987.732  

Ενδιαφέροντα και κατατοπιστικά για το όλο εγχείρημα του εθνικού διαλόγου 

είναι αυτά που σημειώνει ο Χρήστος Ρέππας (2010), μια θεωρία που εν πολλοίς 

επεξηγεί την αλλαγή πλεύσης: «στην ελληνική πραγματικότητα οι εθνικοί διάλογοι για 

την παιδεία ως μέσα νομιμοποίησης της κρατικής εκπαιδευτικής πολιτικής 

εμφανίζονται σε μια κρίσιμη καμπή για την εκπαίδευση και το γενικότερο πολιτικό 

σκηνικό. Είναι η πολιτική περίοδος του 1985 – 86, κατά την οποία πραγματοποιείται η 

στροφή από τη σοσιαλδημοκρατική πολιτική στο νεοσυντηρητισμό. Η εκπαιδευτική 

πολιτική της πρώτης τετραετίας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχει φανερώσει τα όριά της και τα 

αδιέξοδά της και παραχωρεί τη θέση της σε νεοσυντηρητικές αρχικά και στη συνέχεια 

νεοφιλελεύθερες αντιλήψεις». 733  

Η ιδέα που εκφράζει δηλαδή ο Χρ. Ρέππας (2010) έχει να κάνει με την επεξήγηση 

της ξεκάθαρης αλλαγής πλεύσης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Όπως αναφέρει παρατηρείται 

εγκατάλειψη της ριζοσπαστικής ρητορικής και εμφανίζονται αναφορές σε έννοιες που 

έχουν να κάνουν με το έθνος, υποδηλώνοντας μια πολιτική ουδετεροποίηση. Αυτή 

είναι μια ηθελημένη στροφή, έτσι ώστε να περιοριστούν οι αντιδράσεις που φέρνει – 

ή θα φέρει – η στροφή στην οικονομική πολιτική, στα πλαίσια της ευρύτερης 

δυτικοευρωπαϊκής μονεταριστικής στροφής η οποία θα εκφραστεί με το 

σταθεροποιητικό πρόγραμμα για την οικονομία το Σεπτέμβριο του 1985. Ως 

επακόλουθο θα έχει την λήξη της «ειρήνης» με τα συνδικάτα. «Η μονεταριστική 

στροφή του σταθεροποιητικού προγράμματος είναι μια μακροπρόθεσμη στρατηγική 

επιλογή του ελληνικού κεφαλαίου». Στα πλαίσια αυτά, της εγκατάλειψης της 

πολιτικής της «αναδιανομής του εθνικού προϊόντος», θα ξεκινήσει και ο πρώτος 

εθνικός διάλογος για την παιδεία, με την ανάληψη της πολιτικής ηγεσίας του 

Υπουργείου Παιδείας από τον Α. Τρίτση το 1986. Αποτελεί ουσιαστικά μια 

προσπάθεια να ξεφύγει η εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής από τα αδιέξοδα 

που έχουν δημιουργηθεί, αφού δεν μπορεί να υπάρχει πια η ίδια σχέση με τα 

συνδικάτα και να προωθηθεί επιτέλους και η έκδοση των εφαρμοστικών προεδρικών 

διαταγμάτων του 1566/85. Έτσι, εφαρμόζεται η τακτική του εθνικού διαλόγου, ως μια 

προσπάθεια άμεσης νομιμοποίησης της κυβερνητικής πολιτικής από την κοινωνία.  

Αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων της νέας πολιτικής ηγεσίας στο 

Υπουργείο Παιδείας, η Δ.Ο.Ε., εκτός από την τυπική αποστολή συγχαρητηρίου 

τηλεγραφήματος, ζήτησε συνάντηση με τον νέο υπουργό Παιδείας για τα τρέχοντα 

ζητήματα της εκπαίδευσης (αξιολόγηση, υπερωρίες, ολιγοθέσια σχολεία, 
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 Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία, Το Νέο Σχολείο: 
Δημοτικό – Γυμνάσιο – Λύκειο, Μάιος 1987. 
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 Αναφέρεται και στην πολιτική της Νέας Δημοκρατίας που διαδέχθηκε το ΠΑ.ΣΟ.Κ. Σε εκείνη  την 

περίοδο ο μετέπειτα υπουργός παιδείας Γ. Σουφλιάς επέλεξε την προσφυγή σε έναν αντίστοιχο 

διάλογο. 
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παιδαγωγικά τμήματα, πορεία υλοποίησης του Ν. 1566, κλπ). Η συνάντηση ορίζεται 

για τις 29 Μαΐου. Στα πλαίσια του εθνικού διαλόγου για την παιδεία ο υπουργός 

παιδείας, Αντ. Τρίτσης, αποστέλλει έγγραφο-πρόταση για διάλογο στη Δ.Ο.Ε.734 Στη 

συνάντηση η Δ.Ο.Ε. θέτει όλα τα ανοιχτά ζητήματα προεξάρχοντος του ζητήματος της 

αξιολόγησης. Οι θέσεις με τις οποίες προσήλθε η Δ.Ο.Ε. στη συνάντηση, και 

επιδόθηκαν γραπτώς στον υπουργό, δημοσιεύονται στο Δ.Β. 979 του Ιουνίου 1986: «η 

Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος, ανταποκρίνεται στο κάλεσμά σας για διάλογο 

πάνω σε προβλήματα που σχετίζονται με την αναβάθμιση της εκπαίδευσης των 

παιδιών του Ελληνικού λαού. Τα σημεία που προτείνονται από μέρους σας για 

συζήτηση, απασχόλησαν και απασχολούν έντονα τα τελευταία χρόνια τον κλάδο μας 

και αποτελούν, όλα, μέσα και ενδιάμεσους στόχους του οράματος μας, για την 

οικοδόμηση ενός σχολείου δημοκρατικού-ανοιχτού στην κοινωνία και τη ζωή, ενός 

σχολείου που θα στοχεύει και θα λειτουργεί με βάση τον κοινωνικό ανθρωπισμό». Στη 

συνέχεια αναπτύσσονται αναλυτικά οι θέσεις της Ομοσπονδίας για την αξιολόγηση, 

σύμφωνα με την πρόταση Π.Δ. που είχε καταλήξει από το 1985 και τίθενται μια σειρά 

από ζητήματα: «1. Άμβλυνση των ανισοτήτων στην εκπαίδευση. 2. Κατάργηση της 

ιδιωτικής εκπαίδευσης. 3. Διδακτηριακό πρόβλημα. 4. Ενιαιοποίηση της υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης. 5. Γενίκευση της προσχολικής αγωγής. 6. Παιδαγωγικά τμήματα- 

παιδαγωγική έρευνα στην Ελλάδα. 7. Εκπαίδευση ελληνοπαίδων εξωτερικού. 8. 

Αποκέντρωση στην εκπαίδευση- Νέα διάρθρωση της τοπικής αυτοδιοίκησης. 9. 

Σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγική διαδικασία και τις γενικότερες ανάγκες 

του τόπου. 10. Δυνατότητες και τρόποι για την αύξηση των δαπανών στην 

εκπαίδευση». Μέσα από τις θέσεις αυτές παρατηρείται μια επιστροφή στις 

διεκδικητικές και ιδεολογικές αφετηριακές θέσεις της Ομοσπονδίας. Τέλος, 

συμπληρώνεται ότι «στη δύσκολη αυτή φάση της υλοποίησης των νέων θεσμών, της 

παρέμβασης στο ποιοτικό στοιχείο της εκπαίδευσης, οι δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί 

της χώρας θα σταθούν συμπαραστάτες».735  

Μετά τη διεξαγωγή των εκλογών των αιρετών αντιπροσώπων στα Υπηρεσιακά 

Συμβούλια στις 17 Μαΐου, η Δ.Ο.Ε. αποστέλλει απαντητική επιστολή στα θέματα που 

τέθηκαν στη συνάντηση με τον υπουργό. Εκεί λοιπόν αναφέρεται το διεκδικητικό 

πλαίσιο της Ομοσπονδίας για τα θέματα που συζητήθηκαν. Ιδιαίτερη προσοχή 

χρήζουν δύο σημεία. Συγκεκριμένα ζητά τη «συμμετοχή του συνδικαλιστικού 

κινήματος των εκπ/κών στα κέντρα λήψης των αποφάσεων» με ιδιαίτερη προσοχή στο 

«θέμα της αξιολόγησης» 736  για το οποίο τονίζεται ότι είναι πολύ ευαίσθητος ο 

κλάδος.  
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Η επόμενη μεγάλη αλλαγή αφορά την αξιολόγηση-βαθμολόγηση των μαθητών. 

Κατά το δημοσιογράφο Μάκη Γιομπαζολιά, (Ελευθεροτυπία, 20-5-1986), 

προετοιμάζεται νέο σύστημα αξιολόγησης στα δημοτικά σχολεία, σύμφωνα με το 

οποίο επιβάλλεται μια νέα αντίληψη αξιολόγησης του μαθητή, που επικεντρώνεται 

όχι στις βαθμολογικές επιδόσεις αλλά σε μια γενικότερη πορεία του ως μέλος μιας 

ευρύτερης γνωστικής προσπάθειας.737 Ήταν μια άρδην αλλαγή πρακτικής, η οποία 

προκάλεσε θετικές και αρνητικές αντιδράσεις.  

Τα μέτρα αυτά είναι σύμφωνα με τις αρχές και τους σκοπούς του νόμου 1566/85. 

Η αξιολόγηση των μαθητών είναι ένα ιδεολογικό ζήτημα που έχει συζητηθεί πολλές 

φορές και ενδιαφέρει γονείς, εκπαιδευτικούς αλλά και όλη την κοινωνία. Ο 

δημοσιογράφος Π. Παναγιωτόπουλος, στην εφ. Καθημερινή (24-5-86), επιλέγει να 

αναδείξει αυτό το θέμα από τη συνέντευξη του Αντ. Τρίτση σε άρθρο με τίτλο: «Δεν 

θα καταργηθεί η αξιολόγηση των μαθητών». Σύμφωνα με το δημοσιογράφο αυτό 

ανέφερε ο Αντώνης Τρίτσης κατά τη διάρκεια της πρώτης συνέντευξης που έδωσε 

από τον καιρό που ανέλαβε το Υπουργείο Παιδείας. Αν και απέφυγε να δεσμευθεί σε 

επιμέρους βασικούς τομείς εκπαιδευτικής πολιτικής, όπου υπάρχουν εκκρεμή 

προβλήματα και περιορίστηκε σε γενικές αναφορές για το θέμα της αξιολόγησης 
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 Αναλυτικότερα τα μέτρα ήταν: 

 «Καταργείται η βαθμολογία. Αντί βαθμολογίας, διάκριση των μαθητών σε κατηγορίες 
απόδοσης Α, Β και Γ.  

 Καθιερώνεται «βιβλίο προόδου» για κάθε μαθητή, στο οποίο δάσκαλος κρατάει σημειώσεις 
για την εξέλιξή του.  

 Στην αρχή κάθε χρονιάς, ο δάσκαλος ενημερώνεται, για το ιστορικό του μαθητή, από τους 
συναδέλφους του που είχαν το μαθητή πριν, από τους γονείς και αργότερα και από το «βιβλίο 
προόδου». 

 Η αξιολόγηση θεωρείται μέθοδος ενίσχυσης του μαθητή και όχι αυτοσκοπός.  

 Κάθε τρίμηνο, σε σύσκεψη του συλλόγου των δασκάλων, εκτίθενται στοιχεία και 
συντάσσονται εκθέσεις, για κάθε μαθητή και για κάθε τάξη, ώστε όλοι να έχουν γνώση, για το πώς 
πάει το σχολείο. Κριτήρια οι απόψεις του δασκάλου, άλλων τυχόν δασκάλων για το παιδί και η 
άποψη του ίδιου του μαθητή για τον εαυτό του, όπως θα διατυπώνεται σε ειδικές συζητήσεις μέσα 
στην τάξη.  

 Έτσι, στο τέλος κάθε τριμήνου, διαμορφώνεται ένα στάνταρ, για τους μαθητές, τις τάξεις και το 
σχολείο συνολικά. Και ανάλογα προτείνονται μέτρα, για επί μέρους και συνολική βελτίωση (με 
εσωσχολική βοήθεια κ.ά.).  

 Μεγάλο βάρος, με το νέο σύστημα, πέφτει όχι μόνο στη γνωστική εξέλιξη, αλλά και στην 
κοινωνικότητα και γενικότερα στην προσωπικότητα του μαθητή.  

 Καθιερώνεται συστηματική πληροφόρηση των δασκάλων προς τους γονείς, αλλά και των 
γονέων προς τους δασκάλους, με αμοιβαία υποχρέωση. Η ενημέρωση των γονιών γίνεται ατομικά, 
αλλά και συλλογικά (το τελευταίο, όμως, εκτός του κανονικού σχολικού ωραρίου). Και σε ειδική 
στήλη του «βιβλίου του μαθητή» σημειώνονται οι παρατηρήσεις που αφορούν τη συνεργασία 
δασκάλου - οικογένειας.  

 Ο τίτλος που δίνεται στο μαθητή, μετά το τέλος κάθε σχολικής χρονιάς (ενδεικτικό) θα έχει τη 
μορφή και την έννοια αναγνώρισης του έργου του μαθητή. Και δεν θα περιλαμβάνει αποτίμηση της 
απόδοσής του ούτε οποιαδήποτε διαβάθμισή του». Μάκης Γιαμπαζολιάς, «Νέος τρόπος 
αξιολόγησης σε δημοτικά – γυμνάσια: 9 αλλαγές στη ζωή του μαθητή», Ελευθεροτυπία, 20-05-
1986. 
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ανέφερε: «δεν πρόκειται να καταργηθεί η αξιολόγηση των μαθητών, όπως γράφτηκε 

πριν από λίγες μέρες σε απογευματινή εφημερίδα».738  

Στο ζήτημα της αξιολόγησης επανέρχεται η εφ. Καθημερινή (14-6-86) και ο Π. 

Παναγιωτόπουλος. Αυτή τη φορά με αφορμή τους τίτλους σπουδών που εκδόθηκαν 

με βάση την Γ1/190/15-4-86 υπουργική απόφαση του απελθόντα υπουργού Απ. 

Κακλαμάνη, σύμφωνα με την οποία δεν αναγραφόταν ο βαθμός του μαθητή. Το 

άρθρο του με τίτλο: «Σοκ για τους γονείς η κατάργηση αξιολογήσεως των μαθητών 

δημοτικού. Καταργείται μαζί και κάθε κίνητρο για μάθηση». Αναφέρει στο κείμενο: 

«τα ενδεικτικά που μοιράστηκαν χθες στα δημοτικά σχολεία, είχαν αποτυπώσει την 

πεμπτουσία της φιλοσοφίας του κυβερνώντος κόμματος για τη λειτουργία ολόκληρου 

του εκπαιδευτικού συστήματος. […] Η εξίσωση των μαθητών προς τα κάτω, που 

επιχειρείται σε πλήρη ευθυγράμμιση με την εκπαιδευτική φιλοσοφία της 

κυβερνήσεως, που επέβαλε και άλλα ανήσυχα «εξισωτικά» μέτρα στις υπόλοιπες 

βαθμίδες, πέρα από κάθε αμφιβολία, εξαρθρώνει το εκπαιδευτικό σύστημα στην 

ολότητα του [...]. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί κανείς να ανακαλύψει εύκολα τον 

αποχρώντα λόγο τέτοιου είδους "μεταρρυθμίσεων", οι οποίες και φέρουν το 

"περιτύλιγμα" του "ριζοσπαστισμού" και του κραυγαλέου λαϊκισμού, αλλά στο βάθος 

είναι σκοταδιστικές».739  

Το ίδιο θέμα γίνεται αντικείμενο διερεύνησης και στην εφ. Ελευθεροτυπία (17-6-

86). Ο δημοσιογράφος Βίκτωρ Νέτας αναρωτιέται «Επικίνδυνη ισοπέδωση στα 

σχολεία;» Στο άρθρο του, αφού παραθέτει την κατάσταση που ισχύει σε δημοτικό, 

γυμνάσιο και λύκειο, αναφέρει ότι είναι προβληματική η απότομη προσαρμογή του 

μαθητή από το δημοτικό χωρίς καθόλου βαθμολογία στο ανταγωνιστικό σύστημα της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Λέει πως «μπορεί να επικρίνουμε την κοινωνία μας, 

ότι κακώς είναι ανταγωνιστική, αλλά αφού δεν μπορούμε να την αλλάξουμε και να την 

κάνουμε να μην είναι, τι νόημα έχει ο στρουθοκαμηλισμός;» Και καταλήγει 

υποστηρίζοντας πως «τα θέματα της εκπαίδευσης πρέπει να μπουν σε ανοιχτό 

διακομματικό διάλογο και οι αποφάσεις να είναι αποδεκτές από όλους. Δεν έχει γίνει 

ως τώρα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει. Το πρόβλημα της παιδείας 

είναι εθνικό και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Η όποια κομματική 

εκμετάλλευση, οι παροχές διευκολύνσεων και οι διάφορες δήθεν παιδαγωγικές 

απλουστεύσεις πρέπει να σταματήσουν όσο γίνεται πιο γρήγορα. Η κατάργηση των 

ενδείξεων προόδου πρέπει να μπει σε διάλογο, για να ακουστούν και οι αντίθετες 

απόψεις, ακόμη και οι απόψεις των παιδιών, για να βρεθεί, αν υπάρχει, η χρυσή τομή. 

Αν είναι να καταργηθεί η βαθμολογία, να καταργηθεί παντού, πράγμα ανέφικτο. Έως 
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ότου φτάσουμε στην ιδανική κοινωνία της συνειδητοποίησης του χρέους και της 

κατάργησης της ανταγωνιστικότητας, η βαθμολογία θα υπάρχει».740  

Οι προβληματισμοί για το ρόλο του σχολικού συμβούλου συνεχίζονται με νέα 

δημοσιεύματα του Δ.Β. 979 του Ιουνίου του 1986.741 Αναδεικνύεται η θέση ότι σε 

καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εμπλέκονται, οι σχολικοί σύμβουλοι, σε οποιαδήποτε  

άλλη διαδικασία πέραν της συμβουλευτικής, π.χ. επιλογές διευθυντών, αξιολογήσεις 

κλπ. Παράλληλα και μέσα στον ίδιο μήνα, αφού έχουν συσταθεί ήδη να νέα 

Υπηρεσιακά Συμβούλια μετά τις εκλογές των αιρετών, γίνονται οι κρίσεις των 

προϊσταμένων διευθύνσεων και γραφείων αλλά και των διευθυντών σχολικών 

μονάδων, με την εφαρμογή των νέων διατάξεων του 1566/85.  

 

Στις 21-25 Ιουνίου 1986 διεξάγεται η 55η Γ.Σ. της Δ.Ο.Ε., όπου συζητούνται όλα τα 

τρέχοντα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο. Ωστόσο, αυτό που ξεχωρίζει σε αυτήν 

τη Γ.Σ. είναι η κρίση που ξεσπά με την καταψήφιση των πεπραγμένων στους κόλπους 

της παράταξης που πρόσκειται στο ΠΑ.ΣΟ.Κ., της ΠΑΣΚ, μια κρίση που σοβούσε από 

την απεργία του Σεπτεμβρίου του ’85.  

Κυρίαρχα θέματα που δεσπόζουν στην ημερήσια διάταξη, αλλά και στη 

συζήτηση, είναι: 

 Πολιτικά δικαιώματα 

 Κρίση στο συνδικαλισμό 

 Οικονομικά 

 Στελέχωση και λειτουργία των παιδαγωγικών τμημάτων 

 Αναλυτικά προγράμματα – Βιβλία 

 Κρίσεις και επιλογή προϊσταμένων διευθύνσεων και γραφείων 

 Κρίσεις και επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων 

 Αξιολόγηση  

Η Γ.Σ. ξεκινά, ως συνήθως, με την ανάγνωση των πεπραγμένων του Δ.Σ. της 

Δ.Ο.Ε., από τον γεν. γραμματέα Χριστ. Κορυφίδη (πρακτικά Γ.Σ. σ. 3-17/3) που είχαν 

δημοσιευτεί, άλλωστε, στο Δ.Β. (978/Μάι.86). Τα πεπραγμένα που, όπως σημείωσε, 

για το συνδικαλιστικό έτος ‘85-‘86 ήταν θετικά καθώς προσέφεραν πολλά «προς την 

κατεύθυνση της ουσιαστικότερης συμμετοχής του συνδικαλιστικού κινήματος στα 

κέντρα λήψης των αποφάσεων». Στάθηκε ιδιαίτερα στο θέμα των πολιτικών 

δικαιωμάτων, των διεκδικήσεων σε σχέση με τον Ν.1566 και τα παιδαγωγικά 

τμήματα. Για την αξιολόγηση ανέφερε ότι το θέμα προωθήθηκε αποφασιστικά καθώς 

«η αγωνιστική παρέμβαση του κλάδου φρενάρισε το Υπουργείο Παιδείας στο να 

προχωρήσει στην υλοποίηση των Διατάξεων τον νέου νόμου για αξιολόγηση 

εκπαιδευτικού προσωπικού».  
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Αμέσως μετά ακολουθεί η συζήτηση για την κριτική των πεπραγμένων η οποία 

κινήθηκε στη γνωστή τακτική των παραταξιακών αντιπαραθέσεων. Ωστόσο, η κριτική 

αυτή έχει πλέον συγκεκριμένα πεδία αναφοράς: το συμμετοχικό συνδικαλισμό, τους 

χειρισμούς της Δ.Ο.Ε. σε σχέση με τον Ν.1566, την επιλογή των νέων στελεχών, το 

θέμα της αξιολόγησης και των πολιτικών δικαιωμάτων. Ενώ από τον Χριστ. Κορυφίδη 

αναφέρθηκε ότι οι αγώνες της προηγούμενης χρονιάς «έγιναν στην κατεύθυνση του 

μετασχηματισμού της κοινωνίας» δεν έγινε καμιά αναφορά στο «σοσιαλιστικό 

μετασχηματισμό». Η πρώτη και μοναδική φορά που ακούστηκε η άλλοτε 

πολυεπαναλαμβανόμενη φράση για «σοσιαλιστικό μετασχηματισμό» της κοινωνίας 

από αντιπρόσωπο της ΠΑΣΚ είναι από τον Ν. Ντάλα.742 Αντιθέτως, κατά την άσκηση 

κριτικής στη λειτουργία της Δ.Ο.Ε. αναφέρθηκε αρκετές φορές ο όρος «σοσιαλιστικός 

μετασχηματισμός» από εκπροσώπους της ΔΗΚΙ, ότι δηλαδή «το συνδικαλιστικό 

κίνημα, διέρχεται κρίση και γι’ αυτό όχι μόνο δεν είναι δυνατή η διεκδίκηση των όσων 

ο κλάδος οραματίστηκε, αλλά ούτε καν μπορεί να προστατέψει κεκτημένα δικαιώματά 

του και τούτο γιατί σαν στόχο δεν έταξε τα συμφέροντα και τα κλαδικά προβλήματα, 

αλλά γενικότερα τον σοσιαλιστικό μετασχηματισμό. Έτσι το συνδικαλιστικό κίνημα, 

δέθηκε πίσω από το άρμα του κόμματος που το εκφράζει και οδηγήθηκε σε ένα 

λαβύρινθο από όπου σήμερα δεν μπορεί να βγει και να βρει το σωστό 

προσανατολισμό του. Το συνδικαλιστικό κίνημα έχασε την αυτονομία του και έγινε 

εργαλείο της κυβέρνησης…».743  

To μέλος του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., Κ. Σπαγόπουλος, ανέπτυξε τα αποτελέσματα του 

«συμμετοχικού συνδικαλισμού» ο οποίος όπως τόνισε πέρασε τρεις φάσεις. Η πρώτη 

φάση αρχίζει μετά το 1981 με τις λεγόμενες συμμετοχικές διαδικασίες, «συμμετοχή 

στα κέντρα λήψης αποφάσεων» την οποία η παράταξή του, ΔΗΚΙ, την ονόμασε  

συνδικαλισμό του εργοδότη για τον εργοδότη. Η δεύτερη φάση είναι η φάση του 

«παρασκηνίου», άλλοτε φωτεινό και άλλοτε σκοτεινό. Είναι η φάση όπου το 

συνδικαλιστικό κίνημα αιφνιδιάζεται από αυτά που συμβαίνουν στα παρασκήνια: «η 

ίδια η Δ.Ο.Ε., το διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ο.Ε., αιφνιδιάστηκε με το διάταγμα για 

την αξιολόγηση. Ανακαλύψαμε στη Δ.Ο.Ε. ότι υπήρχε διάταγμα για επεξεργασία στο 

Συμβούλιο Επικρατείας χωρίς να το γνωρίζουμε σαν Δ.Σ. Αιφνιδιαστήκαμε και με το 

νόμο 1566». Και τώρα βρισκόμαστε στην τρίτη φάση, τη φάση όπου επιβάλλεται 

«ένας ελεγχόμενος παροπλισμός του συνδικαλιστικού κινήματος».744 Αξίζει να 

σημειωθεί ότι κατά την τοποθέτησή του δεν είχαν καταψηφιστεί τα πεπραγμένα.  

Ο Ν. Χριστόπουλος, επιχειρώντας μια σύγκριση της πρακτικής της Δ.Ο.Ε. μετά την 

ψήφιση των δυο τελευταίων νόμων για την εκπαίδευση, τον 309 και τον 1566 
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αναφέρει: «θυμηθείτε οι παλαιότεροι τι έγραφε το “Διδασκαλικό Βήμα” με την 

ολοκλήρωση της επιψήφισης του εκπαιδευτικού νόμου 309 και συγκρίνετέ το με το τι 

είπε λίγο πριν στα πεπραγμένα για το νόμο 1566 που ψηφίστηκε στο θερινό τμήμα της 

Βουλής και με μόνη ανάγνωση των 94 άρθρων. Θυμίζω ότι η τότε διοίκηση της Δ.Ο.Ε. 

είχε ευχαριστήσει όλον τον πολιτικό κόσμο και πρώτα-πρώτα την κυβέρνηση για το 

νομοτελειακό σχέδιο ενώ εμείς σήμερα, την επομένη, κάναμε απεργία για το νόμο 

1566». Αλλά και για την επιλογή των στελεχών ασκεί έντονη κριτική που αφορά 

άμεσα το Υπουργείο και έμμεσα το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. Αναφέρει ότι έγινε μονομερής 

επιλογή των σχολικών συμβούλων, για τους οποίους η ΠΑΣΚ εκφράζει μεγάλη 

περηφάνια, πολύ δε περισσότερο τώρα με τους πίνακες των προϊσταμένων 

διευθύνσεων και προϊσταμένων γραφείων, τους οποίους χαρακτήρισε «αμαρτωλούς 

πίνακες» όπου δεν υπάρχει ούτε ένα «ετερόδοξος».745 Αλλά και οι επιλογές των 

διευθυντών σχολικών μονάδων αποτέλεσαν πεδίο αντιπαράθεσης.  

Ο Φ. Χασιώτης, ως εκπρόσωπος της ΠΑΣΚ, υποστήριξε την υφιστάμενη, ως τότε, 

μορφή του συνδικαλιστικού κινήματος, που εμπιστεύεται για χρόνια ο κλάδος, καθώς 

μ’ αυτήν έγιναν πράξη η κατάργηση του επιθεωρητή, η ανωτατοποίηση των 

παιδαγωγικών ακαδημιών, το ενιαίο μισθολόγιο και η ένταξη των δασκάλων στις 

αμοιβές με ανώτατη εκπαίδευση, ο εκδημοκρατισμός του σχολείου, ενώ καθόρισε τη 

στάση του κλάδου σε συνεργασία με την κοινωνία και την τοπική αυτοδιοίκηση. Το 

θέμα της αξιολόγησης δεν βρήκε τη λύση του μέσα από τον 1566, αν και έγιναν 

προσπάθειες, αλλά επέμεινε ότι για την παράταξή του και τον κλάδο δεν υπάρχει 

άλλη λύση από αυτήν που προτείνει η Δ.Ο.Ε. Αναφέρθηκε, όμως, και στα προβλήματα 

που δημιουργούνται από την εφαρμογή των διατάξεων του 1566, για τα οποία 

κάλεσε σε εποικοδομητικό διάλογο όλες τις παρατάξεις ώστε να χαράξουν κοινή 

γραμμή.746  

Στην πανηγυρική συνεδρίαση ο πρόεδρος της Γ.Σ. αναφέρθηκε και αυτός στα 

ανοιχτά ζητήματα της εποχής, κατοχύρωση των πολιτικών δικαιωμάτων, αξιολόγηση, 

ζητήματα που είναι αντίθετος ο κλάδος στον Ν.1566, και οικονομικά ζητήματα.747 Ο 

νέος υπουργός παιδείας, Αντώνης Τρίτσης, απευθυνόμενος για πρώτη φορά σε Γ.Σ. 

της Δ.Ο.Ε., ξεκίνησε λέγοντας «ο λόγος μου θα είναι απλός και θα είναι πολιτικός. Δεν 

θα είναι κομματικός, δεν θα είναι παραταξιακός, θα είναι λόγος του διαλόγου που 

έχει καθυστερήσει πολύ στον τόπο μας, του εθνικού διαλόγου για την εθνική παιδεία 

στην πατρίδα μας». Αλλά και σε όλη την ομιλία του χρησιμοποίησε έντονες αναφορές 

στον εθνικό «ελληνοκεντρικό» χαρακτήρα της εκπαίδευσης, στον έλληνα δάσκαλο, 

στην παιδεία για το έθνος, ενώ δεν έκανε αναφορά στα όσα έγιναν τα προηγούμενα 

χρόνια επί κυβερνήσεων ΠΑ.ΣΟ.Κ. Απηύθυνε ανοιχτή πρόσκληση σε όλα τα κόμματα 

και σε όλη την κοινωνία, προβάλλοντας την πολιτική ουδετερότητα και τον αταξικό 
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χαρακτήρα της εκπαίδευσης.748 «Για να φτιάξουμε τον νέο Έλληνα, τον νέο ελληνισμό, 

πρέπει να ανακαλύψουμε μέσα στον σημερινό ελληνισμό, εκείνες τις πάγιες αρετές 

του έθνους». Χαρακτήρισε «καταλυτική» την συμβολή της Δ.Ο.Ε. στη διαμόρφωση και 

του 1566 και όλης της εκπαιδευτικής πολιτικής. Ωστόσο, τόνισε, στην πορεία για την 

εθνική παιδεία δεν χωράνε «μικροαστικές» διεκδικήσεις. Η παιδεία που θέλουμε 

εμείς, ανέφερε, είναι αυτή που δημιουργεί ελεύθερους ανθρώπους. «Δεν θέλουμε 

την παιδεία υποταγμένη σε κανένα κοινωνικό καθεστώς». Δεν παρέλειψε επίσης να 

αναφερθεί, εκφράζοντας την προσωπική τους αγωνία, και στη γλώσσα που 

διδάσκεται σήμερα στο σχολείο. Απευθυνόμενος μάλιστα στον πρώην υφυπουργό 

παιδείας, Βασ. Κοντογιαννόπουλο, τον κάλεσε στο διάλογο που έχει ανοίξει το 

Υπουργείο Παιδείας να δουν και αυτό το θέμα, ενώ στρεφόμενος προς τους 

εκπαιδευτικούς συμπλήρωσε ότι ο διάλογος δεν θα μείνει μόνο στο επίπεδο 

αντιπροσώπων. «Δεν σταματάμε στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Προχωρούμε 

στην συμμετοχική δημοκρατία, γι’ αυτό θα κατέβουμε στις περιφέρειες και στα 

σχολειά να μιλήσουμε με όλους σας».749 

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. ως κόμμα εκπροσωπήθηκε από το βουλευτή Σπ. Καλούδη ο οποίος 

ανέλαβε την υπεράσπιση της κυβέρνησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ., σημειώνοντας ότι από αυτήν 

ανυψώθηκε το κύρος του δασκάλου με την βελτίωση των αποδοχών και την 

αναβάθμιση των παιδαγωγικών σπουδών. Αλλά «αυτό το υψηλό κύρος πρέπει και 

μπορεί να επιβεβαιώνεται σε καθημερινή αξιολόγηση που δεν θα κολακεύει 

προσδοκίες, αλλά θα κρίνει έργο και προσωπικότητα, με κριτήρια σαφή και 

διαδικασίες συγκεκριμένες, γιατί δεν μπορείς να χωρίσεις το έργο από την 

προσωπικότητα του δημιουργού».750  

Στο ίδιο υπερκομματικό πλαίσιο με τον υπουργό κινήθηκε όμως και ο 

εκπρόσωπος της Ν.Δ., Βασ. Κοντογιαννόπουλος, λέγοντας πως «αυτό που περιμένει ο 

κόσμος, ο λαός έξω από αυτή την αίθουσα δεν είναι τόσο τι ειπώθηκε ή τι θα κάνει η 

Νέα Δημοκρατία, τι έλεγε ή τι λέει σήμερα το ΠΑ.ΣΟ.Κ., ή τα άλλα κόμματα, αλλά πώς 

θα μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε ώστε η εκπαίδευση να βρει τον μόνο σωστό 

δρόμο, αυτόν που προσδιόρισε προηγουμένως ο κύριος υπουργός». Αναφέρει και 

αυτός ότι η παιδεία είναι εθνική υπόθεση και γι’ αυτό κανείς δεν δικαιούται όταν 

έρχεται στην εξουσία να αλλάζει ότι έκαναν οι προηγούμενοι, δηλώνει, μάλιστα, ότι η 

Ν.Δ. δεν πρόκειται να εμφανίσει μια νέα μεταρρύ9μιση στον ελληνικό λαό. Δεν 

πρόκειται να υποσχεθεί ότι θα καταργήσει ό,τι έκανε το ΠΑ.ΣΟ.Κ., αλλά θα διατηρήσει 

ό,τι σωστό έχει γίνει» αν και, όπως υποστήριξε, «οι βασικότεροι από τους νόμους του 
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ΠΑ.ΣΟ.Κ. έγιναν κάτω από ασφυκτικά στενές συνθήκες διαλόγου. Ουσιαστικά έγιναν 

χωρίς διάλογο». Αναφέρθηκε επίσης στην αξιολόγηση. Ξεκίνησε με την παραδοχή ότι 

«η αξιολόγηση στο παρελθόν, με το σύστημα των επιθεωρητών, είχε πολλά τρωτά 

σημεία και αδυναμίες, αλλά αυτά δεν μπορούν να οδηγήσουν στην αναίρεση μιας 

διαδικασίας». Δήλωσε ότι όλοι τώρα πρέπει να συνεργαστούν για να καταρτίσουν ένα 

σύγχρονο σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών.751  

Παρατηρείται λοιπόν η συμφωνία μεταξύ των δυο μεγάλων κομμάτων σε σχέση 

με την αξιολόγηση, αλλά και η διαβεβαίωση από τον εκπρόσωπο της Ν.Δ. ότι αν έρθει 

στην κυβέρνηση αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει ο,τιδήποτε θετικό υπάρχει στο 

υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο.  

Στη δευτερολογία του ο πρόεδρος της Δ.Ο.Ε., Μεν. Παπαχρίστος, αναφέρθηκε 

αρχικά σε όσα έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στον χώρο της 

εκπαίδευσης και της κοινωνίας και αναγνώρισε ότι το συνδικαλιστικό κίνημα περνά 

κάποια κρίση τον τελευταίο χρόνο. Όσον αφορά την αξιολόγηση, ανέφερε ότι 

σύμφωνα με τις αποφάσεις της Δ.Ο.Ε., αυτή δεν μπορεί να έχει οποιαδήποτε 

χαρακτηριστικά του παρελθόντος. Διέβλεψε πως μέσα από τη συμφωνία των δύο 

μεγάλων κομμάτων που διαφάνηκε κατά την πανηγυρική συνεδρίαση για το θέμα της 

αξιολόγησης υπάρχει κίνδυνος αυτή να θεσπιστεί ενάντια στις θέσεις του κλάδου. 

Ζήτησε μάλιστα και πάλι την κατάργηση των διατάξεων στους δυο βασικούς νόμους, 

1304 και 1566, που αναφέρονται στο θέμα της αξιολόγησης. Στη συνέχεια, ανέφερε 

πως αν και έχει ψηφιστεί το βασικό θεσμικό πλαίσιο, απομένουν ακόμα δεκάδες 

προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις για να υλοποιηθεί ο νόμος για την 

εκπαίδευση. Αν και όπως υποστήριξε η προϋπόθεση για την εφαρμογή είναι τα 

χρήματα, τόνισε ότι τελικά αυτός που θα εφαρμόσει τα μέτρα είναι ο εκπαιδευτικός. 

Αποδέχθηκε την πρόσκληση για διάλογο που απηύθυνε ο υπουργός, ενώ εξαιρετικό 

ενδιαφέρον παρουσιάζει η τοποθέτησή του για τον μέχρι τώρα διάλογο με το 

Υπουργείο Παιδείας. Τόνισε χαρακτηριστικά πως δεν ήταν αρνητικός αλλά «ήταν πολύ 

υποβαθμισμένος καθώς μια σειρά από ζητήματα υλοποιούνται ερήμην των αρμοδίων 

εκπαιδευτικών συνδικαλιστικών οργανώσεων και όχι μόνο της Δ.Ο.Ε.». Για τις 

αιτιάσεις ότι αυτός ήταν ο συντάκτης του νόμου υποστήριξε με ένταση πως όχι μόνο 

δεν είναι ο συντάκτης του νόμου αλλά ούτε καν συμμετείχε στις συζητήσεις: «ο 

πρόεδρος της Δ.Ο.Ε. δεν έχει την ευθύνη απόφασης για το νομοσχέδιο. Δεν 

συμμετείχα καν». Δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη δράση και λειτουργία των 

σχολικών συμβούλων. Γνωστοποίησε ότι όντως υπάρχουν σχολικοί σύμβουλοι που 

χρησιμοποιώντας την αξιολόγηση απειλούν τους εκπαιδευτικούς. Αυτούς τους 

ελάχιστους τους κάλεσε να αναθεωρήσουν τη στάση τους. «Σε περίπτωση που δεν το 

πράξουν, πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους, πρέπει να πάρουν τον δρόμο τους. 

Και εδώ μπαίνει πραγματικά καλόγνωμα το ερώτημα: μπορεί κάποιος να στελεχώνει 
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έναν θεσμό που δεν τον αποδέχεται ή που θέλει να τον ανατρέψει;».752 Επαναφέρει 

δηλαδή την άποψη του ερωτώμενου στην συνέντευξη 10, ότι το θεσμό έπρεπε να τον 

στελεχώσουν μόνον άνθρωποι που πίστευαν σε αυτόν. Τέλος, αναφέρθηκε και σε 

άλλα επίκαιρα ζητήματα, όπως αυτό των πολιτικών δικαιωμάτων.  

Η αίσθηση που δημιουργεί η ομιλία του προέδρου της Δ.Ο.Ε., Μεν. Παπαχρίστου, 

είναι ότι για πρώτη φορά είναι απολογητική. Σε όλα τα προηγούμενα χρόνια έθετε την 

ατζέντα των θεμάτων, ενώ τώρα επιχειρεί να απαντήσει σε προηγούμενους ομιλητές 

του ως προς το τι έχει γίνει την περασμένη χρονιά γνωρίζοντας, όπως τονίζει, ότι 

κάποιοι για μικροπαραταξιακά οφέλη δηλώνουν ότι θα καταψηφίσουν τα 

πεπραγμένα της Δ.Ο.Ε.753 Αμέσως μετά την ομιλία του ακολουθεί μυστική 

ψηφοφορία, όπου καταψηφίζονται τα πεπραγμένα, με 192 έναντι 182, γεγονός που 

οδηγεί στην απόφαση να γίνει νέα εκλογική συνέλευση στο τέλος Σεπτεμβρίου 1986.  

Από τις αποφάσεις της Γ.Σ. ξεχωρίζει η πρόταση που κατατέθηκε από 

μεμονωμένους συνέδρους και ψηφίστηκε τελικά. «Εάν παρά τους αγώνες και τη 

θέση του κλάδου για την αξιολόγηση και τους συμβούλους, οι σχολικοί σύμβουλοι 

κληθούν να αξιολογήσουν τους συναδέλφους τους και να μετατραπούν σε 

αξιολογητές επιθεωρητές, να υποβάλλουν τις παραιτήσεις τους».754  

Από την επομένη κιόλας στον ημερήσιο Τύπο αρχίζει να ξετυλίγεται το κουβάρι 

με τα γεγονότα, του προσκηνίου και του παρασκηνίου, της καταψήφισης των 

πεπραγμένων της Δ.Ο.Ε. Ρεπορτάζ του Π. Ζαγοριανίτη (Ελευθεροτυπία, 26-6-86) με 

τίτλο «ΠΑ.ΣΟ.Κ. κατά ΠΑ.ΣΟ.Κ. στους δασκάλους», φιλοξενεί δηλώσεις μελών της 

ΠΑΣΚ όπου σημειώνεται ότι: «στόχος των 35 συνδικαλιστών της ΠΑΣΚ δασκάλων που, 

με τις “ευλογίες” του Υπουργείου Παιδείας καταψήφισαν τα πεπραγμένα της 

διοίκησης του κλάδου, είναι η απομάκρυνση από το διοικητικό συμβούλιο ορισμένων 

συνδικαλιστών του ΠΑ.ΣΟ.Κ. (που έχει την απόλυτη πλειοψηφία της διοίκησης), 

επειδή διαχωρίζουν την συνδικαλιστική από την κομματική τους ιδιότητα, μη 

υπακούοντας πειθήνια στις επιταγές της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠ.Ε.Π.Θ.». Ο Μεν. 

Παπαχρίστος σε συνέντευξη τύπου καταγγέλλει την ηγεσία του Υπουργείου ότι 

«αγνοεί συστηματικά τις θέσεις του κλάδου για τα εκπαιδευτικά ζητήματα και κρατάει 

τον διάλογο σε πολύ χαμηλά, υποβαθμισμένα επίπεδα. Επιδιώχθηκε από 

μηχανισμούς που στήθηκαν σε κέντρα, που προς το παρόν κρίνουμε ότι δεν πρέπει να 

αναφερθούν, να χτυπηθεί το δυναμικότερο, μαζικότερο και αγωνιστικότερο κομμάτι 

του δημοσιοϋπαλληλικού κινήματος (Δ.Ο.Ε.) ακριβώς για να ματαιωθεί η δυνατότητα 

παρέμβασης του στις εκπαιδευτικές και συνδικαλιστικές εξελίξεις».755  
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Λίγες μέρες πριν και στον απόηχο των δηλώσεων του υπουργού Αντ. Τρίτση για 

την ελληνοκεντρική εκπαίδευση και την επαναφορά των αρχαίων ελληνικών, η εφ. 

Καθημερινή επιλέγει να αναδείξει το γλωσσικό θέμα (1-2/6 και 7-8/6/86). Μέσα από 

τη σειρά άρθρων του Στέλιου Ράμφου, υποστηρίζεται  ότι «ο γραπτός κι ο προφορικός 

λόγος στα σχολεία οδηγεί σε πλήρη απορρύθμιση». Στόχος και πάλι το μονοτονικό. 

Σύμφωνα με μια έρευνα σε ένα τμήμα της Α’ και ένα της Β’ γυμνασίου τα παιδιά 

κάνουν τόσο ορθογραφικά όσο και λάθη τονισμού και αυτό οφείλεται στα 

μειονεκτήματα του αμελέτητου μονοτονικού συστήματος, το οποίο συνδέεται με τον 

τύπο των λοιπών ορθογραφικών λαθών και τα εκφραστικά αδιέξοδα των μαθητών. 

Αναφέρει πάλι δεκάδες παραδείγματα για να αναρωτηθεί: «ήθελα να ξέρω πώς 

αποφασίσαμε ότι οι μονοσύλλαβες λέξεις δεν τονίζονται, αφ' ης στιγμής και πλήθος 

είναι στην γλώσσα μας και ο τονισμός των έχει σημασία για τον λόγο».756 Το 

γλωσσικό, λοιπόν, είναι πάντα ένα ζήτημα που για μια ομάδα διανοητών και για ένα 

κομμάτι του πολιτικού κόσμου δεν είχε ακόμα κλείσει.  

Η συζήτηση για το γλωσσικό ζήτημα συνεχίζεται πάλι στην εφ. Καθημερινή με 

άρθρο του Σαράντου Καργάκου αυτή τη φορά (22/7/1986): «τα σύγχρονα ελληνικά 

σχολεία μοιάζουν με τα “πλοία-φαντάσματα”, που ταξιδεύουν στους ωκεανούς χωρίς 

πλήρωμα, χωρίς καπετάνιο, χωρίς επιβατικό κοινό. Το κακό όμως με το ελληνικό 

σχολείο είναι πως διαθέτει επιβατικό κοινό, αλλά δεν έχει πλοηγό. Γι’ αυτό χρόνια 

τώρα έχει προσαράξει σε μια πνευματική “ξέρα”. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ., που είχε υποσχεθεί μια 

ριζική ανανέωση της παιδείας μας, θέλησε με μια σειρά μέτρων και κυρίως με τα νέα 

βιβλία του —μέσα από τα οποία περνά η λογική της κυβερνητικής του πολιτικής— να 

δώσει στην παιδεία μας νέο προσανατολισμό, νέο περιεχόμενο, νέα ουσία. Αλλά με τα 

νέα βιβλία απλώς δημιουργούνται εγκέφαλοι χωρίς ουσία. […] Κι άλλοτε (31.12.85) με 

άρθρο μας στην “Καθημερινή” είχαμε δείξει πως η γλώσσα των σημερινών σχολικών 

βιβλίων οδηγεί τους μαθητές σε μια παραγλώσσα». Αλλά και τα άρθρα της Ι. 

Παπαζαφείρη (Καθημερινή, 13-8-86 και 20-8-86) ασχολούνται με το ζήτημα των 

λαθών στη γλώσσα.757  

Εν τω μεταξύ μέσα στο καλοκαίρι πραγματοποιούνται οι επιλογές των 

διευθυντών σχολικών μονάδων με τη νέα διαδικασία που ορίζει ο Ν.1566. Μια 

διαδικασία όμως που ξεσηκώνει πολλές αντιδράσεις από την αξιωματική 

αντιπολίτευση, η οποία βγάζει και σχετική ανακοίνωση με την οποία καταγγέλλει τις 

σκανδαλώδεις επιλογές διευθυντών και υποδιευθυντών για τις διευθύνσεις και τα 

σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας παιδείας, τονίζοντας ότι τα 

υπηρεσιακά συμβούλια συνεδριάζουν με σύνθεση παράνομη.758 Και ενώ 
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ολοκληρώνονται οι κρίσεις το θέμα εξακολουθεί να απασχολεί την επικαιρότητα. Νέο 

δημοσίευμα της εφ. Καθημερινής (19-8-86) αναφέρει πως έχει προκληθεί σάλος  

«μεταξύ των εκπαιδευτικών από την εφαρμογή για πρώτη φορά εφέτος, των 

ρυθμίσεων που αφορούν τους διευθυντές του Ν.1566/85 για την πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση».759 Ο λυκειάρχης Δημ. Στάμος, πάλι σε άρθρο στην εφ. 

Καθημερινή, επικρίνει τη διαδικασία επιλογής των νέων διευθυντών ως 

αναξιοκρατική. Αναφέρει μάλιστα ειρωνικά, ότι με την ομαδική καθαίρεση των 

διευθυντών σχολείων ολοκληρώθηκε η διαδικασία του «σοσιαλιστικού 

μετασχηματισμού».760 Στο ίδιο θέμα αναφέρεται και ο Π. Παναγιωτόπουλος με άρθρο 

του στην εφ. Καθημερινή (21-9-86) όπου χαρακτηρίζει τις επιλογές που έγιναν, με 

βάση το άρθρο 11 του Ν.1566, κομματικές και αναξιοκρατικές γεγονός που όπως 

υποστήριξε, έχει δημιουργήσει αντιδράσεις στους εκπαιδευτικούς τόσο στην 

πρωτοβάθμια όσο και στην δευτεροβάθμια. Απέδωσε μάλιστα την παραπομπή στο 

πειθαρχικό για διαγραφή του Μεν. Παπαχρίστου, στη στάση που κράτησε γι’ αυτό το 

θέμα, μια οπωσδήποτε αρκετά επιδερμική ανάλυση της εξέλιξης αυτής. Στο Δ.Β. 

981/Σεπτ. 1986 δημοσιεύεται μάλιστα ανακοίνωση-διαμαρτυρία της Δ.Ο.Ε. για τις 

επιλογές των διευθυντών σχολικών μονάδων.761 Η Δ.Ο.Ε. λοιπόν διαπιστώνει ότι 

δημιουργείται μεγάλη αναστάτωση μεταξύ των εκπαιδευτικών από τη διαδικασία 

επιλογής που προβλέπει ο Ν.1566. Μια διαπίστωση που μπορούμε να κάνουμε εμείς 

είναι ότι η διάσταση απόψεων μεταξύ Υπουργείου και Δ.Ο.Ε. εκδηλώνεται με κάθε 

αφορμή, αυτή τη φορά για τις επιλογές των διευθυντών.  

Σε νέα συνέντευξη που δίνει ο Μεν. Παπαχρίστος, στο περιοδικό Συνδικαλιστική 

Επιθεώρηση,762 χαρακτηρίζει την καταψήφιση «εγκληματική και ανέντιμη πράξη» και 

την αποδίδει σε «κέντρα που βρίσκονται στο λεκανοπέδιο της Αττικής και στη 

Θεσσαλονίκη». Υποστηρίζει μάλιστα ότι έγιναν όργανα άγνωστων σ' αυτούς 

μηχανισμών, που στόχο έχουν τη Δ.Ο.Ε. και τη στάση που κρατά, ως συνδικαλιστικός 

φορέας ανεξάρτητα απ' τα πρόσωπα που βρίσκονται στην ηγεσία της. Αφήνει δηλαδή 

αιχμές ότι λόγω της στάσης της Δ.Ο.Ε., σε κάποια θέματα που έχουν σχέση με την 

εφαρμογή των διατάξεων των Ν. 1304 και 1566, κάποια κέντρα προφανώς πολιτικά 

μέσω αντιπροσώπων επεχείρησαν να στηρίξουν την κομματική γραμμή. Αναφέρει 

συγκεκριμένα «οι 35 αποστάτες με τον τρόπο τους πριν την καταψήφιση είχαν 

“παραπονεθεί” και μετά από αυτήν “δικαιολογήθηκαν” ότι προέβησαν στην 

καταψήφιση επειδή η Δ.Ο.Ε., καίτοι “πράσινη” στην πλειοψηφία, ακολουθεί 

αγωνιστική πορεία, κάτι που είναι γι’ αυτούς “αντικυβερνητική στάση” η οποία 
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“υπονομεύει την πορεία της αλλαγής” και σε τελική ανάλυση “κουβαλάει νερό στο 

μύλο των αντιπάλων”!  Καταψηφίστηκαν δηλαδή τα πεπραγμένα απ' τους 35 επειδή η 

Δ.Ο.Ε. ήταν αγωνιστική! […] Η καταψήφιση των πεπραγμένων απ’ τους 35 

δικαιολογείται από κύκλους τους σαν αντίδραση στην “αντικυβερνητική στάση” που 

κράτησε η Δ.Ο.Ε. με την 24ωρη απεργία του κλάδου της 13.9.1985, αλλά και στη 

στάση της κατά τις απεργίες της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. το περασμένο φθινόπωρο για τα 

οικονομικά μέτρα». Στη συνέχεια προχωρά στην αναλυτική παρουσίαση του 

ιστορικού της σύγκρουσης και στην αναζήτηση των αιτίων.  

Η συνέντευξη αυτή είναι αποκαλυπτική για το πως εξελίχθηκαν τα πράγματα 

μεταξύ Δ.Ο.Ε. και Υπουργείου. Αν και η πρώτη αντιπαράθεση με την ηγεσία του 

Υπουργείου Παιδείας ήταν το ζήτημα της στελέχωσης των παιδαγωγικών τμημάτων 

στις αρχές του 1984, η μητέρα των μαχών ήταν το ζήτημα της αξιολόγησης. Όπως 

αναφέρει ο Μεν. Παπαχρίστος, η εκπόνηση του σχετικού προεδρικού διατάγματος 

είχε ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο του 1984, ερήμην της Δ.Ο.Ε.,763 την ύπαρξη του οποίου 

μαθαίνει, όπως δηλώνει, από τον αντιπολιτευόμενο Τύπο [δόθηκε στη Δ.Ο.Ε. τον 

Οκτώβριο του 1984 και δημοσιεύτηκε τον Νοέμβριο στο Δ.Β. 957]. Υπενθυμίζει τις 

προβλέψεις του Π.Δ.:  «α. τριπλή ατομική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, από το 

σχολ. σύμβουλο, τον προϊστάμενο εκπαίδευσης και τον διευθυντή σχολείου, β. 

κριτήρια αξιολόγησης ίδια στην ουσία με εκείνα που υπήρχαν στο παρελθόν (επί 

Χούντας και Νέας Δημοκρατίας), γ. βαθμολογία του εκπαιδευτικού κλπ» και καταλήγει 

ότι η Δ.Ο.Ε. δεν μπορούσε να δεχτεί αυτό το σχέδιο το οποίο με επιμέρους διατάξεις 

μετέτρεπε το σχολείο σε καθημερινό «αξιολογητήριο των εκπαιδευτικών». Οι 

διαφωνίες με το Υπουργείο, ωστόσο, συνεχίζονται και στις ρυθμίσεις του Ν. 1566. 

Αναφέρει πως «διάσπαρτες διατάζεις του προκαθορίζουν την αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού προσωπικού σύμφωνα με όσα προβλέπει το σχέδιο Π.Δ. του 

Υπουργείου. Οι σχολικοί σύμβουλοι προβλεπόταν να εκλέγουν δικό τους αιρετό 

εκπρόσωπο. Γινόταν δηλαδή, αυτόνομο σώμα, ξένο προς τους δάσκαλους. Διάταξη 

που τελικά αποσύρθηκε μετά από πιέσεις της Δ.Ο.Ε., της Ο.Λ.Μ.Ε. και της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 

Βασικές θέσεις – προτάσεις της Δ.Ο.Ε. που είχαν υποβληθεί, μετά από μαζικές, πάλι, 

διαδικασίες τον Απρίλη του 1984 είχαν αγνοηθεί παντελώς». Υποστηρίζει μάλιστα ότι 

όχι μόνο δεν συμμετείχε κανείς από την Ομοσπονδία στη διαμόρφωση του 

νομοσχεδίου, αλλά ούτε γνωρίζει ποιοι επιστήμονες συμμετείχαν στη σύνταξή του. 

Από κει και πέρα το Υπουργείο προχώρησε στην κατάθεση του νομοσχεδίου για 

ψήφιση στα θερινά τμήματα της Βουλής με τη μορφή του κατεπείγοντος, αγνοώντας 

όπως αναφέρει, ως συνήθως μετά το 1984 τις θέσεις της Δ.Ο.Ε. Και όταν η Δ.Ο.Ε. μετά 

από αυτές τις εξελίξεις προχώρησε στην κήρυξη της απεργίας, την πρώτη μετά από 5 

χρόνια, ξεκίνησε η διαδικασία ελέγχου και περιορισμού των «άτακτων» 

συνδικαλιστών. Αναφέρεται επίσης στις προσπάθειες που έγιναν όλη την 
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προηγούμενη περίοδο, από την κήρυξη της απεργίας και μετά, για αλλαγή της στάσης 

της Δ.Ο.Ε. απέναντι στις κυβερνητικές επιλογές, με κορύφωση την καταψήφιση των 

πεπραγμένων. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δ.Ο.Ε. η καταψήφιση είχε ως τελικό 

σκοπό την παραίτηση του Δ.Σ. και το διορισμό νέας διοίκησης που θα ήταν αρεστή 

στην ηγεσία του Υπουργείου. Χωρίς να θέλει να αναφερθεί σε ονόματα, υποστηρίζει 

ότι κορυφαίο στέλεχος του κομματικού μηχανισμού είχε απειλήσει την «άτακτη» 

πεντάδα της ηγεσίας της Δ.Ο.Ε. λέγοντάς τους πως «αν δεν συμμορφωθείτε θα σας 

κρεμάσω στον μαζικό χώρο!»  

Με την έναρξη του σχολικού έτους 1986-87, η κατάργηση της αριθμητικής 

βαθμολογίας και η αντικατάστασή της με χαρακτηρισμούς «Α, Β, Γ» η οποία είχε 

δημιουργήσει έντονο διάλογο το τελευταίο διάστημα προκάλεσε την αντίδραση της 

συνομοσπονδίας γονέων (Α.Σ.Γ.Μ.Ε.) η πρόεδρος της οποίας δήλωσε χαρακτηριστικά 

ότι θα αγωνιστούν «για την επαναφορά της αξιολόγησης στο δημοτικό».764  

Στις 27 και 28 Σεπτεμβρίου πραγματοποιείται η έκτακτη εκλογική συνέλευση του 

κλάδου, στη Φοιτητική Εστία της Πολυτεχνειούπολης του Ζωγράφου, με τους ίδιους 

αντιπροσώπους όπου εκλέγεται η νέα διοίκηση της Δ.Ο.Ε.. Στην ομιλία του ο 

απερχόμενος πρόεδρος Μεν. Παπαχρίστος, αναφέρθηκε σε όλο το ιστορικό της 

κρίσης και τις θέσεις της Δ.Ο.Ε. Σε αυτήν την τοποθέτηση καταγράφεται η τεράστια 

αλλαγή που έχει επέλθει στις σχέσεις Δ.Ο.Ε. και κυβέρνησης στην προσπάθεια της 

δεύτερης να εφαρμόσει την εκπαιδευτική πολιτική. Εκεί όπου το 1982, στην 51η Γ.Σ., ο 

τότε πρόεδρος Θ. Αλεξανδρόπουλος ανέφερε ότι για όλα τα υπό διαμόρφωση 

θέματα, όπως έχουμε αναφέρει στο Γ2, έχουν συσταθεί επιτροπές στο Υπουργείο 

Παιδείας με τη συμμετοχή εκπροσώπου της Δ.Ο.Ε., καλλιεργώντας τη θεωρία του 

«συμμετοχικού συνδικαλισμού» πάνω στην οποία έγινε τόση συζήτηση. Τέσσερα 

χρόνια μετά, το 1986, ο απερχόμενος πρόεδρος, Μεν. Παπαχρίστος δηλώνει προς 

τους συνέδρους ότι δεν υπάρχει κανένα σημείο επαφής με το Υπουργείο 

χαρακτηρίζοντας το διάλογο, ως «διάλογο κωφών». Αναφέρει, μάλιστα, δέκα φορές 

σε ισάριθμες περιπτώσεις όπου οι θέσεις της Δ.Ο.Ε. αγνοήθηκαν και δεν 

εισακούστηκαν καν. Οι περιπτώσεις αυτές αφορούσαν όλα τα ανοιχτά υπό 

διαμόρφωση θέματα και όλες τις ρυθμίσεις για την εφαρμογή διατάξεων του Ν. 1304 

αρχικά και του Ν.1566 στην συνέχεια (Δ.Β. 982/Οκτ.86 σ.5-6). Για μια ακόμη φορά 

επιμένει πως αν περάσει έτσι το Π.Δ. για την αξιολόγηση και κληθούν οι σχολικοί 

σύμβουλοι να αξιολογήσουν και να κάνουν εκθέσεις θα πρέπει να παραιτηθούν, 

σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της προηγούμενης Γ.Σ. επιχειρώντας με αυτόν τον 

τρόπο να ασκηθεί επιπλέον πίεση στο Υπουργείο. Υποστήριξε ότι η κάθετη 

παρέμβαση των «μηχανισμών» και η συνακόλουθη οριστική ρήξη επήλθε τον Μάρτιο 

του 1985 με την απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης που εξουσιοδοτούσε το 
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Δ.Σ. να προσχωρήσει σε αγωνιστικές διεκδικήσεις των αιτημάτων. Συγκεκριμένα το 

κόμμα κατηγορούσε τη Δ.Ο.Ε. ότι δεν κάνει αυτά που της λένε,  δε συνεργάζεται, δε 

γίνεται τίποτα με αυτήν κλπ. (Δ.Β. 982, σ. 11-15).765 Κατά τη συζήτηση οι ομιλητές 

χαρακτήρισαν αυτόν τον τρόπο άσκησης συνδικαλισμού, από συμμετοχικό, 

κυβερνητικό. Η συζήτηση σε αυτήν τη Γ.Σ. περιστράφηκε γύρω από την ανάμειξη των 

κομμάτων στη λειτουργία της Ομοσπονδίας. Από την πλευρά των παρατάξεων 

αναφέρθηκε από τον Ι. Τζήκα (ΑΣΚΕ) ότι τόσα χρόνια η Δ.Ο.Ε. είχε γίνει το φερέφωνο 

των κυβερνητικών αποφάσεων (σ.16). Αλλά και ο Κ. Σπαγόπουλος (ΔΗΚΙ) δεν δέχεται 

ότι οι μηχανισμοί αναδύθηκαν από το πουθενά. Πριν από τους μηχανισμούς, 

προσέθεσε, υπήρχε ο «συμμετοχικός συνδικαλισμός», ο οποίος όπως τόνισε 

βασιζόταν στην οπτική που είχε το ΠΑ.ΣΟ.Κ. για το συνδικαλισμό γενικότερα. Ανέφερε 

μάλιστα για άλλη μια φορά αποσπάσματα από παλαιότερες ομιλίες του προέδρου 

του ΠΑ.ΣΟ.Κ., Ανδρ. Παπανδρέου, αλλά και στελεχών, Γ. Γεννηματά και Ευαγ. 

Γιαννόπουλου, για το θέμα: «αποβλέπουμε σε ένα ταξικό, αυτόνομο κλπ. 

συνδικαλιστικό κίνημα στο οποίο δεν θα έχουν θέση οι συντεχνιακές επιδιώξεις, αλλά 

η περιφρούρηση της Αλλαγής» (σ.20).  

Αξίζει να γίνει ξεχωριστή αναφορά στην τοποθέτηση που πραγματοποίησε ο Μεν. 

Παπαχρίστος, ως εκπρόσωπος της νέας παράταξης766 πια την οποία ίδρυσε και 

ηγείται από το Σεπτέμβριο του 1986. Υποστήριξε, λοιπόν, σε αυτήν την τοποθέτηση 

ότι έχουν εκλείψει οι δημοκρατικές διαδικασίες στην ΠΑΣΚ και με αυτό το δεδομένο 

δεν μπορούν να επιτευχθούν τα οράματα για την κοινωνική αλλαγή και το 

σοσιαλιστικό μετασχηματισμό της κοινωνίας. Οράματα και διακηρύξεις, για τον 

σοσιαλιστικό μετασχηματισμό, που είχαν να ακουστούν αρκετά πριν από τις εκλογές 

του 1985 από την ΠΑΣΚ, ακούστηκαν ξανά από τον Μεν. Παπαχρίστο, ο οποίος 

αναρωτήθηκε: «μπορεί με την αγνόηση της βάσης να προχωρήσει η λαϊκή συμμετοχή; 

Μπορεί να στηριχτούν τα μεγαλεπήβολα σχέδια για ένα τέτοιο όραμα όπως είναι ο 

σοσιαλιστικός μετασχηματισμός της κοινωνίας;» Ακολούθως έδωσε την απάντηση 

πως δεν μπορεί να επιτευχθεί ένα τέτοιο όραμα «με μηχανισμούς από το παρασκήνιο 

και εν αγνοία των εργαζομένων και του λαού». Να σημειωθεί ότι ο ίδιος επανεξελέγη 

στο νέο Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., με την παράταξή του όπως και στην επόμενη θητεία, 

στηρίζοντας για πρόεδρο τον Χριστόφορο Κορυφίδη της ΠΑΣΚ.  

 

Το επόμενο διάστημα οι προβληματισμοί που αναπτύσσονται στον Τύπο 

αφορούν και πάλι την ποιότητα της παιδείας. Σε σειρά άρθρων στην εφ.  Καθημερινή 
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(28-29/9 έως 8/10/86) αναλύεται το «είδος του ανθρώπου που προάγει η παιδεία 

μας». Αλλά και ο Δ. Χιουρέας (Ελευθεροτυπία, 7/11/86) ασχολείται με την «Πολιτική 

διαπαιδαγώγηση των μαθητών». Αυτές οι αναζητήσεις βρίσκονται στην κατεύθυνση 

που έχει χαράξει η νέα ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας το οποίο εδώ και λίγο καιρό 

έχει ανοίξει τη συζήτηση για την επαναφορά της διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών 

στο Γυμνάσιο.767  

Εν τω μεταξύ οι προβλέψεις του Ν.1566 για τη διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής, 

Ξένων Γλωσσών και Καλλιτεχνικών μαθημάτων από αντίστοιχους εκπαιδευτικούς 

ειδικοτήτων δεν εφαρμόστηκαν ούτε και κατά το σχολικό έτος 1986-87. Τον Νοέμβριο 

του 1986 δημοσιεύεται στο Δ.Β. 983 σχετική ερώτηση των βουλευτών του Κ.Κ.Ε. στον 

υπουργό παιδείας με αφορμή αυτό που όριζε η παρ. 2 του άρθρου 82 του Ν.1566, ότι 

δηλαδή «η ολοκλήρωση της διδασκαλίας των μαθημάτων ξένης γλώσσας, φυσικής 

αγωγής, καλλιτεχνικών μαθημάτων και μουσικής στα δημόσια δημοτικά σχολεία από 

εκπαιδευτικούς που έχουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, θα γίνει εντός τριετίας 

με έναρξη την 1η Σεπτεμβρίου 1985 για την Δ' τάξη». Η απάντηση του υπουργού 

παιδείας ήταν ότι για την εφαρμογή αυτής της ρύθμισης απαιτούνταν αναμόρφωση 

του ωρολογίου προγράμματος όλων των μαθημάτων που αυτή τη στιγμή βρίσκεται 

στο στάδιο της επεξεργασίας στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.768  

Σε συζήτηση που γίνεται στη Βουλή, στις 18/11/86, με αφορμή τις κατηγορίες 

από την πλευρά της Ν.Δ. ότι η κυβέρνηση επέτρεψε στον κομματισμό να εισβάλει 

στον χώρο της παιδείας και ότι ο κομματισμός οδήγησε στην υποβάθμισή της,769 ο 

υπουργός παιδείας, Αντ. Τρίτσης, δήλωσε, και πάλι, ότι ο τόπος έχει ανάγκη από 

εθνική πολιτική στην παιδεία. Ως βασικότερο επιχείρημα ανέφερε ότι «υπάρχει 

σοβαρό εκπαιδευτικό πρόβλημα στην Ελλάδα, που δεν είναι καινούριο»770 

(Ελευθεροτυπία 19-11-86), «ο τρόπος λειτουργίας της εκπαίδευσης, πέρα από τους 

νόμους, είναι αναχρονιστικός»771 (Ελευθεροτυπία, 21-11-86). Απαντώντας ειδικότερα 

στις επικρίσεις της Ν.Δ. ότι το ΠΑ.ΣΟ.Κ. κατέστρεψε την παιδεία, ο Α. Τρίτσης τόνισε 

ότι, από την απελευθέρωση η παράταξη που συνεχώς βρισκόταν στην εξουσία δεν 

κατόρθωσε ούτε τον στοιχειώδη αστικό εκσυγχρονισμό να δώσει. Εκείνο όμως που 

αξίζει να αναφερθεί είναι ότι στο πλαίσιο της συζήτησης επιβεβαίωσε ότι η 

κατεύθυνση είναι πλέον ο αστικός εκσυγχρονισμός λέγοντας μάλιστα ότι 

«κινδυνεύουμε να κατηγορηθούμε σαν η παράταξη εκείνη που εκσυγχρονίζει τον 

καπιταλισμό, γιατί εσείς δεν κάνατε ούτε τα στοιχειώδη».772 Ένα ακόμα στοιχείο που 
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θεωρούμε σημαντικό, είναι η άποψη που εξέφρασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος 

της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Θ. Κανελλόπουλος, ο οποίος κατά την τοποθέτησή 

του στη Βουλή αναγνώρισε ότι «υπάρχουν και θετικά στοιχεία στην εκπαιδευτική 

πολιτική της κυβέρνησης».773  

Στις 2 Δεκεμβρίου 1986, στα πλαίσια του εθνικού διαλόγου για την παιδεία, ο 

υπουργός παιδείας αποστέλλει νέα επιστολή-πρόσκληση προς τις ομοσπονδίες των 

εκπαιδευτικών (Δ.Ο.Ε., Ο.Λ.Μ.Ε., Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. και Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.) για κοινή, αυτή τη φορά, 

συνάντηση μαζί τους. Στην κοινή σύσκεψη οι θέσεις του Υπουργείου ήταν 

κωδικοποιημένες σε διαπιστώσεις και ενδεικτικές προτάσεις. Αξίζει να επισημάνουμε, 

μέσα από το κείμενο του Υπουργείου το οποίο δόθηκε στους εκπροσώπους των 

εκπαιδευτικών, την κριτική που ασκείται στη συντεχνιακή λογική των ομοσπονδιών 

καθώς, όπως υποστηρίζει, «μέχρι στιγμής ο διάλογος έχει περιοριστεί κυρίως σε 

διεκδικητικού χαρακτήρα ζητήματα, που ναι μεν απασχολούν τον κλάδο, δεν 

καλύπτουν όμως ολόκληρο το φάσμα της εκπαίδευσης και των υποχρεώσεων των 

εκπαιδευτικών μέσα στην παιδευτική διαδικασία». Ζητάει την ποιοτική αναβάθμιση 

της παιδείας λέγοντας πως «η εκπαιδευτική διαδικασία απέχει πολύ από το αναγκαίο 

επίπεδο και τους αναγκαίους ρυθμούς» και υπάρχει «ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης 

καταστάσεων που έχουν οδηγήσει σε χρόνια καθυστέρηση της βασικής μας 

εκπαίδευσης». Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί ο λόγος και ο τόνος του κειμένου ο 

οποίος θα ακούγονταν μάλλον ξένος, στους εκπαιδευτικούς εκείνης της εποχής, αφού 

δε διαθέτει τον ιδεολογικό τόνο του πρόσφατου παρελθόντος έχοντας αντίθετα 

έντονη τεχνοκρατική υφή, ειδικά αν δούμε τα συγκεκριμένα προβλήματα που 

εντοπίζει: «περιορισμένος χρόνος λειτουργίας των σχολείων, περιορισμένο 

εβδομαδιαίο ωράριο. Περιορισμένη παραμονή του εκπαιδευτικού στο σχολείο. 

Περιορισμένη – ανεπαρκής – επαφή εκπαιδευτικού-μαθητή, εκπαιδευτικού-γονέως. 

Απογύμνωση της επαρχίας από εκπαιδευτικό δυναμικό. Υπερβολικός αριθμός 

αναρρωτικών αδειών. Ανάγκη σωστότερης αξιολόγησης του μαθητή. Ανάγκη 

ευαισθητοποίησης των ομοσπονδιών στο θέμα των ιδιαίτερων μαθημάτων». Και η 

κατακλείδα του κειμένου είναι ότι «προχωρούμε, με την αναγκαία ιεράρχηση, στην 

έκδοση των αναγκαίων Π.Δ. και υπουργικών αποφάσεων για την ενεργοποίηση των 

νέων θεσμών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση». Ωστόσο, όπως 

αναφέρει «πριν από την υπογραφή τους, οι πράξεις αυτές θα δοθούν στις 

ομοσπονδίες για διατύπωση γνώμης (αρχίζοντας από την επόμενη εβδομάδα)»774 [η 

επισήμανση δική μας]. Μια πρώτη παρατήρηση που θα μπορούσε να κάνει κανείς 

είναι ότι εντοπίζει, κυρίως, στους εκπαιδευτικούς τα προβλήματα στην παιδεία. Μια 

δεύτερη παρατήρηση είναι, ότι αποτελεί πρώτη προτεραιότητα του Υπουργείου η 

έκδοση των ρυθμιστικών θεσμικών κειμένων, Π.Δ. και υπουργικών αποφάσεων, ώστε 
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να ενεργοποιηθεί η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση από το επόμενο σχολικό έτος 1987-

88.  

Για την κίνηση αυτή του υπουργού, η Δ.Ο.Ε. απάντησε με πρωτοσέλιδη 

ανακοίνωση στο Δ.Β. 984 του Δεκεμβρίου 1986 με τίτλο: «Για ποιο Διάλογο;» στην 

οποία αναφέρεται ότι η Ομοσπονδία είναι ανοιχτή στο διάλογο και έχει 

συγκεκριμένες προτάσεις για τα εκπαιδευτικά ζητήματα. Παρατηρεί όμως, ότι η κύρια 

ευθύνη για τα σοβαρά προβλήματα της εκπαίδευσης όπως τα περιγράφει το κείμενο 

του υπουργού αποδίδεται στους εκπαιδευτικούς. Θεωρεί ότι ένας τέτοιος διάλογος 

δεν πρέπει να αποτελεί απλώς το πρόσχημα για την έκδοση των Π.Δ. σύμφωνα με τις 

κατευθύνσεις του Υπουργείου. Αξίζει να αναφερθεί το τελευταίο τμήμα του 

δημοσιεύματος στο οποίο και η Ομοσπονδία κάνει έκκληση για διάλογο, τονίζοντας: 

«επιζητείται ουσιαστικός, ανοιχτός και εποικοδομητικός διάλογος για να βρουν λύση 

τα ζητήματα που θέτει το συνδικαλιστικό κίνημα και όχι για να έχει το Υπουργείο και η 

κυβέρνηση το “άλλοθί” της: ότι δηλαδή έγινε διάλογος… Αλλά οι εργαζόμενοι δεν 

επείσθησαν απ’ τις θέσεις της κυβέρνησης. Που σημαίνει ότι δεν υπάκουσαν. Με 

υπηκόους ή με «διάλογο κουφών», στρεβλώνεται η δημοκρατική πορεία της 

χώρας».775 Η Δ.Ο.Ε. έχει εκδώσει, ήδη, δυο ανακοινώσεις, στις 8 και 15 Δεκεμβρίου 

1986, με τις οποίες ενημερώνει τα μέλη της γι’ αυτήν τη συνάντηση. Ως αντίδραση για 

την διαφαινόμενη στάση του Υπουργείου στο διάλογο κηρύσσεται 24ωρη 

πανεκπαιδευτική απεργία στις 11-12-86 από όλες τις ομοσπονδίες (Δ.Ο.Ε., Ο.Λ.Μ.Ε., 

Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.), με αιτήματα, κυρίως θεσμικά και με βάση τις έως τότε διαμορφωμένες 

θέσεις του κλάδου για την αξιολόγηση, την ενεργοποίηση ορισμένων διατάξεων 

(διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων από εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων κλπ) αλλά και 

τροποποίηση κάποιων άλλων (τρόπος επιλογής διευθυντών, λειτουργία σχολείων 

κλπ).  

Ο Αλέξης Δημαράς, στην εφ. Τα Νέα (23 και 24-12-86), σε άρθρο του με τίτλο: 

«Εκπαίδευση και Ατολμία» ανέφερε πως εξήρε εξ αρχής τις προθέσεις του υπουργού 

να ξεκινήσει, μέσα από τον εθνικό διάλογο, τη διερεύνηση και τη λύση των 

εκπαιδευτικών προβλημάτων από το δημοτικό σχολείο. Όμως με αφορμή την εξέλιξη 

του εθνικού διαλόγου και τη δήλωση του υπουργού776 ότι αιχμή είναι το σύστημα των 

γενικών εξετάσεων και κάθε αλλαγή πρέπει να προσαρμόζεται σε αυτές, συμπεραίνει 

ότι πολύ γρήγορα και αποφασιστικά οι μηχανισμοί του Υπουργείου τον υποχρέωσαν 

να υποταχθεί στο κατεστημένο.777  

Το 1986 ολοκληρώνεται με τη χάραξη καινούργιας πορείας στην εκπαιδευτική 

μεταρρύθμιση με τον εθνικό διάλογο που επεχείρησε ο νέος υπουργός παιδείας, 

Αντώνης Τρίτσης, προς την κατεύθυνση της έκδοσης των συμπληρωματικών 
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κανονιστικών διατάξεων, Π.Δ. και υπουργικές αποφάσεις ώστε αυτή να ολοκληρωθεί. 

Μέσα στο έτος υλοποιείται η διαδικασία επιλογής νέων προϊσταμένων και 

διευθυντών με τις νέες προβλέψεις. Έχει γίνει επίσης η αλλαγή στην ηγεσία της Δ.Ο.Ε. 

η οποία, σύμφωνα με τις καταγγελίες του πρώην προέδρου, δεν συνεργαζόταν και 

δεν συναινούσε στις αλλαγές όπως επιθυμούσε η κυβέρνηση. Ωστόσο, η εφαρμογή 

της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης σε όλη της την έκταση απαιτεί την έκδοση πολλών 

ρυθμιστικών κειμένων για τις οποίες είχε γίνει πάρα πολύ συζήτηση αλλά δεν 

προχώρησε η έκδοσή τους παρ’ όλο που τη μεταρρύθμιση υπεραμυνόταν τόσο το 

Υπουργείο όσο και η Δ.Ο.Ε., προφανώς ο καθένας από την οπτική του. Όμως στην 

αυγή του 1987, οι τελευταίες ανακοινώσεις της Δ.Ο.Ε., η απεργία στις 11/12/86 και τα 

δημοσιεύματα στον Τύπο βρίσκουν τους εκπαιδευτικούς σε κατάσταση αναταραχής. 

Με την αρχή του έτους προετοιμάζονται νέες απεργίες.  

Παράλληλα το γλωσσικό, όπως το έχει θέσει η νέα ηγεσία του Υπουργείου, με τη 

διδασκαλία των αρχαίων στο γυμνάσιο απασχολεί και τον Εμ. Κριαρά στο άρθρο του 

«Δημοτικισμός, νεοελληνική κι αρχαία γλώσσα» στην Εφ. Τα Νέα,778 το οποίο 

αποτελεί συνέχεια της δημόσιας συζήτησης με τον καθηγητή του Παν. Κρήτης, Νάσο 

Βαγενά779  αλλά και των δημοσιευμάτων του Στ. Ράμφου, του Σαρ. Καργάκου και 

άλλων διανοητών. Απαντώντας σε αυτούς ο Εμ. Κριαράς επισημαίνει ότι «αυτό που 

συμβαίνει σήμερα στη γλώσσα μας δεν είναι η παλαιά αντιπαράθεση δημοτικής-

καθαρεύουσας, αλλά οι δυσκολίες, οι προσπάθειες και τα αδιέξοδα της σημερινής 

ζωντανής μας γλώσσας».780  

Η κατάσταση στην παιδεία οδηγεί 84 βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ. να καταθέσουν στις 

20 Ιανουαρίου 1987 στον πρόεδρο της Βουλής πρόταση για να συσταθεί ειδική 

κοινοβουλευτική επιτροπή με αντικείμενο τη μελέτη των θεμάτων της εκπαίδευσης 

και της εκπαιδευτικής πολιτικής, σε επίπεδο εθνικού διακομματικού διαλόγου. 

Δηλώνουν ότι μόνο μέσα από τον εθνικό διάλογο θα μπορέσει να λειτουργήσει το νέο 

θεσμικό πλαίσιο σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης ώστε αυτή να απελευθερωθεί 

από το κακώς εννοούμενο κομματισμό όσο και από την κρατική αυθαιρεσία.781 Αυτό 

που διαφαίνεται είναι η αδυναμία εφαρμογής της πολιτικής με τις παραδοσιακές 

συμμαχίες στον εκπαιδευτικό χώρο και τη σοσιαλιστική ρητορική. Απ’ ότι φάνηκε, 

μοναδική διέξοδος που απέμενε εν τέλει ήταν ο χειρισμός των ζητημάτων της 

παιδείας ως εθνικών θεμάτων. Εντός του νέου αυτού «εθνικού πλαισίου» 

αναγνωρίζεται ως πρόβλημα ο κομματισμός, που τόσο προβλήθηκε από την 

αξιωματική αντιπολίτευση τα τελευταία χρόνια. Με την πρόταση αυτή η κυβέρνηση 

ελπίζει να εφαρμοστεί σε όλο το εύρος η ψηφισμένη, αλλά σε αναμονή, εκπαιδευτική 

πολιτική.  
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Από την πλευρά τους οι εκπαιδευτικοί απαντούν σε αυτές τις κινήσεις του 

Υπουργείου, αλλά και στα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης, με τη συμμετοχή για 

πρώτη φορά από το 1981 σε όλες τις απεργιακές κινητοποιήσεις που προκηρύσσει η 

Α.Δ.Ε.Δ.Υ., 24ωρη απεργία για τις 15/1 και 48ωρη για τις 16-17/2/87. Παράλληλα, 

πρωτοστατούν ή συμμετέχουν σε κάθε πρωτοβουλία προώθησης των θέσεών τους 

στα εκπαιδευτικά θέματα. Σε αυτήν την κατεύθυνση διοργανώνεται κοινή εκδήλωση 

των εκπαιδευτικών ομοσπονδιών (Δ.Ο.Ε., Ο.Λ.Μ.Ε., Ο.Λ.Τ.Ε.Ε., Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.) στην οποία 

συζητήθηκαν τα «καυτά προβλήματα» της εκπαίδευσης. Μετά την εκδήλωση 

εκδόθηκε κοινό ψήφισμα των ομοσπονδιών αλλά και της Α.Σ.Γ.Μ.Ε. στην οποία 

επισημαίνεται η αδυναμία του σχολείου να ανταποκριθεί στις νέες 

κοινωνικοοικονομικές ανάγκες της χώρας. Διατυπώνονται μάλιστα μια σειρά 

αιτημάτων που εκφράζουν τον προσανατολισμό της Δ.Ο.Ε. Τα αιτήματα αυτά έχουν 

στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας της δημόσιας εκπαίδευσης για την παροχή 

υψηλού επιπέδου μόρφωσης στην νεολαία, την κατάργηση της ιδιωτικής 

εκπαίδευσης, τον εκσυγχρονισμό των αναλυτικών προγραμμάτων, την αλλαγή των 

βιβλίων, την εφαρμογή των προβλέψεων του Ν.1566 για διδασκαλία μαθημάτων από 

εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων, την ενεργοποίηση της λαϊκής συμμετοχής και την 

αύξηση των δαπανών για την παιδεία. Επιπλέον, καταλήγουν ζητώντας την 

κατοχύρωση πολιτικών δικαιωμάτων και την άμεση προώθηση των Π.Δ. για τις 

μεταθέσεις, αξιολόγηση κλπ, σύμφωνα με τις θέσεις των εκπαιδευτικών.782  

Διαπιστώνεται δηλαδή ότι η ατζέντα των αιτημάτων για αναβάθμιση της 

ποιότητας στην εκπαίδευση και η προώθηση των Π.Δ. είναι κοινή με το Υπουργείο, 

όμως η κατεύθυνση διαφορετική. Η Δ.Ο.Ε., όπως και οι άλλοι φορείς που 

συνυπογράφουν το ψήφισμα, παραμένει στις θέσεις που διατύπωνε στις αρχές της 

δεκαετίας αλλά ο νέος υπουργός με τον εθνικό διάλογο παρουσιάζει μια πιο 

τεχνοκρατική και ουδέτερη προσέγγιση στα ζητήματα της παιδείας. Στο επόμενο Δ.Β. 

(986) η Δ.Ο.Ε. προχωρά ακόμα παραπέρα, ζητά από τα μέλη της (διευθυντές και 

εκπαιδευτικούς) να διακινήσουν το ψήφισμα των φορέων ώστε να υπογραφεί από 

όλους τους τοπικούς φορείς, δημάρχους, κοινοτάρχες, επιμελητήρια κλπ, ώστε να 

αποτελέσει μέσο άσκησης πίεσης και επιτυχίας των στόχων της.783 

Αρχές του 1987, έτος που λήγει η θητεία των σχολικών συμβούλων και θα πρέπει 

να γίνουν νέες κρίσεις, δημοσιεύεται στο Δ.Β. 986 του Φεβρουαρίου 1987 άρθρο με 

τίτλο: «Τι γίνεται με τους σχολικούς συμβούλους;» όπου διατυπώνονται και πάλι 

προβληματισμοί γα το ρόλο τους. Αναφέρει, λοιπόν, ο συντάκτης πως ενώ ο θεσμός 

ξεκίνησε ιδανικά, με τις αυθαίρετες επεμβάσεις της εξουσίας κλπ. σταδιακά 

αποδυναμώνεται. Κι αυτό διότι «στηρίχτηκε πάνω σε προχειρότητες κι έγινε το μέσο 
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πάνω στο οποίο έδειξαν το σαδισμό της εξουσίας τους ορισμένοι». Πριν ακόμα 

ολοκληρωθεί η πρώτη θητεία αναγνωρίζεται και από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς 

ότι ο θεσμός είναι αποδυναμωμένος με ευθύνη, όπως λένε, του Υπουργείου 

Παιδείας. Η κριτική που ασκείται στη συνέχεια αφορά κυρίως τη διαδικασία επιλογής 

και μεταθέσεών τους.784  

Το κλίμα που αναδεικνύεται από όλα τα κείμενα στο Δ.Β., το συνδικαλιστικό 

όργανο της Δ.Ο.Ε., είναι σαφώς συγκρουσιακό με το Υπουργείο και την κυβέρνηση. Τα 

τεύχη 985/Ιανουαρίου, 986/Φεβρουαρίου, 987/Μαρτίου και 988/Απριλίου του 1987, 

αφιερώνουν το μεγαλύτερο μέρος τους στις απεργιακές κινητοποιήσεις και στα 

αιτήματά τους.  

Όπως είχε ανακοινωθεί από τον υπουργό στις προτάσεις του για τον εθνικό 

διάλογο, ένα από τα ζητήματα που είναι υπεύθυνα για την υποβάθμιση της παιδείας 

είναι η έκταση του σχολικού έτους. Έτσι, δημοσιοποιεί την πρόθεσή του να 

επιμηκυνθεί το διδακτικό έτος. Η πρόθεση αυτή βρίσκει αντίθετη την Ομοσπονδία 

των δασκάλων η οποία θεωρεί ότι ο πραγματικός σκοπός του υπουργού είναι να 

αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη από τα πραγματικά προβλήματα και να «φέρει 

σε αντίθεση τους εκπαιδευτικούς με τους γονείς και την κοινή γνώμη».785 Στην ίδια 

ανακοίνωση διαφαίνεται η μεταχείριση της Δ.Ο.Ε. και των άλλων εκπαιδευτικών 

ομοσπονδιών από το Υπουργείο, στον εθνικό διάλογο για την παιδεία. Στην κοινή 

συνάντηση της 2ας Δεκεμβρίου 1986, ο υπουργός δεσμεύτηκε να τους παραδώσει σε 

μια εβδομάδα τα σχέδια Π.Δ. και υπουργικών αποφάσεων για να εκφράσουν τις 

απόψεις τους γι’ αυτά. Στο επόμενο διάστημα μέχρι το τέλος Μαρτίου, παρ’ όλες τις 

κινητοποιήσεις, όχι μόνο δεν τους παρέδωσε αυτά τα θεσμικά κείμενα αλλά 

αρνήθηκε να τους δεχτεί ματαιώνοντας, μάλιστα, τις προγραμματισμένες κοινές 

συναντήσεις μαζί τους τόσο στις 25 Φεβρουαρίου όσο και στις 4 Μαρτίου του 87. Έτσι 

το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καταγγέλλει ως αυταρχικές τις ενέργειες του υπουργού που αντί να 

κάνει διάλογο μαζί τους λειτουργεί με περιφρόνηση προς αυτούς και αποφασίζει 

μονομερώς. Θεωρεί μάλιστα πως η μεθόδευση για την επιμήκυνση του διδακτικού 

έτους αποτελεί συνέχεια της πάγιας τακτικής αποπροσανατολισμού της κοινής 

γνώμης όπως στην περίπτωση του Ν. 1566 για τον οποίον αναφέρει: «όλοι όμως 

θυμούνται ότι όταν ψηφίζονταν ο νόμος για την εκπ/ση χωρίς ουσιαστικές αλλαγές 

(π.χ. ενιαίο 9χρονο σχολείο, υποχρεωτική προσχολική αγωγή, κατάργηση ιδιωτικής 

εκπ/σης και παραπαιδείας, Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο κλπ.), η πολιτική ηγεσία του 

Υπουργείου Παιδείας έκανε σημαία αποπροσανατολισμού «τα ιδιαίτερα μαθήματα», 

ενώ τώρα που μειώνει τις δαπάνες για την παιδεία, τώρα που δεν προχωράει στο 

διορισμό προσωπικού ξένων γλωσσών και άλλων ειδικοτήτων στα δημοτικά, τώρα 

που κλείνουν τα σχολεία από έλλειψη θέρμανσης, κάνει σημαία 

αποπροσανατολισμού τις διακοπές, τις αναρρωτικές άδειες των εκπαιδευτικών, το 
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ωράριο κλπ, κλπ». Τέλος, καλεί τον υπουργό παιδείας «να δώσει αμέσως στους 

ενδιαφερόμενους φορείς τα σχέδια των Π.Δ. και των αποφάσεων που προβλέπονται 

από το Ν. 1566/85».786  

Όπως γίνεται φανερό ως τώρα, η εποχή της αγαστής συνεργασίας Υπουργείου και 

Δ.Ο.Ε. έχει περάσει ανεπιστρεπτί. Η ανοιχτή σύγκρουση διαφοροποιεί και την στάση 

του συνδικαλιστικού φορέα απέναντι στον κυρίως νόμο της μεταρρύθμισης, ενώ 

αντίστοιχα το Υπουργείο διαφοροποιεί άρδην την τακτική του επιχειρώντας πια, αντί 

συναίνεσης, μια «εφαρμογή εκ των άνω» όπως αναλυτικότερα θα δούμε στο επόμενο 

κεφάλαιο (Γ5).  

Η Δ.Ο.Ε. λοιπόν, μέσα σ’ αυτό το κλίμα σύγκρουσης, θα διαφωνήσει έντονα και 

με την κατάργηση της αξιολόγησης των μαθητών χαρακτηρίζοντας, μάλιστα, 

αντιπαιδαγωγική τη ρύθμιση που προβλέπει την αντικατάστασή της με τους 

χαρακτηρισμούς Α, Β, και Γ, υποστηρίζοντας δε ότι θα ζητήσει την επαναφορά της 

βαθμολογίας με αριθμητική κλίμακα.787  

Στο έκτακτο τεύχος του Δ.Β. (Απρ.87) δημοσιεύεται η προσωρινή ημερήσια 

διάταξη της 56ης τακτικής Γ.Σ. του κλάδου. Διαβάζουμε, μεταξύ άλλων στην ενότητα 

για τα εκπαιδευτικά-επαγγελματικά,  πολλά αιτήματα που αφορούν την εφαρμογή 

της εκπαιδευτικής πολιτικής.788 Φαίνεται ότι η εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής 

αποτελεί μέρος του διεκδικητικού πλαισίου της Δ.Ο.Ε. αλλά και τελικό στόχο του 

εθνικού διαλόγου που διεξάγει το Υπουργείο Παιδείας. Στα πλαίσια αυτά δίνονται 

στην Ομοσπονδία των δασκάλων τα δυο πρώτα σχέδια Π.Δ. για τις μεταθέσεις των 

εκπαιδευτικών,789 και των διευθυντών.790  

Το Μάιο κυκλοφορεί το τεύχος του Υπουργείου Παιδείας για τον εθνικό διάλογο 

όπου αναφέρεται ως τελικός στόχος «το νέο σχολείο»,791 το οποίο μπορεί να γίνει 

πραγματικότητα, όπως αναφέρει, «μόνο ύστερα από σκληρή συλλογική προσπάθεια, 
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ως έργο συνευθύνης όλων των μελών της κοινωνίας μας, από τον μαθητή και τον 

δάσκαλο, τον γονέα και τον κοινωνικό περίγυρο, μέχρι τα ανώτερα επίπεδα της 

πολιτείας». Υπάρχουν αποσπάσματα από ομιλίες και τοποθετήσεις του υπουργού 

παιδείας, από τη στιγμή που ανέλαβε τα καθήκοντά του, που απευθύνονται 

ξεχωριστά στους μαθητές, στους δασκάλους, στους καθηγητές της δευτεροβάθμιας, 

στους γονείς και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Στο τέλος παρατίθενται πίνακες με 

στατιστικά στοιχεία της εκπαίδευσης, για να αποτελέσουν στοιχεία του διαλόγου.  

Παράλληλα αποστέλλεται από τον υπουργό παιδείας προς τη Δ.Ο.Ε. και τις άλλες 

ομοσπονδίες, πρόσκληση (που διαβιβάστηκε με τέλεξ) για (εθνικό) διάλογο στις 4 

Μαΐου 1987. Οι τέσσερις ομοσπονδίες (Δ.Ο.Ε., Ο.Λ.Μ.Ε., Ο.Λ.Τ.Ε.Ε., Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.) 

προσήλθαν στον διάλογο όπου τους δόθηκε ένα κείμενο αρχών792 που αφορούσε το 

νέο σχολείο ως βάση για συζήτηση. Το κείμενο αποτελείται από τρία μέρη τα οποία 

προσδιορίζουν το πλαίσιο αρχών λειτουργίας των σχολείων με τελικό στόχο την 

έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων και των άλλων διοικητικών πράξεων. Σύμφωνα 

με το σκεπτικό του υπουργού, κύριος στόχος είναι η αύξηση του διατιθέμενου χρόνου 

στη διαδικασία της μάθησης. Απαραίτητα στοιχεία θεωρούνται ακόμα, ο σωστός 

προγραμματισμός, η σωστή αξιολόγηση των μαθητών και η συσχέτισή της με την 

αξιολόγηση του εκπαιδευτικού. Προσδιορίζει εκτενέστερα τις θέσεις για τη λειτουργία 

του κάθε θεσμού, όργανα διοίκησης, εκπαιδευτικούς, αξιολόγηση κλπ, μέσα και έξω 

από το σχολείο. Εκτιμά ότι για τη «σωστή λειτουργία του σχολείου πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιος εκπαίδευσης, όπως αυτό διαμορφώνεται από το όλο πνεύμα του 

νόμου 1566/1985, απαιτεί συλλογική ευθύνη που υπογραμμίζεται από την εσωτερική 

πειθαρχία και συνεργασία όλων των οργάνων και φορέων που μετέχουν στη 

διαδικασία αυτή. Πειθαρχία διοικητική και εκπαιδευτική, υπευθυνότητα στην 

προσφορά του έργου από τον καθένα και καθιέρωση διαδικασίας συνεχούς 

αξιολόγησης και κοινωνικού ελέγχου του παρεχόμενου έργου, ώστε να υπάρχει η 

δυνατότητα λήψης των απαιτούμενων κάθε φορά μέτρων, που θα συμβάλλουν στη 

βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης» [οι επισημάνσεις δικές μας]. Τέλος, 

παραθέτει τα κυριότερα Π.Δ. και κανονιστικές αποφάσεις που θα πρέπει να 

εκδοθούν793 για να υλοποιηθεί ο νόμος 1566.794  
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 «Το κείμενο αυτό αποτελεί κείμενο αρχών για τη λειτουργία του νέου σχολείου όπως αυτή πρέπει να 
οριοθετηθεί από τα προεδρικά διατάγματα και τις κανονιστικές αποφάσεις που προβλέπονται από το 
νέο νόμο για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, 1566/85. Αναφέρεται κυρίως το 
κείμενο στη σχέση: εκπαιδευτικός και σχολείο». 
793

 Αξίζει να αναφερθούν καθώς η έκδοσή τους θα αποτελέσει μέτρο για την επιτυχία αυτής της 
προσπάθειας:  
Α. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

1. Οργάνωση και λειτουργία των νηπιαγωγείων 
2. Οργάνωση και λειτουργία των δημοτικών σχολείων 
3. Οργάνωση και λειτουργία των γυμνασίων 
4. Οργάνωση και λειτουργία των λυκείων κάθε τύπου και των τεχνικών-επαγγελματικών σχολών. 
5. Καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασίας μετάθεσης διευθυντών και υποδιευθυντών 

σχολείων. 
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Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., σύμφωνα με την ανακοίνωσή της 15ης Μαΐου 1987 αναφέρει 

πως ύστερα από δυο ώρες συζήτησης τα μέλη του εξέφρασαν την έντονη αντίθεσή 

τους στο δήθεν διάλογο και αποχώρησαν. Καταγγέλλει την τακτική που 

ακολουθήθηκε μέχρι τώρα από την μεριά του ΥΠ.Ε.Π.Θ. σχετικά τόσο με την ουσία 

όσο και τη διαδικασία διαλόγου. Τονίζει πως «μετά από 5 μήνες και παρά τα 

επανειλημμένα υπομνήματα κατέστη, δυνατή επιτέλους η συνάντηση Δ.Ο.Ε.-ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

στις 4-5-1987» όχι για να συζητήσουν αλλά για να πάρουν το «κείμενο αρχών [του 

Υπουργείου] σχετικά με τη λειτουργία του σχολείου» με το οποίο η Δ.Ο.Ε. έχει εκ 

διαμέτρου αντίθετες θέσεις. Και η ανακοίνωση καταλήγει ότι «με το κείμενο αρχών 

υπονομεύονται στην ουσία οι θεσμοί του σχολικού συμβούλου  και του δ/ντή 

σχολείου. Η Δ.Ο.Ε. καλεί τον υπουργό να διαμορφώσει το περιεχόμενο των υπό 

έκδοση Π Δ του Ν. 1566/85, σύμφωνα με τις θέσεις του κλάδου. Τον καλεί επίσης να 

της γνωστοποιήσει τα προσχέδιο αυτών των Π.Δ., για να εκφράσει τις απόψεις της. Σε 

περίπτωση μονομερούς ενέργειας από την πλευρά του ΥΠ.Ε.Π.Θ. για την έκδοση των 

Π.Δ., η αντίδραση του κλάδου θα είναι άμεση και σύσσωμη».795  

Στο ίδιο φύλλο του Δ.Β. του Μαΐου του 1987, αναδημοσιεύεται άρθρο της εφ. 

Πρώτη (21-5-87) με τίτλο: «Ο επιστροφισμός του κ. Τρίτση», στο οποίο αναφέρεται 

ότι η κατεύθυνση της πολιτικής του είναι «όπισθεν ολοταχώς» με κεντρικούς άξονες 

τον απλοϊκό ρομαντισμό του και τις νεορθόδοξες αντιλήψεις του. Στην πορεία προς τα 

πίσω έχει αναδείξει ως μεγάλο αντίπαλο το συνδικαλισμό των δασκάλων που 

επιμένουν να έχουν απόψεις για την παιδεία. Όσο για τον εθνικό διάλογο δεν είναι 

τίποτα άλλο από ένας υπουργικός μονόλογος που ερμηνεύει και εξηγεί τις 

                                                                                                                                                                          
6. Καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασίας μετάθεσης εκπαιδευτικών. 
7. Οργάνωση και λειτουργία των πειραματικών σχολείων των A.E.Ι. 
8. Συγκρότηση, σύνθεση και λειτουργία των γνωμοδοτικών συμβουλίων πρωτοβάθμιος, 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής. 
9. Κανονισμός λειτουργίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. 
10. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών. 
11. Όργανα διοίκησης των περιφερειακών επιμορφωτικών κέντρων. 
12. Οργάνωση και λειτουργία των σχολείων ειδικής αγωγής. 
13. Λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας. 
14. Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προσωπικού. 

Β. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
1. Καθήκοντα και αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης των σχολείων. 
2. Λειτουργία των σχολικών εργαστηριακών κέντρων. 
3. Οργάνωση και λειτουργία των εφορειών σχολείων. 
4. Επισκευή και συντήρηση των διδακτηρίων. 
5. Λειτουργία των σχολικών κυλικείων. 

6. Λειτουργία σχολικών επιτροπών. 
7. Εγγραφές και μετεγγραφές στα πειραματικά σχολεία. 

794
 «Πως μεθοδεύεται η τριπλή αξιολόγηση και το χτύπημα του αιτήματος του κλάδου για δημοκρατικό 

σχολείο. Το κείμενο του υπουργού», Δ.Β.989/05-1987:3-5. 
795

 «Καταγγέλλουμε την τακτική του ΥΠ.Ε.Π.Θ. για το διάλογο... Ανακοίνωση Δ.Ο.Ε., 15.5.87», 
Δ.Β.989/05-1987:6. 
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προαποφασισμένες θέσεις. Στην ουσία, τονίζει ο αρθρογράφος, είναι μια 

σκηνοθετημένη παράσταση για να δώσει άλλοθι στον υπουργό και δεν κάνει τίποτα 

περισσότερο από το να προετοιμάζει νομοθετήματα που γυρίζουν την εκπαίδευση σε 

άλλες εποχές. Ωστόσο, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, οι θέσεις αυτές για την 

παιδεία δεν αποτελούν την εξαίρεση της γενικότερης κυβερνητικής κατεύθυνσης, 

αλλά ο υπουργός παιδείας  είναι «συντονισμένος με τη γενική εγκατάλειψη θέσεων 

από την κυβέρνηση. Θέσεων που ποτέ με την πολιτική της πρακτικής δεν αγωνίστηκε 

να δικαιωθούν και τώρα τις εγκαταλείπει. Ο νεοφιλελεύθερος συντηρητισμός και οι 

συναφείς του αμηχανίες, κοινός παρονομαστής για όλους τους τομείς της 

κυβερνητικής δραστηριότητας».  

Την ίδια μέρα (21-5-1987) στην εφ. Τα Νέα, η δημοσιογράφος Συλβάνα Ράπτη796 

δημοσιεύει άρθρο με τίτλο: «Ποιος θα μείνει επανεξεταστέος;» στο οποίο 

υποστηρίζει πως «ο διάλογος έγινε» έστω και μετ’ εμποδίων και, παρά τις αιχμές ότι 

υλοποιήθηκε μόνο για τις εντυπώσεις και για το «σόου» του υπουργού και της 

κυβέρνησης, «φωτογράφισε και αποτύπωσε την εικόνα της κατάστασης που επικρατεί 

σήμερα στα δημοτικά, τα γυμνάσια και τα λύκεια όλης της χώρας». Επικρίνει την 

αποχώρηση και απουσία των εκπαιδευτικών και των γονέων από μια πρωτόγνωρη και 

άμεση διαδικασία στην εκπαιδευτική ιστορία του τόπου. Παρά την απουσία τους, 

όμως, ο διάλογος οδήγησε σε συμπεράσματα και διαπιστώσεις για την κατάσταση 

στην παιδεία (προφανώς εννοεί τα δεδομένα που καταγράφηκαν στο σχετικό 

φυλλάδιο του Υπουργείου Παιδείας) τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από το 

Υπουργείο όταν θα λάβει τις αποφάσεις του. Καλεί μάλιστα όλες τις πλευρές, με βάση 

τις εμπειρίες της τρέχουσας σχολικής χρονιάς, να καταλήξουν σε αποφάσεις, 

διαφορετικά όποιοι δεν το κάνουν θα κριθούν… επανεξεταστέοι!797  

Αξίζει να αναφερθεί επίσης, το άρθρο του Π. Δημητρίου στην εφ. Καθημερινή την 

ίδια μέρα (21-5-1987) με τίτλο: «Η διάβρωση της εκπαίδευσης» στο οποίο εκφράζεται 

η δυσαρέσκεια που αυξάνεται, όπως τονίζει, και οδηγεί στην αδράνεια του όλου 

εκπαιδευτικού εγχειρήματος. Αναφερόμαστε σε αυτό καθώς εκφράζει ευθέως το 

πνεύμα που έχει εμφυσήσει ο Αντ. Τρίτσης προτείνοντας μάλιστα συγκεκριμένα 

μέτρα τα οποία εν πολλοίς θεωρεί και το Υπουργείο Παιδείας, στο τεύχος για τον 

εθνικό διάλογο, ότι αποτελούν πρόβλημα και πρέπει να αλλάξουν. Αναφέρει ότι το 

σχολείο αποτυγχάνει πλέον να επιτελέσει το βασικό του ρόλο. Η αποτυχία αυτή είναι 

αποτέλεσμα των ανεπαρκειών της εκπαιδευτικής διαδικασίας «παρά το ότι δαπανάμε 

περισσότερα ανά μαθητή από το παρελθόν, υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα μεταξύ των 

προσδοκιών και των επιτυχιών των σχολείων μας. […] Οι μαθητές μας καταναλώνουν 

πολύ λίγο χρόνο για σχολική εργασία. Ο διαθέσιμος χρόνος στη μάθηση θα πρέπει να 

επεκταθεί με την καλύτερη διοίκηση και οργάνωση της σχολικής μέρας. Οι σχολικές 
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 Υπεύθυνη για το ρεπορτάζ για την παιδεία, μετέπειτα βουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ., από 7-3-2004 έως 
25-5-2009 και ευρωβουλευτής από το 2009 και μέχρι σήμερα. 
797

 Συλβάνα Ράπτη, «Ποιος θα μείνει επανεξεταστέος;», Τα Νέα, 21-05-1987. 
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εργασίες στο σπίτι έχουν καταργηθεί και η βαθμολογία των μαθητών ή καταργήθηκε 

ή ανυψώθηκε επικίνδυνα, ενώ η επιτυχία του μέσου μαθητή έχει αποκλίνει. Η 

αυτόματη προαγωγή των μαθητών αδιάφορα με την επιτυχία συνετέλεσε στη 

μεταμφίεση της μαθητικής ικανότητος. […] Υπάρχει σήμερα μια πλατιά διαφωνία για 

το περιεχόμενο των σχολικών βιβλίων, τη γλώσσα, τους επιδιωκόμενους σκοπούς, τη 

θέση της ύλης, τον τρόπο διδασκαλίας και τις δεξιότητες που επιδιώκεται να 

αποκτηθούν. […] Η διοίκηση και εποπτεία των σχολείων έγινε το κέντρο πάνω στο 

οποίο παίζεται επικίνδυνα το παιχνίδι του κομματικού ανταγωνισμού. Το σύστημα 

αυτό διαχείρισης των σχολείων είναι ένας ολικός όλεθρος. Η ευημερία της 

εκπαίδευσης αναμφίβολα αξιώνει την απομάκρυνση των πολιτικών κομισάριων, την 

αποκατάσταση της εκπαιδευτικής ιεραρχίας και αξιοκρατίας». Καταφέρεται μάλιστα 

και εναντίον των συνδικαλιστικών οργανώσεων γι’ αυτήν την κατάσταση λέγοντας 

πως «οι εκπαιδευτικές ενώσεις λειτούργησαν για την προστασία των αδύνατων μελών 

μάλλον παρά για την ανταμοιβή των ικανών».798  

Ίσως να αποτελεί σύμπτωση αλλά ακριβώς η τακτική αυτή, να αναφέρεται το 

Υπουργείο Παιδείας σε κάποια θέματα και αμέσως μετά τα θέματα αυτά να τίθενται 

ως αιτήματα από τους εκπαιδευτικούς, που είχε αναδειχθεί κατά το πρώτο έτος 

διακυβέρνησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. με τον τότε υπουργό παιδείας Απ. Κακλαμάνη και τη 

Δ.Ο.Ε., παρουσιάζεται και τώρα. Μόνο που αυτή τη φορά η διατύπωση θέσεων 

γίνεται από τον Αντ. Τρίτση και η διατύπωση αιτημάτων για λήψη συγκεκριμένων 

αποφάσεων γίνεται από εφημερίδες τόσο της συμπολίτευσης όσο και της 

αντιπολίτευσης.  

Στις 23 Μαΐου 1987 πραγματοποιείται ημερίδα της Δ.Ο.Ε. για τα παιδαγωγικά 

τμήματα. Η Δ.Ο.Ε. έχει αναγάγει σε κυρίαρχο για τον κλάδο θέμα την παρακολούθηση 

της όλης πορείας των παιδαγωγικών τμημάτων μέχρι σήμερα και των προβλημάτων 

που έχουν σχέση με την οργάνωση και λειτουργία τους. Τα πορίσματα της ημερίδας 

που δημοσιεύονται στο Δ.Β. του Ιουνίου του 1987 επισημαίνουν την ύπαρξη πλήθους 

προβλημάτων που συνιστούν μεγάλους κινδύνους για υποβάθμιση των σπουδών σ' 

αυτά. Διαφαίνεται πως τρία χρόνια μετά τη λειτουργία τους δεν έχουν επιλυθεί 

κάποια βασικά ζητήματα, όπως το κτηριακό, της στελέχωσης, της αυτοτελούς 

λειτουργίας κ.ά.799  

Ενώ στο Δ.Β. οι αναφορές για τους προϊσταμένους είναι ελάχιστες εντούτοις μετά 

τις νέες επιλογές, από την άνοιξη του 1987, αναφέρονται κάποια περιστατικά που 

δείχνουν το αυτονόητο, ότι οι προϊστάμενοι διευθύνσεων (και γραφείων) εκτός από 

τις διοικητικές αρμοδιότητες, πράγμα που σημαίνει ότι έχουν την ευθύνη για όλες τις 

υπηρεσιακές μεταβολές, είναι και πειθαρχικοί προϊστάμενοι των εκπαιδευτικών.800 
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 Παύλος Δημητρίου, «Η διάβρωση της εκπαίδευσης», Καθημερινή, 21-05-1987. 
799

 Δ.Β.990/06-1987:9-10. 
800

 Δ.Β.988/04-1987:20-21. Δ.Β.990/06-1987:10-11. 
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Και αν στην προηγούμενη περίπτωση801 απλώς αναφέρθηκε το περιστατικό, τώρα στο 

συμβάν με τον Γ. Τέφα, προϊστάμενο διεύθυνσης Π.Ε. Πρέβεζας, η Δ.Ο.Ε. παίρνει 

σαφή θέση εναντίον του θεωρώντας απαράδεκτη τη συμπεριφορά του.  

Αυτό είναι το κλίμα κατά την έναρξη της 56ης Γ.Σ. της Δ.Ο.Ε. από 24 ως 28 Ιουνίου. 

Στην κατάσταση που έχει δημιουργηθεί κατά το τελευταίο έτος αναφέρθηκε στην 

καθιερωμένη ομιλία του στην πανηγυρική συνεδρίαση, ο πρόεδρος της γενικής 

συνέλευσης, ο οποίος κλείνοντας την ομιλία του και απευθυνόμενος προς τον 

υπουργό παιδείας τόνισε: «θυμάμαι, κύριε υπουργέ, πόσο ευνοϊκό ήταν το κλίμα 

πέρσι όταν ήρθατε για πρώτη φορά εδώ μέσα σαν υπουργός της παιδείας, και πόσο 

αρνητικό έγινε την χρονιά που πέρασε». Από την πλευρά του ο υπουργός Αντ. Τρίτσης 

εξέφρασε την βαθιά του ανησυχία αλλά και την αισιοδοξία του για την πορεία της 

παιδείας. Η ανησυχία του πηγάζει από το κλίμα μέσα στο οποίο λειτουργεί η 

εκπαίδευση και το πνεύμα που διαπερνά ολόκληρη την εκπαιδευτική πράξη. 

Παραδέχθηκε ότι η ελληνική κοινωνία περνά βαθιά κρίση σε όλο της το φάσμα και σε 

όλες τις εκφάνσεις. Ένα από αυτά τα προβλήματα είναι ο έντονος κομματισμός που 

δεν επιτρέπει να λειτουργήσει η εκπαίδευση, κάνοντας έκκληση προς όλα τα κόμματα 

να την αφήσουν ελεύθερη. Ωστόσο, δήλωσε ικανοποιημένος από την εξέλιξη της 

χρηματοδότησης της παιδείας την τελευταία περίοδο. Υποσχέθηκε ότι θα δοθούν 

λύσεις στα ζητήματα της επιμόρφωσης, στην οργάνωση των σχολικών βιβλιοθηκών 

και στα προβλήματα στελέχωσης των παιδαγωγικών τμημάτων και δήλωσε ότι θα 

αυξηθεί ο αριθμός των σχολικών συμβούλων των νηπιαγωγών. Αναφερόμενος στο 

κρίσιμο θέμα της έκδοσης των Π.Δ. δήλωσε ότι υπάρχει υπέρμετρη ανησυχία αυτήν 

τη στιγμή που δεν την κατανοεί. Εκτίμησε ότι το ανταγωνιστικό κλίμα που 

επικρατούσε δεν επέτρεψε τη νηφάλια συζήτηση γι’ αυτό το σημαντικό ζήτημα, αλλά 

τώρα οι συνθήκες είναι πιο ώριμες. Υποστήριξε ότι τώρα που τελείωσε το σχολικό 

έτος θα δοθούν τα Π.Δ. για παρατηρήσεις και σε όποια διατυπωθούν σοβαρές 

αντιρρήσεις δεν θα προχωρήσουν το καλοκαίρι αλλά θα υπάρξει ένας εύλογος χρόνος 

για υπεύθυνο διάλογο με το άνοιγμα του σχολικού έτους. Υπενθύμισε όμως ότι παρά 

την πρόθεσή του να εξαντληθούν τα όρια του διαλόγου ώστε αυτά να είναι προϊόν 

συναπόφασης, η τελική ευθύνη είναι της πολιτείας. Όσον αφορά την απόφασή του 

για αύξηση του χρόνου διδασκαλίας των μαθημάτων,802 υποστήριξε ότι το 

συγκεκριμένο Π.Δ. αφορά τη σχολική περίοδο που πέρασε και δεν είναι μόνιμο.803 

Αναφέρθηκε, επίσης, στο επίμαχο θέμα της αξιολόγησης, τονίζοντας ότι δεν πιστεύει 

«να υπάρχει κανένας ο οποίος λέει ότι η εκπαιδευτική πράξη δεν είναι συλλογική και 
                                                           
801

 Επίπληξη της νηπιαγωγού Ιφ. Γιαννούλη από τον προϊστάμενο διεύθυνσης Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Θ. 
Αλεξανδρόπουλο. 
802

 Να σημειωθεί ότι πριν από λίγες ημέρες (19-6-87) δημοσιεύτηκε το Π.Δ. 207/12-6-1987 (ΦΕΚ 96/19-
6-87 τ. Α’) με το οποίο επιμηκύνονταν ο χρόνος λήξης των μαθημάτων κατά δέκα ημέρες από τις 10 
Ιουνίου στις 20 Ιουνίου. 
803

 Ο χρόνος διδασκαλίας μαθημάτων παρέμεινε αμετάβλητος και το επόμενο σχολικό έτος και άλλαξε 
το επόμενο καλοκαίρι με το Π.Δ. 322/4-7-88 (ΦΕΚ 150/8-7-88 τ. Α') που πρότεινε ο τότε υπουργός 
παιδείας, Γ. Παπανδρέου. 



 

 

 

375 ΜΕΡΟΣ Γ’ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ατομική ευθύνη». Δεν υπάρχει καμιά χώρα που να μην έχει «κάποια διαδικασία 

αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και του εκπαιδευτικού. Αυτό το ζήτημα που 

ετέθη και από τις ομοσπονδίες σας είναι όχι αν πρέπει να γίνει η αξιολόγηση, αλλά το 

πώς πρέπει να γίνει. Και γι’ αυτό είπαμε να συζητήσουμε και να καταλήξουμε στο πώς 

πρέπει να γίνει. Γι’ αυτό σας δίνουμε τα Π.Δ. και θα ακούσουμε τις απόψεις σας. Δεν 

καταλαβαίνουμε πού είναι πραγματικά το πρόβλημα». Τέλος, κάλεσε τους 

εκπαιδευτικούς να συμπράξουν στον εθνικό διάλογο λέγοντας πως είναι υποχρέωσή 

τους να συμμετάσχουν και πως ο διάλογος που έγινε μέχρι τώρα επέτυχε.  

Αξίζει να κατατεθεί η τοποθέτηση του εκπροσώπου τους ΠΑ.ΣΟ.Κ., Στέφανου 

Τζουμάκα, ο οποίος σχολίασε την αναφορά του υπουργού να αφήσουν την 

εκπαίδευση να λειτουργεί έξω από τις πολιτικές αντιπαραθέσεις: «εμείς θέλουμε να 

πούμε ότι είναι σεβαστή η άποψη του υπουργού παιδείας σχετικά με την λειτουργία 

των πολιτικών δυνάμεων και των κομμάτων στην εκπαίδευση. Πρέπει να 

σημειώσουμε πως τα πολιτικά κόμματα δεν αποτελούνται μόνο από επιτελεία τα 

οποία μπορούν να προτείνουν πολιτικές και να συμμετέχουν στα κέντρα λήψης των 

αποφάσεων. Πιστεύουμε πως πρέπει να λειτουργεί σωστά η οργανωμένη βάση των 

πολιτικών κομμάτων με πολιτικά και όχι με στενά κομματικά κριτήρια στο χώρο της 

εκπαίδευσης». Το απόσπασμα αυτό παρουσιάζει μια αντίληψη του κόμματος πολύ 

διαφορετική από αυτήν του Αντ. Τρίτση.  

Ο Βασ. Κοντογιαννόπουλος, εκπρόσωπος της Ν.Δ., συμφωνώντας με τον υπουργό 

παιδείας, υποστήριξε επίσης ότι γενικότερα η κοινωνία και ειδικότερα η εκπαίδευση 

διέρχεται βαθιά κρίση. Δήλωσε ότι για την έξοδο από την κρίση και την επιτυχή 

μετάβαση στον 21ο αιώνα χρειάζεται εθνική συνεννόηση και υπό αυτήν την 

προϋπόθεση το κόμμα του αποδέχεται την πρόσκληση για τον εθνικό διάλογο. 

Υποστήριξε όμως ευθέως ότι για την κρίση ευθύνεται το ίδιο το Υπουργείο που με τον 

κομματισμό κατά τις επιλογές των προσώπων σε όλη την ιεραρχία της εκπαίδευσης, 

από το διευθυντή του σχολείου μέχρι το διευθυντή εκπαιδεύσεως και το σχολικό 

σύμβουλο. Και πρότεινε να αναρωτηθούν οι εκπαιδευτικοί, τι κύρος έχει σήμερα ο 

σχολικός σύμβουλος μέσα στο δημοτικό σχολείο. Αλλά, συνέχισε, η κομματική 

παρέμβαση δεν περιορίστηκε στο επίπεδο των προσώπων επεκτάθηκε και στα 

προγράμματα και στα σχολικά βιβλία όπου έγιναν δίαυλοι μονομερούς ιδεολογικής 

πλύσεως εγκεφάλου των μαθητών. Και όχι μόνο αυτό αλλά υπάρχει πράγματι και 

παραμένει μέχρι σήμερα αυτή η απαράδεκτη για μια κοινοβουλευτική δημοκρατία 

διάταξη που περιέχεται στο εν ισχύ ακόμα, αλλά ήδη νεκρό, 5ετές σας πρόγραμμα ότι 

η παιδεία είναι ο κύριος αγωγός για τον σοσιαλιστικό μετασχηματισμό. Όταν λοιπόν 

κύριοι Υπουργοί αντιμετωπίζετε την παιδεία και θεωρητικά αλλά και στην πράξη ως 

όργανο για την επιτυχία μιας συγκεκριμένης και μονομερούς ιδεολογίας δεν 

δικαιούστε να έρχεστε σήμερα εδώ ενώ διατηρείτε όλες αυτές τις διατάξεις και όλη 

αυτή την πρακτική και να ζητάτε, υπερκομματικό διάλογο και υπερκομματική 
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συμπεριφορά. Δεν ευθύνεστε μόνο σήμερα ως κυβέρνηση, ευθύνεστε και ως 

αντιπολίτευση διότι αυτές οι διαμαρτυρίες που σήμερα σας ενοχλούν και τις έχετε 

αποκαλέσει επαναστατική γυμναστική μπροστά στο Υπουργείο Παιδείας. Αγαπητοί, 

κύριοι συνάδελφοι απευθύνομαι προς υμάς, τις είχαμε αντιμετωπίσει και εμείς και τις 

είχαμε αντιμετωπίσει χωρίς ούτε να κλείσουμε τους ορόφους του Υπουργείου 

Παιδείας ούτε να μην δεχόμαστε τους υπουργούς». Υποστήριξε δηλαδή ότι αυτές οι 

πρακτικές είχαν αναπτυχθεί όταν το ΠΑ.ΣΟ.Κ. ήταν στην αντιπολίτευση και σε κάθε 

απεργία υπήρχε συνοδεία βουλευτών του.  

Από τις αποφάσεις της Γ.Σ. ξεχωρίζει η επαναβεβαίωση της περσινής απόφασης 

να ζητήσουν από τους σχολικούς συμβούλους να παραιτηθούν αν κληθούν να 

αξιολογήσουν. Ζητείται, επίσης, να τροποποιηθούν οι διατάξεις των Νόμων 1304, 

1566 και 1505 και του Π.Δ. 214/84 που έρχονται σε αντίθεση με τη θέση του κλάδου 

ότι αξιολόγηση θα γίνεται μόνο σε όσους θέλουν να καταλάβουν θέση στελέχους και 

για το σχολ. σύμβουλο. Ζητείται ακόμα η απόδοση πολιτικών δικαιωμάτων, ο 

διορισμός καθηγητών ξένων γλωσσών, η λήψη μέτρων για την κατάργηση της 

ιδιωτικής εκπαίδευσης και άλλα επαγγελματικά αιτήματα.  

Εν τω μεταξύ στην Ευρώπη ο νεοσυντηρητισμός δείχνει να βρίσκεται σε άνοδο 

όπως περιγράφει στην ανάλυσή του ο Κ. Πλουμπής,804 αφού «η τρίτη κατά σειρά νίκη 

της Μ. Θάτσερ στην Βρετανία, η άνοδος των Χριστιανοδημοκρατών στην Ιταλία αλλά 

και η νίκη, πριν λίγο καιρό του Χ. Κολ στη Δυτική Γερμανία, δημιουργούν τις 

προϋποθέσεις για τη δημιουργία ενός σταθερότερου πολιτικού και ιδεολογικού 

μετώπου του νεοσυντηρητισμού στην Ευρώπη». Όπως υποστηρίζει ο συγγραφέας, 

εκείνο που διακυβεύεται από τη νεοσυντηρητική ιδεολογία είναι η κατάργηση του 

κράτους πρόνοιας και των κοινωνικών παροχών, η ανατροπή του συσχετισμού των 

ταξικών δυνάμεων στην κοινωνία, προς όφελος του κεφαλαίου, απελευθερώνοντας 

τους νόμους του ανταγωνισμού. Είναι η εποχή της ευρωπαϊκής στροφής από το 

σοσιαλισμό στο νεοσυντηρητισμό, η οποία απασχολεί και το κυβερνών κόμμα σε 

ιδεολογικό επίπεδο. Στα πλαίσια αυτού του προβληματισμού διοργανώνεται, από το 

περιοδικό «Σοσιαλιστική Θεωρία και Πράξη» που εκδίδει ο τομέας διαφώτισης του 

ΠΑ.ΣΟ.Κ., τριήμερο συμπόσιο με θέμα «Μορφές Σοσιαλιστικού Μετασχηματισμού»805 

όπου και αναπτύσσονται μοντέλα σοσιαλιστικού μετασχηματισμού στον κόσμο. Εκεί 

προβληματίζει η υποχώρηση του σοσιαλισμού στην Ευρώπη και προβάλλεται ο Τρίτος 

Δρόμος ως εναλλακτική της Νέας Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Ο Τρίτος Δρόμος806 
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, Κ. Πλουμπής, «Ο νεοσυντηρητισμός στην Ευρώπη», Εξόρμηση, 05-07-1987. 
805

 Εφ. Εξόρμηση, 12-7-1987, «Μορφές Σοσιαλιστικού μετασχηματισμού» 
806

 Στα πλαίσια αυτά προσδιορίζονται πέντε παράγοντες που μπορούν να προωθήσουν την υπόθεση 
του Σοσιαλισμού: «Α. Το Υποκείμενο της σοσιαλιστικής αλλαγής είναι οι κοινωνικές τάξεις του έχουν 
αντικειμενικά συμφέροντα στο σοσιαλισμό. Η συγκρότηση αυτών των δυνάμεων σε μάχιμη δύναμη 
δημιουργείται με τη συγκρότηση κοινωνικών μετώπων της αλλαγής. 
Β. Η σοσιαλιστική αλλαγή πραγματοποιείται με τη διαδικασία του δημοκρατικού δρόμου όπου με 
επιλογές των επιμέρους ρήξεων με το σύστημα και όχι με μετωπικές συγκρούσεις σε πεδία όπου ο 
συσχετισμός δυνάμεων είναι ικανός να επιφέρει και να διατηρήσει την αλλαγή. 
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διαμορφώνεται με την ενεργητική παρέμβαση του μαζικού κινήματος και την 

ιδεολογική παρέμβαση πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων που αγωνίζονται για τον 

σοσιαλισμό.  

Το ζήτημα της γλώσσας, το οποίο σύμφωνα με τη Ρούλα Κακλαμανάκη,807 έχει 

τροφοδοτηθεί από την απόφαση του υπουργού παιδείας για την «αναμόρφωση του 

συστήματος διδασκαλίας της γλώσσας, με βάση την ιστορική της εξέλιξη και τις 

σημερινές τεράστιες ανάγκες έκφρασης, επικοινωνίας και διατήρησης της εθνικής μας 

ταυτότητας, αν καλά ερμηνεύω αυτή την απόφαση γιατί υπάρχουν πολλές, πολλών 

ειδών, και πολλών σκοπιμοτήτων ερμηνείες ή παρερμηνείες, μπορεί να θεωρηθεί μια 

αφορμή και μια καλή ευκαιρία για σοβαρή αντιμετώπιση του προβλήματος». Η Ρ. 

Κακλαμανάκη, υποστηρίζει ότι οι δηλώσεις του υπουργού για τη διδασκαλία των 

αρχαίων ελληνικών δεν ήταν ξεκάθαρες και δεν έχουν γίνει αντιληπτές από πολλούς 

οι οποίοι συζητούν το θέμα με ιερό πάθος είτε υπέρ είτε κατά αυτής της διδασκαλίας. 

Η ίδια δεν υποστηρίζει την επαναφορά της διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών ως 

αυτοτελούς μαθήματος στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Αναγνωρίζει το ζήτημα των 

γλωσσικών λαθών που γίνονται καθημερινά ακόμα και των λαθών που γίνονται από 

όσους προσπαθούν να εκφραστούν στη δημοτική, ωστόσο αποδίδει τα λάθη στη 

χρόνια διγλωσσία. Και όλα αυτά είναι θέματα που μπορούν να βελτιωθούν με α) την 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, β) την εξειδίκευση των επιμέρους γλωσσικών 

θεμάτων από τους ειδικούς και γ. την υποστήριξη της συγκεκριμένης πολιτικής για τη 

γλώσσα.  

Στο γλωσσικό ζήτημα, που έχει τροφοδοτήσει η συζήτηση για τη διδασκαλία των 

αρχαίων ελληνικών, αναφέρεται με άρθρο του στην εφ. Τα Νέα (29-7-87) ο Κίμ. 

Κουλούρης, ο οποίος διαβλέπει μια προσπάθεια να έρθει στην επιφάνεια το 

γλωσσικό ζήτημα, από πολιτικές κοινοβουλευτικές δυνάμεις, παρόμοιο με αυτό που 

τελεσίδικα έχει κριθεί, δημιουργώντας ευρύτερο πρόβλημα στη γλώσσα και στην 

εκπαίδευση, με απρόβλεπτες ακόμα επιπτώσεις και ορατό τον κίνδυνο της 

                                                                                                                                                                          
Γ. Ο πολιτικός φορέας είναι ο εμψυχωτής και καθοδηγητής της πορείας που κατορθώνει να 
μετασχηματίσει τη λαϊκή δυσαρέσκεια ενάντια στο σύστημα σε μάχιμη δράση. Ο πολιτικός φορέας δεν 
επιβάλλεται μέσω των οργάνων του αλλά μέσα από διαδικασίες πειθούς αποδεικνύει την ορθότητα 
των προτάσεων του. Ο πολιτικός φορέας που έχει την κυβέρνηση πρέπει να είναι σε θέση να κάνει 
διάκριση μεταξύ της άσκησης και της κατάκτησης της εξουσίας. Δ. Οι επιχειρούμενες αλλαγές 
εντάσσονται σε ένα σχέδιο σοσιαλιστικής μετάβασης με διακρίσεις ανάμεσα σε βραχυπρόθεσμους, 
μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους. Η ορθή σχέση ανάμεσα σε βραχυπρόθεσμους και 
μεσοπρόθεσμους στόχους είναι το κυρίαρχο θέμα μιας πορείας μετάβασης. 
Ε. Ο Τρίτος Δρόμος για το σοσιαλισμό μπορεί να υλοποιηθεί μόνο με την κατάκτηση της ιδεολογικής 
ηγεμονίας από τις δυνάμεις του σοσιαλισμού αφού το προχώρημα θα γίνει με τη διατήρηση και 
βάθεμα των δημοκρατικών της κοινωνικών ελευθεριών». Εφ. Εξόρμηση, 12-7-1987, «Μορφές 
Σοσιαλιστικού μετασχηματισμού» 
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 Ρ. Κακλαμανάκη, «Σκέψεις για τη σωστή διδασκαλία της γλώσσας», Εξόρμηση, 19-07-1987. 
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οπισθοδρόμησης της παιδείας του ελληνικού λαού. Εν τέλει, υποστηρίζει ότι το 

κεφάλαιο γλώσσα έχει κλείσει οριστικά.808  

Μέσα στο καλοκαίρι δίνεται στους εκπαιδευτικούς το Π.Δ. για την επιμόρφωσή 

τους στα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (ΠΕΚ). Αν και κατ’ αρχήν οι 

εκπαιδευτικοί συμφωνούν με το θεσμό, εν τούτοις, όπως αναφέρεται στην εφ. 

Καθημερινή (18-8-87) εκφράζουν τις επιφυλάξεις τους κυρίως για τον αριθμό των 

επιμορφούμενων αλλά και το ρυθμό που θα επιμορφώνονται.809  

Μια έρευνα της Δ. Αλεξάκη και του Αλ. Κασιμάτη, που δημοσιεύεται επίσης στην 

εφ. Καθημερινή, με την έναρξη του σχολικού έτους (6-7/9/87), η οποία επιχειρεί μια 

συνολική αποτίμηση των μέχρι στιγμής αποτελεσμάτων της εκπαιδευτικής 

μεταρρύθμισης κατατείνει ότι τα αποτελέσματά της είναι πενιχρά και το κόστος της 

παιδείας, αλλά και της παραπαιδείας που δεν μειώθηκε, μεγάλο. Η συζήτηση δηλαδή 

περιστρέφεται στην αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης. Μιλώντας για την 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση ο γενικός γραμματέας της Δ.Ο.Ε., Γ. Βαγενάς, διαπιστώνει 

ότι τα μισά περίπου νήπια δεν φοιτούν σε δημόσιο νηπιαγωγείο, ενώ για το δημοτικό 

υποστηρίζει ότι παρατηρείται μια τάση υποβάθμισης της παρεχόμενης εκπαίδευσης. 

Αλλά κρίση διαπιστώνει και ο πρόεδρος της Ο.Λ.Μ.Ε., Χρ. Δούκας, και στην 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση, κυρίως λόγω της προβληματικής σχέσης σχολείου και 

εργασίας. Στην ίδια έρευνα μιλώντας ο Βασ. Κοντογιαννόπουλος υποστηρίζει επίσης 

ότι υπάρχει κρίση στην εκπαίδευση που θα έχει σημαντικό αντίκτυπο τα επόμενα 

χρόνια με την προοπτική της ευρωπαϊκής ενοποίησης το 1992. Ο ίδιος όμως αποδίδει 

την κρίση στις κομματικές διαμάχες και προτείνει τη συστράτευση όλων σε ένα αγώνα 

για την άμεση αναβάθμισή της. «Αυτό πρακτικά σημαίνει χρηματοδότηση κατά 

προτεραιότητα, νομοθετικές μεταρρυθμίσεις που να κατοχυρώνουν την αξιοκρατία 

και την προσπάθεια για συνειδητή συνεργασία όλων, χωρίς υστεροβουλίες και 

προκαταλήψεις».810  

Κατά την έναρξη του σχολικού έτους 1987-88 το ζήτημα της αξιολόγησης της 

εκπαίδευσης και του εκπαιδευτικού, που έχει τεθεί ως προτεραιότητα τόσο από την 

κυβέρνηση δια στόματος του υπουργού παιδείας όσο και από την αντιπολίτευση δια 

στόματος του Βασ. Κοντογιαννόπουλου, αναδεικνύεται και από τους εκπαιδευτικούς 

ως σημείο αιχμής. Με τίτλο «Μεθοδεύεται η αξιολόγηση από το Υπουργείο 

Παιδείας», δημοσιεύεται άρθρο στο Δ.Β. του Σεπτεμβρίου του 1987, το οποίο ξεκινά 

αναβιώνοντας μνήμες του επιθεωρητή, καταπίεση, αστυνόμευση, στρατοκρατικές 

αντιλήψεις, ασφυκτικός έλεγχος στην παιδαγωγική ελευθερία του εκπαιδευτικού, 

ταπείνωση τιμωρία κλπ. Οι αναφορές αυτές γίνονται για να αντιπαραβληθούν με το 

θεσμό του σχολικού συμβούλου που λειτουργεί απελευθερωτικά για τον δάσκαλο. 
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Ωστόσο, αναφέρεται, όλες οι κινήσεις του Υπουργείου, οι δηλώσεις για κρίση στην 

εκπαίδευση, για διάλυση των σχολείων, για έλλειψη εξουσίας του σχολικού 

συμβούλου μεθοδεύουν την εφαρμογή της «τριπλής αξιολόγησης» ως αντίδοτο στην 

κρίση. Η συντακτική ομάδα του Δ.Β. θεωρεί ότι σκόπιμα άφησαν εντελώς αστήρικτο 

τον σχολικό σύμβουλο σε όλα τα επίπεδα, ηθικά, υλικά, επιστημονικά, διοικητικά, 

οικονομικά, θεσμικά. Ειδικά συγκρίνοντάς τον με τον προϊστάμενο, ο οποίος πήρε το 

γραφείο του επιθεωρητή, ο σχολικός σύμβουλος δεν έχει καμιά εξουσία, οπότε 

μεθοδεύεται να του δοθεί η «εξουσία» των εκθέσεων ως αντίβαρο στην πλήρη 

εγκατάλειψη. Θεωρεί ότι το Υπουργείο είναι έτοιμο να πραγματοποιήσει τις 

προθέσεις του και αυτό υποδηλώνεται από το γεγονός ότι, ενώ έδωσε στη Δ.Ο.Ε. 

διάφορα σχέδια Π. Δ/των του Ν. 1666/85, δεν έδωσε ακόμα το σχέδιο για την 

αξιολόγηση. Παρ’ όλο που και η ίδια η Δ.Ο.Ε. κάνει λόγο για τριπλή αξιολόγηση, από 

δ/ντή, προϊστάμενο και σχολικό σύμβουλο, εντούτοις θεωρεί ότι αποτελεί 

πισωγύρισμα όσον αφορά το θεσμό του σχολικού συμβούλου. 811  

Όπως φάνηκε από τη μελέτη όλων των πηγών μας από τη πρώτη στιγμή με τη 

δημιουργία του θεσμού του σχολικού συμβούλου αναπτύχθηκαν προβληματισμοί για 

το ρόλο του, σε αντίθεση με το ρόλο του προϊσταμένου που τα πράγματα ήταν πιο 

ξεκάθαρα. Ωστόσο, προϊόντος του χρόνου και παρ’ όλο που ο σχολικός σύμβουλος 

λειτουργούσε κατά το πρότυπο που είχε περιγραφεί από τον κλάδο, δημιουργήθηκαν 

αντιπαραθέσεις που στην ουσία υπονόμευαν τη λειτουργία του. Μια από αυτές τις 

αντιπαραθέσεις περιγράφεται από τον Ν. Χαρογιάννη, σχολ. σύμβουλο της 3ης Περ. 

Νομ. Αττικής, με αφορμή την εγκύκλιο (Y/154/10-9-86) του Υπουργείου Παιδείας προς 

τους νομάρχες να συγκροτήσουν στις κατά τόπους Νομαρχίες «Συντονιστικά Γραφεία 

Εκπαίδευσης». Στην απόφαση του νομάρχη αναφέρεται ότι έργο του Συντονιστικού 

Γραφείου είναι, ανάμεσα σε άλλα, «να παρακολουθεί, καθοδηγεί και συντονίζει το 

έργο των σχολικών συμβούλων» γεγονός που προκάλεσε την έκπληξη και απορία του 

συγκεκριμένου σχολικού συμβούλου για το πώς, «διοικητικοί (οι δύο προϊστάμενοι 

διευθύνσεων, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας) “παρακολουθούν και 

καθοδηγούν” ανωτέρους τους στο βαθμό δασκάλους, τους πάρεδρους του Παιδ. 

Ινστιτούτου».  

Το θέμα της σύνθεσης του συμβουλίου επιλογής των σχολικών συμβούλων 

ρυθμίστηκε, όπως προείπαμε, με την έκδοση του Π.Δ. 188/86 (ΦΕΚ 76/13-6-86 τ. Α') 

μέσα στα νέα πλαίσια που δημιούργησε ο Ν. 1566/85. Ωστόσο το Υπουργείο Παιδείας 

μελετά νέο Π.Δ.812 για τα κριτήρια και τις διαδικασίες επιλογής. Το προσχέδιο δίνεται 

στη Δ.Ο.Ε. και δημοσιεύεται στο Δ.Β. 992 το Σεπτέμβριο του 1987.813  
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Μετά την αποστολή του προσχεδίου, και με αφορμή αυτό, η Δ.Ο.Ε. αποστέλλει 

επιστολή στον υπουργό παιδείας σχετικά με την πορεία του θεσμού του σχολικού 

συμβούλου. Υπενθυμίζει το διαφορετικό πνεύμα του θεσμού από εκείνον του 

επιθεωρητή και εκτιμά ότι σήμερα ο «θεσμός κινδυνεύει» κυρίως με ευθύνη του 

Υπουργείου και της πολιτικής ηγεσίας. Οι ευθύνες προκύπτουν, σύμφωνα με το Δ.Σ. 

της Δ.Ο.Ε., από το γεγονός ότι αφέθηκε αβοήθητος στον καθοδηγητικό του ρόλο, 

αλλά και από τον κίνδυνο αναίρεσης αυτού του ρόλου, μέσα από τις ρητές διατάξεις 

των Νόμων 1304 και 1566 για την αξιολόγηση. Διατάξεις που θα έπρεπε ήδη να έχουν 

καταργηθεί, ύστερα και από τις παρενέργειες που δημιουργεί η ύπαρξή τους στη 

στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στο θεσμό. Ακόμη, επιρρίπτονται ευθύνες στο 

Υπουργείο, για την υποστήριξη σε υλικοτεχνική υποδομή, γραφεία κλπ. Ένα ζήτημα 

που θεωρεί το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. σημαντικό είναι η αλλαγή στη σύνθεση του συμβουλίου 

επιλογής. Παρ’ όλο που η διαδικασία επιλογής πραγματοποιείται από το Κ.Υ.Σ.Π.Ε. 

στο οποίο συμμετέχουν οι δυο αιρετοί του κλάδου κάτι που κρίνεται θετικό, η Δ.Ο.Ε. 

εκτιμά ότι επιβάλλεται και η συμμετοχή του εκπροσώπου του συνδικάτου, μια κι έτσι 

η συμμετοχή γίνεται πιο ουσιαστική. Το τελευταίο ενισχύεται και από το γεγονός ότι 

το συνδικάτο μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να ανακαλέσει τον εκπρόσωπο του, εφόσον 

το κρίνει απαραίτητο. Τέλος, προτείνονται συγκεκριμένες αλλαγές στο συγκεκριμένο 

Π.Δ. Προτείνεται να προστεθεί στα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη από το 

συμβούλιο για την επανάκριση και ειδική έκθεση των Δ.Σ των διδασκαλικών 

συλλόγων, στις περιφέρειες των οποίων έχουν υπηρετήσει ένα διάστημα της θητείας 

των για την οποία επανακρίνονται. Η έκθεση αυτή αναφέρεται στη συνεργασία του 

συλλόγου με τους σχολικούς συμβούλους και στις διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ 

σχολικών συμβούλων και διδακτικού προσωπικού των σχολείων (Ν.1304).814  

Σε ένα εκτενές άρθρο με τίτλο: «Η μεταρρύθμιση που γίνεται», στην εφ. 

Εξόρμηση 20-9-1987, ο Σήφης Μπουζάκης, επίκουρος καθηγητής παιδαγωγικής στο 

Πανεπιστήμιο Πατρών και εκ των βασικών συντελεστών της πρότασης της Δ.Ο.Ε. για 

την αξιολόγηση, επιχειρεί κατ’ αρχάς μια ανασκόπηση όλων των αλλαγών που 

θεσπίστηκαν με την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. από την προσχολική 

εκπαίδευση ως το πανεπιστήμιο και τη συσχέτισή τους με τις πολιτικές αρχές του 

κόμματος. Υποστηρίζει, λοιπόν, ότι το βασικό θεσμικό πλαίσιο έχει ολοκληρωθεί και 

αυτό που απομένει είναι η εφαρμογή και η εδραίωσή του. Κι αυτό διότι, όπως τονίζει, 

η πορεία της αλλαγής θα κριθεί από την εδραίωση των αλλαγών στην εκπαίδευση. 

Βασική προϋπόθεση είναι να λειτουργήσουν οι νέοι θεσμοί με την ενεργοποίηση όλων 

των παραγόντων και φορέων της παιδείας. Οι κίνδυνοι για παλινδρομήσεις στην 

εκπαίδευση είναι υπαρκτοί. Οι σειρήνες του νεοφιλελευθερισμού καλούν σε 

εγερτήριο. Ωστόσο, επισημαίνει ότι «την ίδια στιγμή έχουμε αδυναμία άρθρωσης 

πειστικού προοδευτικού, αριστερού λόγου στα εκπαιδευτικά πράγματα: στεγνός 
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μικροκομματικός λόγος, στείρα συνθηματολογία με αναπαλαιωμένα συνθήματα, 

μονότονα επαναλαμβανόμενες κασετοφωνημένες απόψεις, κατινισμός (sic), 

πρωτόγονος λαϊκισμός, νωχελικός λόγος που τελικά απευθύνεται στο θυμικό 

περιχαρακωμένων παλαμακιστών (sic) - οπαδών και όχι σε πολίτες ικανούς να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σήμερα και να προετοιμαστούν για τις προκλήσεις 

του αύριο. Και οι προκλήσεις βέβαια απευθύνονται σε όλους. Και η ιστορία δεν κάνει 

διακρίσεις. Κρίνει κρίνοντες και κρινόμενους».815  

Αξίζει να αναφερθεί ο προβληματισμός που αφορά τη μετάβαση μέσω του 

δημοκρατικού δρόμου στο σοσιαλισμό, που αναπτύσσεται από τον Γ. Παπασίμο, 

επίσης στην εφ. Εξόρμηση816 (11 και 18/10/1987). Σύμφωνα με τον αρθρογράφο, 

βρισκόμαστε πλέον στη φάση της απομυθοποίησης η οποία έχει να κάνει με το 

πλαίσιο και τη δομή, που ανδρώθηκε και αρθρώθηκε ο πολιτικός λόγος της ελληνικής 

αριστεράς σε σχέση με το σοσιαλιστικό μετασχηματισμό της πατρίδας μας και τα 

προβλήματα της μετάβασης. «Τα προβλήματα, που αφορούν τη μετάβαση (τα γενικά, 

όσο και αυτά που φάνηκαν στην εξάχρονη πορεία της σημερινής σοσιαλιστικής 

κυβέρνησης), διαπλέκονται κύρια σε τέσσερις χώρους, που βρίσκονται σε αμφίδρομη 

και διαλεκτική σχέση μεταξύ τους, δηλαδή την ανάπτυξη, τους διεθνείς συσχετισμούς, 

την κοινωνία και το υποκείμενο της αλλαγής, και τέλος το κόμμα και το κράτος».  

Στις 25-10-87, στο κύριο άρθρο της εφ. Εξόρμηση, κομματικό όργανο του 

ΠΑ.ΣΟ.Κ., με τίτλο: «Συλλογική επεξεργασία και διάλογος»817 επικρίνεται σφοδρότατα 

                                                           
815

 Σήφης Μπουζάκης, «Η μεταρρύθμιση που γίνεται», Εξόρμηση, 20-09-1987. 
816
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 Το πλήρες άρθρο έχει ως εξής: «Ο πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου επανειλημμένα τον 
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τους τομείς της κυβερνητικής δραστηριότητας να προβαίνουν σε εξαγγελίες-αποφάσεις με τρόπο 
αιφνιδιαστικό. Αποφάσεις που χαρακτηρίζονται σημαντικές για τους χώρους που απευθύνονται. Δεν 
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αντανακλά σε υπαρκτές ανάγκες και προβλήματα που εμφανίζονται στην πορεία των αλλαγών, όσο το 
θέμα της πολιτικής διαδικασίας που ακολουθείται για την τελική διαμόρφωση των αποφάσεων. Η 
συλλογική επεξεργασία στα πλαίσια των κυβερνητικών οργάνων (πολιτική ηγεσία, υπουργεία, κύκλοι 
ΚΥΣΥΜ - Υπουργικό Συμβούλιο) και ο πλήρης διάλογος με τους αρμόδιους φορείς αποτελεί πολιτική 
δέσμευση για την κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. απέναντι στο λαό και προγραμματική συμφωνία που 
αρκετές φορές επιβεβαίωσε με απόφασή της και η Κ.Ε. Παρόμοια φαινόμενα δεν συμβάλλουν στο 
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μπορούσαν ιδιαίτερα στις θετικές για τα λαϊκά προβλήματα θέσεις- την αναγκαία κοινωνική συναίνεση 
για τη θεσμική κατοχύρωση και κοινωνική αποδοχή των αλλαγών που επιχειρούν. Αντίθετα, 
εμφανίζουν τον πολιτικό λόγο του ΠΑ.ΣΟ.Κ. αποσπασματικό ή και «αυταρχικό» και προσωποποιούν τις 
δομές μέσα από τις οποίες ασκείται η εξουσία. Η συμμετοχή τον Κινήματος στο σύνολό του και βέβαια 
των βουλευτών και των ΚΤΕ αλλά και του διαρθρωμένου μαζικού κινήματος αποτελεί σήμερα αδήριτη 
αναγκαιότητα στη διαμόρφωση και της πολιτικής και των προτεραιοτήτων μας. Οι διαδικασίες που 
έθεσε με ιδιαίτερη ένταση και έμφαση στην τελευταία συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ο 
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η πρακτική του Αντ. Τρίτση να αιφνιδιάζει με τις προτάσεις του για την παιδεία, η 

οποία αντίκειται με τις πολιτικές αρχές για τη συλλογική λειτουργία, τη λαϊκή 

συμμετοχή και τον κοινωνικό διάλογο. Το άρθρο αυτό, αν και δεν κατονόμαζε, αλλά 

φωτογράφιζε τον υπουργό παιδείας, αποτελεί την αρχή του τέλους της ανάληψης 

πολιτικών πρωτοβουλιών για την προώθηση της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. 

Σύμφωνα με το άρθρο της εφ. Τα Νέα την επόμενη μέρα (26-10-87) ο Αντ. Τρίτσης 

βρίσκεται στο «εδώλιο» γιατί προβαίνει σε εξαγγελίες και αποφάσεις «με τρόπο 

αιφνιδιαστικό», οι οποίες «εμφανίζουν τον πολιτικό λόγο του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

αποσπασματικό ή και αυταρχικό και προσωποποιούν τις δομές μέσα από τις οποίες 

ασκείται η εξουσία, ειδικά σε μια στιγμή που τα συσσωρευμένα προβλήματα έχουν 

δημιουργήσει εκρηκτική κατάσταση». Όπως σημειώνει η εφημερίδα «από καιρό 

έχουν διατυπωθεί -από την πλευρό του Εκτελεστικού Γραφείου του ΠΑ.ΣΟ.Κ. έντονες 

διαφωνίες για τον τρόπο με τον οποίο ο Αντ. Τρίτσης έχει προχωρήσει σε σημαντικές 

εξαγγελίες, όπως η επαναφορά των αρχαίων ή ο μη συνυπολογισμός των βαθμών του 

λυκείου στις γενικές εξετάσεις, αιφνιδιάζοντας όχι μόνο την ηγεσία τον ΠΑ.ΣΟ.Κ., αλλά 

ακόμη και την κυβέρνηση και τον ίδιο τον πρωθυπουργό». Οι έντονες ανησυχίες για 

τις πρακτικές του Αντ. Τρίτση εκφράστηκαν τόσο στο Εκτελεστικό Γραφείο, όσο και 

στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και μεταφέρθηκαν ακόμα και στον 

πρωθυπουργό.  

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες αντιδρούν με απεργιακές 

κινητοποιήσεις (29/9, 8-9/12 και 15-17/12) αλλά και συμμετέχοντας σε κάθε μορφής 

αντίδραση στα εκπαιδευτικά μέτρα (10/11 πανεκπαιδευτική – πανφοιτητική 

συγκέντρωση). Ο πρόεδρος της Δ.Ο.Ε. προτείνει τη δημιουργία πανεκπαιδευτικού 

μετώπου, που θα αναγκάζει την εκάστοτε πολιτική ηγεσία του ΥΠ.Ε.Π.Θ. να διαλέγεται 

με το μαζικό κίνημα και τους φορείς του, υπογράφοντας αποφάσεις που συμφέρουν 

στην εκπαίδευση των παιδιών του εργαζόμενου λαού. Ενός μετώπου που με τη 

συνεχή παρουσία του στα κέντρα λήψης των αποφάσεων, θα κρατάει την υπόθεση 

της αναβάθμισης της εκπαίδευσης των παιδιών του Ελληνικού λαού στα χέρια του.818  

Όλες οι αναφορές της Δ.Ο.Ε. για τους σχολικούς συμβούλους συνοδεύονται από 

τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ο θεσμός, όπως αυτά προσδιορίστηκαν από τον 

κλάδο και τη διαμόρφωσή του. Στις 6 Νοεμβρίου 1987, λίγο καιρό πριν τη λήξη της 

θητείας των πρώτων σχολικών συμβούλων πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του 

Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. ημερίδα819 με θέμα «Προβλήματα σχολικών συμβούλων – Προτάσεις 

για την αντιμετώπισή τους». Στην ημερίδα αυτή προσήλθαν 124 σχολικοί σύμβουλοι 

από όλη την Ελλάδα και από τη συζήτηση που ακολούθησε αναδείχθηκαν σημαντικά 

ζητήματα τόσο για τα προβλήματα στη λειτουργία του θεσμού όσο και στις αιτίες που 

                                                                                                                                                                          
πρωθυπουργός οφείλουν να είναι κανόνας. Ο αιφνιδιασμός και τα τετελεσμένα δεν πρέπει να 
αποτελούν από δω και πέρα στοιχείο της πολιτικής μας πρακτικής». 
818

 Δ.Β.993/10-1987. 
819

 Πρακτικά Ημερίδας Δ.Ο.Ε., (1987) Προβλήματα σχολικών συμβούλων – Προτάσεις για την 
αντιμετώπισή τους. Έκδοση της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Δασκάλων. Αθήνα. 
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αποδίδονται. Ο ίδιος ο πρόεδρος, Χριστ. Κορυφίδης, αναγνωρίζει ότι ο θεσμός 

αντιμετωπίζει εμπόδια, λέγοντας κατά την αρχική του τοποθέτηση ότι υπάρχουν 

παραδείγματα στις σχέσεις δασκάλων και σχολικών συμβούλων τα οποία από την 

Ομοσπονδία, χαρακτηρίζονται απαράδεκτα. Από την τοποθέτησή του ξεχωρίζουν οι 

αναφορές στις αρχές που οδήγησαν στη δημιουργία του θεσμού820 αλλά και στη θέση 

της Δ.Ο.Ε. για την αξιολόγηση.821 Από τις τοποθετήσεις των παρισταμένων σχολικών 

συμβούλων αναδείχτηκαν μια σειρά από προβλήματα τα οποία αναφέρθηκαν από 

όλους σχεδόν και μπορούν να καταγραφούν σε πέντε κατηγορίες:  

 Το ζήτημα της στέγασης. Τέσσερα χρόνια μετά και υπήρχαν ακόμα σχολικοί 

σύμβουλοι που δεν είχαν γραφείο822 ή «φιλοξενούνταν» σε βοηθητικούς 

χώρους823 ή «στοιβάζονταν» σε ακατάλληλους χώρους.824 

 Το ζήτημα της γραμματειακής825 και υλικοτεχνικής υποστήριξης.826 

                                                           
820

 «Με το σχολικό σύμβουλο επιδιώκεται ο εκδημοκρατισμός του σχολείου, ως περιεχόμενο 
οργάνωση, ζωή και λειτουργία, για τη διαμόρφωση ελευθέρων, υπεύθυνων, δημοκρατικών και 
δημιουργικών ανθρώπων και πολιτών και επομένως, ο εκδημοκρατισμός, ο μετασχηματισμός και η 
προκοπή της Ελληνικής Κοινωνίας», Πρακτικά Ημερίδας, σελ. 7. 
821

 «το θέμα της αξιολόγησης του διδακτικού προσωπικού, με το θεσμό του σχολικού συμβούλου, είναι 
ανάγκη να τοποθετηθεί σε καινούργια πλαίσια για να μην πληγούν οι διαπροσωπικές σχέσεις των 
σχολικών παραγόντων. 
Σχετικά διατυπώθηκαν οι ακόλουθες σκέψεις:  
α) Να γίνεται η αξιολόγηση με την συμμετοχή του σχολικού συμβούλου.  
β) Να μην συμμετέχει ο σχολικός σύμβουλος στην αξιολόγηση του διδακτικού προσωπικού. γ) Η 
συμμετοχή στην αξιολόγηση να περιορίζεται σε ειδικές περιπτώσεις, μονιμοποίηση του εκπαιδευτικού 
προσωπικού, επιλογή για θέσεις διευθυντών σχολείων και σχολικών συμβούλων κλπ.  
δ) Ο σχολικός σύμβουλος να αξιολογεί γενικά το έργο της περιφέρειας και όχι κάθε εκπαιδευτικού 
ατομικά. 
ε) Η αξιολόγηση να ενταχθεί στα πλαίσια νέας και σοβαρής επιμορφωτικής διαδικασίας και να 
προϋποθέτει τη σχετική αίτηση του εκπαιδευτικού». Πρακτικά Ημερίδας σελ. 8. 
822

 «Συνάδελφοι σχολικοί σύμβουλοι, συνάδελφοι της Ομοσπονδίας σας είπα ότι η θητεία μας λήγει. Θα 
πρέπει να γνωρίζετε ότι υπάρχουν σχολικοί σύμβουλοι, στην Θεσσαλονίκη, οι οποίοι δεν έχουν στέγη. 
Τρεις τον αριθμό». Δημ. Ιωαννίδης, Πρακτικά Ημερίδας, σελ 52-53 
823

 «Λήγει ήδη η πρώτη θητεία λειτουργίας του νέου θεσμού, και δυστυχώς οι σχολικοί σύμβουλοι δεν 
έχουν ακόμη γραφεία. Μοναδική μέριμνα που έχει ληφθεί είναι η παραχώρηση μίας καρέκλας και ενός 
τραπεζιού, σε κάποιο βοηθητικό χώρο των Γραφείων εκπαίδευσης, που, όχι σπάνια, χρησιμοποιείται 
και για άλλους σκοπούς, όπως: Αρχειοθήκη, χώρος συνεδριάσεων των ΠΥΣΠΕ - οπότε οι σχολικοί 
σύμβουλοι υποχρεώνονται εκ των πραγμάτων, κατά τις συνεδριάσεις, να εξέρχονται από το γραφείο 
τους». Θ. Σιάκας, Πρακτικά Ημερίδας, σελ.37 
824

 «Οι σχολικοί σύμβουλοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα στέγης. Είναι δυνατόν σε ένα γραφείο να 
στεγάζονται 6 σύμβουλοι και όταν έχεις μία συνέντευξη με κάποιο συνάδελφο, να είσαι αναγκασμένος 
ή να βγεις στο διάδρομο ή να φύγουν από το γραφείο οι άλλοι συνάδελφοι;» Δ. Βερκής, Πρακτικά 
Ημερίδας, σελ 27  
825

 «… ελλιπής γραμματειακή υποστήριξη, ενώ οι σχετικές ανάγκες μου είναι τεράστιες (συχνή 
υποχρεωτική αλληλογραφία με διάφορες υπηρεσίες, σύνταξη εκθέσεων, δακτυλογράφηση εισηγήσεων 
για επιμορφωτικά σεμινάρια κλπ.)» Λιοδάκης Πρακτικά Ημερίδας, σελ. 66-67. 
826

 «Εξακολουθούν να υπάρχουν συνάδελφοι άστεγοι, εξακολουθούμε να έχουμε γραφεία με ανεμικό 
εξοπλισμό, χωρίς βιβλιοθήκες, εξακολουθούμε να λειτουργούμε με μία επίσης ανεμική οικονομική 
επιχορήγηση, εξακολουθούμε να μην έχουμε επαρκή ή και καθόλου καμιά φορά, γραμματειακή 
στήριξη». Μιχ. Μπαλάνος, Πρακτικά Ημερίδας, σελ. 13, Ν. Βαλσαμόπουλος, ό.π. σ.31 
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 Το ζήτημα των αρμοδιοτήτων827 και των σχέσεων με τα όργανα της 

διοίκησης,828 με τα συνδικαλιστικά όργανα829 αλλά και τους εκπαιδευτικούς. 

Από τις τοποθετήσεις καθίσταται εμφανές ότι οι προϊστάμενοι, ακόμα και των 

γραφείων εκπαίδευσης, προχωρούσαν σε αποφάσεις για όλα τα θέματα χωρίς 

καν να λαμβάνουν υπόψη την άποψη των σχολικών συμβούλων830 ακόμα και 

για θέματα της αρμοδιότητάς τους. Υπήρχαν εκπαιδευτικοί που δεν δέχονταν 

τους σχολικούς συμβούλους στην τάξη τους831 ή δίδασκαν με τα παλιά 

βιβλία.832  

 Το ζήτημα της αξιολόγησης, φαίνεται να προβλημάτισε πολλούς στην ημερίδα 

της 6ης Νοεμβρίου 1987. Σε γενικές γραμμές οι σχολικοί σύμβουλοι δεν ήταν 

κατά της αξιολόγησης.833 Ζήτησαν μάλιστα «να εκδοθούν το ταχύτερο δυνατό, 

                                                           
827

 «Οριοθέτηση αρμοδιοτήτων, αφενός των σχολικών συμβούλων και αφ’ ετέρου των  προϊσταμένων 
γραφείων και διευθυντών εκπαίδευσης προς αποφυγή προστριβών για την αποδοτικότερη λειτουργία 
του σχολικού συμβούλου» Γιάν. Χριστάκης, Πρακτικά Ημερίδας, σελ. 42-43 
828

 «Από την 4χρονη περίπου εφαρμογή του θεσμού του Σ.Σ. διαπιστώνεται ότι οι Σ.Σ. έχουν μείνει στο 
στάδιο της διαπίστωσης των οποιωνδήποτε προβλημάτων που έχουν σχέση με την εκπαιδευτική 
διαδικασία και των οποίων η αντιμετώπιση ανήκει στην αρμοδιότητα της διοίκησης. Μέχρι σήμερα 
ουδεμία καθοριστική διαδικασία υπάρχει και ούτε έχει νομοθετικά προβλεφθεί η συμμετοχή και η 
συμβολή των Σ.Σ. στην επίλυση αυτών των προβλημάτων, είτε εισηγητικά είτε αποφασιστικά. Σε 
ελάχιστες περιπτώσεις επαφίεται στην καλή διάθεση των οργάνων της διοίκησης να ζητήσουν ή να 
λάβουν υπόψη τους την άποψη Σ.Σ. και σε ελαχιστότατες να ενεργήσουν σύμφωνα με την άποψη - 
πρόταση αυτού. Ενδεικτικά αναφέρονται περιπτώσεις όπως των μεταβολών των σχολικών μονάδων, 
της στελέχωσης σχολείων, του ορισμού προϊσταμένων σχολικών μονάδων, της λειτουργίας και 
στελέχωσης παιδικών εξοχών κ.ά. 
Το παραπάνω πρόβλημα δεν είναι δυνατό να εξαλειφθεί από την καλή διάθεση και καλή πρόθεση 
μερικών συναδέλφων -προϊσταμένων· Αντίθετα, γίνεται πιο σύνθετο και οξύ από την έλλειψη σαφούς 
καθορισμού αρμοδιοτήτων καθώς επίσης και από τη σύγχυση που επικρατεί για το ποιος πρέπει να 
είναι αρμόδιος για θέματα, όπως η έγκριση μορφωτικών ή ψυχαγωγικών εκδρομών και επισκέψεων, η 
αντιμετώπιση περιπτώσεων αδιαφορίας στην καθοδήγηση κ. ά.» Ν Βαλσαμόπουλος, Πρακτικά 
Ημερίδας, σελ. 30 
829

 Υπάρχουν πρωτοβάθμιοι σύλλογοι ή μεμονωμένα άτομα συνδικαλιστές που προκαλούν τους 
σχολικούς συμβούλους λέγοντας «"μην επισκέπτεσθε τα σχολεία", "μην μπαίνετε σε τάξεις", "μην 
κάνετε προγραμματισμό", μη το ένα, μη το άλλο» Ν Βαλσαμόπουλος, Πρακτικά Ημερίδας, σελ. 32 
830

 «Και συμβαίνει, σε αρκετές περιπτώσεις, προϊστάμενοι Γραφείων Εκπαίδευσης να χειρίζονται 
αυτοβούλως θέματα απτόμενα κατά κύριο λόγο της αρμοδιότητας των Σ.Σ. ή άλλα για τα οποία 
προβλέπεται προηγούμενη συνεργασία με τους Σ.Σ.» Θ. Σιάκας Πρακτικά Ημερίδας, σελ. 38 
831

 «Ακόμη υπάρχουν συνάδελφοι, οι οποίοι δεν δέχονται το σχολικό σύμβουλο μέσα στην τάξη. […] 
συνάδελφοι σχολικοί σύμβουλοι νομού, μπαίνουν μεν στις τάξεις, αλλά αποφεύγουν να 
παρακολουθήσουν διδασκαλίες σε περιπτώσεις που πιστεύουν ότι οι δάσκαλοι αυτοί ενδεχομένως να 
εξέφραζαν κάποια αντίθεση. Δηλαδή έχουμε μία προληπτική αποχή από ουσιαστικά καθήκοντά μας, 
και τούτο επειδή δεν έγινε κάποια προσπάθεια από Δ.Ο.Ε. και ΥΠ.Ε.Π.Θ. να μάθουν οι συνάδελφοι ότι 
είναι υποχρεωμένοι να δέχονται το Σ.Σ. στην τάξη τους». Θ. Χουρσούτογλου, Πρακτικά Ημερίδας, σελ. 
21 
832

 «κάποιος Δάσκαλος παρά τις συστάσεις, εξακολουθεί να χρησιμοποιεί βιβλίο του Μάγου μέσα στο 
σχολείο. Βέβαια υπάρχει πάντοτε ο διάλογος, το συναδελφικό πλησίασμα και η πειθώ. Όταν αυτά δεν 
τελεσφορήσουν τι γίνεται;» ό.π. σ.21 
833

 «… οι σχολικοί σύμβουλοι Λασιθίου θεωρούμε ότι η αξιολόγηση είναι αναπόσπαστο μέρος της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Δεν μπορούμε λοιπόν να λέμε όχι στην αξιολόγηση. Δεν λέμε ότι θα πρέπει 
να αξιολογεί ο σύμβουλος ή όχι. Δεν μπαίνουμε σε τέτοια θέματα. Το θέμα, ως πρόβλημα, θα πρέπει να 
αντιμετωπιστεί με τη συνεργασία της πολιτείας και του Δευτεροβάθμιου Συνδικαλιστικού μας 
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τα προεδρικά διατάγματα και οι υπουργικές αποφάσεις, που υλοποιούν τις 

προβλέψεις των νόμων 1304 και 1566, σχετικά με την αξιολόγηση όλων των 

βασικών συντελεστών παραγωγής εκπαιδευτικού έργου, άρθρο 1 παράγραφος 

δύο, του νόμου 1566/85 με στόχο την συνεχή βελτίωσή τους, που θα οδηγεί 

στην επίτευξη των σκοπών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, άρθρο 1, 

παράγραφος 1, του ίδιου νόμου».834  

 Άλλα υπηρεσιακά θέματα (μεταθέσεις, τοποθετήσεις, μετακινήσεις κλπ) 

Αξίζει να τονισθεί ότι στην προσπάθεια να αναζητηθούν τα αίτια της κατάστασης 

του θεσμού οι εισηγητές αναφέρθηκαν τόσο στις αβλεψίες και στις γραφειοκρατικές 

αγκυλώσεις όσο και στις σκοπιμότητες της κάθε πλευράς για τον νέο θεσμό. Ως 

πρώτος παράγοντας, εμπόδιζε τη σωστή λειτουργία του θεσμού, θεωρείται η έλλειψη 

πλήρους ανάπτυξης του θεσμικού πλαισίου από την πλευρά του Υπουργείου. Ευθύνες 

όμως καταλογίστηκαν και στη Δ.Ο.Ε.835 Έτσι ο Β. Παπαδάκης, κατέληξε πως γρήγορα 

βρέθηκε «ο σχολικός σύμβουλος ανάμεσα στις συμπληγάδες πέτρες, της διοίκησης και 

της Δ.Ο.Ε. Σεμινάρια εντός ωραρίου, σεμινάρια εκτός ωραρίου. Εκτός ωραρίου τα 

θέλει ο υπουργός παιδείας, εντός ωραρίου τα θέλει ο συνδικαλιστικός φορέας. Και ο 

κακόμοιρος ο σχολικός σύμβουλος, συνθλίβεται ανάμεσα στις συμπληγάδες πέτρες: 

του συνδικαλισμού και της διοίκησης».836 Αλλά και ο Ν. Γαλένιος υποστηρίζει ότι 

κέντρα εξουσίας, μεταξύ των οποίων και η Διδασκαλική Ομοσπονδία, δεν στήριξαν 

το θεσμό και τον εγκατέλειψαν. «Γι’ αυτό και όλα αυτά τα χρόνια είχαμε από τη μία 

μεριά προσπάθεια στήριξης και ενίσχυσης της διοίκησης και από την άλλη μεριά 

προσπάθεια δολιοφθοράς του θεσμού του σχολικού συμβούλου. Κοιτάξτε τις 

διαταγές που έρχονται από το Υπουργείο. Κοιτάξτε και την τακτική της Ομοσπονδίας 

μας όλα αυτά τα χρόνια μετά τον πρώτο ενθουσιασμό των πρώτων χρόνων, όταν 

βρισκόμαστε ακόμα στα οράματα».837 Και συνεχίζοντας υποστηρίζει πως όλη αυτή η 

κατάσταση οδήγησε σε έλλειψη ενδιαφέροντος από αξιόλογους εκπαιδευτικούς να 

συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής με αποτέλεσμα να μείνουν πολλές θέσεις 

κενές ή να καταλαμβάνονται από άτομα χωρίς προσόντα.  

                                                                                                                                                                          
Οργάνου» το οποίο οφείλει να λάβει σοβαρά υπόψη του και τη γνώμη των πρωτοβάθμιων 
οργανώσεων». Καλογεράκης, ό.π. σ. 44. 
«… αξιολόγηση στην εκπαίδευση. Το πρόβλημα. Η καθυστέρηση για οποιοδήποτε λόγο της σχετικής 
νομοθετικής ρύθμισης, οδηγεί στην αδρανοποίηση των φορέων της αγωγής και στην υποβάθμιση όλων 
των νέων θεσμών και μέτρων, με άμεσες συνέπειες την υποβάθμιση της προσφερόμενης εκπαίδευσης 
και τις εύλογες διαμαρτυρίες των Γονέων». Χ. Πάντος, ό.π. σ. 46. 
834 Πάντος, Πρακτικά Ημερίδας, σ. 46. 
835

 «… πολύ φοβούμαι ότι πολλά από τα αρμόδια όργανα, δείξαμε πολύ γρήγορη δυσπιστία στο θεσμό 
γιατί άρχισαν να επηρεάζονται αρνητικά, από εκείνους τους κύκλους που λέγονται μανδαρίνοι του 
Υπουργείου Παιδείας. Γνωστοί γραφειοκράτες, γνωστοί οπισθοδρομικοί κλπ.», Β. Παπαδάκης, 
Πρακτικά Ημερίδας, σ.22. 
836

 Β. Παπαδάκης, Πρακτικά Ημερίδας, σ.22. 
837

 Ν. Γαλένιος, Πρακτικά Ημερίδας, σ. 62. 
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Στο κλείσιμο της ημερίδας ο πρόεδρος, Χριστ. Κορυφίδης, εξέφρασε την απορία 

του γιατί οι σχολικοί σύμβουλοι και οι προϊστάμενοι δεν «κάθονται σε ένα τραπέζι» 

να λύσουν τα προβλήματά τους, ανάγοντας το πρόβλημα από θεσμικό σε προσωπικό. 

Ανέφερε μάλιστα ότι όταν η Δ.Ο.Ε. πρότεινε τους νέους αυτούς θεσμούς δεν 

φανταζόταν ότι θα προκύψουν όλα αυτά τα προβλήματα. Συνεχίζοντας στο ίδιο 

μοτίβο προσωποποίησης των προβλημάτων δεσμεύτηκε να εισηγηθεί μια κοινή 

συνάντηση για να συζητηθούν τα σημεία τριβής. Υποσχέθηκε επίσης να εκδώσει 

εγκύκλιο προς τους τοπικούς συνδικαλιστικούς συλλόγους να δέχονται υποχρεωτικά 

ως μέλη τους τα στελέχη της εκπαίδευσης. Ακόμα, δεσμεύτηκε να λύσει το πρόβλημα 

της αποδοχής της παρουσίας του σχολικού συμβούλου στην τάξη  και της συνεργασίας 

του με τους δασκάλους. Ωστόσο, σύμφωνα με την πρότασή του αυτό θα γίνει με την 

παρέμβαση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. στους εκπαιδευτικούς ενώ δεν ανέφερε κάτι για να 

ρυθμιστεί το θέμα θεσμικά. Αντιθέτως, υποστήριξε ότι ο κλάδος πιστεύει πως «δεν 

υπάρχει περίπτωση να βελτιώσουμε το εκπαιδευτικό έργο με διοικητικά μέτρα. Το 

εκπαιδευτικό έργο μπορεί να βελτιωθεί μόνο μέσα από το διάλογο και την πειθώ». 

Τέλος, απευθυνόμενος στους παριστάμενους σχολικούς συμβούλους, τόνισε: «έχετε 

υποχρέωση κι εσείς να γίνετε κήρυκες, της στήριξης του συνδικαλιστικού κινήματος. 

Τα όποια λάθη έχουν γίνει, τα όποια προβλήματα δημιούργησε το οποιοδήποτε 

πρόσωπο, μπορούν να λυθούν στην πορεία».838  

Εν τω μεταξύ το αίτημα πολλών ετών για την απόδοση πολιτικών δικαιωμάτων 

στους δημοσίους υπαλλήλους ικανοποιείται με την ψήφιση του Ν. 1735/1987 (ΦΕΚ Α’ 

195/11.11.1987) άρθρο 18. Το γεγονός αυτό προκαλεί φυσικά ικανοποίηση και στη 

Δ.Ο.Ε., η οποία θεωρεί την εξέλιξη αυτή σοβαρή και θεμελιώδους σημασίας βελτίωση 

και πλήρη δικαίωση του συνδικαλιστικού κινήματος.839  

Στις 14-11-87 πραγματοποιείται ολομέλεια προέδρων στην οποία 

επικαιροποιείται και διατυπώνεται το διεκδικητικό πλαίσιο που εμπεριέχει πλέον 

κυρίως οικονομικά αιτήματα. Από τα επαγγελματικά, τα οποία κατά την άποψη της 

ολομέλειας θα συμβάλουν στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης, εισηγείται να 

καταργηθούν οι αναφορές για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού στους Ν.1304/82 

και 1566/85, να καταστεί κυρίαρχος ο ρόλος του συλλόγου διδασκόντων στη διοίκηση 

του σχολείου και να αναβαθμιστεί ο ρόλος του σχολικού συμβούλου.  

Το ζήτημα της παιδείας απασχόλησε και τη Βουλή σε σχετική συζήτηση στις 20 

Νοεμβρίου της ίδιας χρονιάς (1987).840 Στη συζήτηση αυτή παραβρέθηκε και ο 

πρωθυπουργός, Ανδρ. Παπανδρέου, ο οποίος με την ομιλία του «έθεσε το στίγμα της 

σοβαρότητας του προβλήματος και σε σχέση με τις γενικότερες καθυστερήσεις που 

σημειώνονται στην προσπάθεια αναβάθμισης της παιδείας που επιχειρεί η 

κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ.». Ο Ανδρ. Παπανδρέου υποστήριξε ότι το 1988 θα βαθύνει ο 
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διάλογος για την παιδεία και θα επιταχυνθούν οι λύσεις.841 Έχει ενδιαφέρον ότι στη 

συζήτηση ο υπουργός παιδείας ζήτησε τη συνεργασία και τη συναίνεση των άλλων 

κομμάτων, αλλά εισέπραξε την απάντηση από τον Ι. Βαρβιτσιώτη, εκ μέρους της Ν.Δ., 

ότι «τώρα συναίνεση δεν χωρεί,  θα πιείτε μέχρι τέλους το ποτήρι της πολιτικής που 

χαράξατε» απορρίπτοντας την πρόταση για διάλογο. Από την πλευρά του ο Αντ. 

Τρίτσης τόνισε πως «η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να προχωρήσει στη 

μεταρρύθμιση της παιδείας, ανεξάρτητα από το τι θα κάνουν τα άλλα κόμματα». 

Ωστόσο, φαίνεται πως η κίνηση που έκανε ο υπουργός πριν από ενάμιση χρόνο 

ξεκινώντας τον εθνικό διάλογο δεν φαίνεται να έχει αποτελέσματα. Για να καταδείξει 

την αγνότητα των προθέσεών του εγκατέλειψε την παραδοσιακή συνεργασία με τα 

συνδικάτα και τους εκπαιδευτικούς, θεωρώντας τους υπεύθυνους για την κακή 

κατάσταση στην παιδεία και σταδιακά με τα κομματικά και κοινοβουλευτικά όργανα 

του ΠΑ.ΣΟ.Κ., τα οποία έδειξαν την ενόχλησή τους, και έτεινε το χέρι στην αξιωματική 

αντιπολίτευση για να συνεργαστούν ώστε και με τη δική της συνδρομή να εφαρμόσει 

την εκπαιδευτική πολιτική.  

Ο πρόεδρος της Δ.Ο.Ε., Χριστόφορος Κορυφίδης, σε συνέντευξη Τύπου στις 24-

11-87, εν όψει των απεργιακών κινητοποιήσεων, θεωρεί υπεύθυνη για την κατάσταση 

της παιδείας την κυβέρνηση παρά την προσπάθειά της να φορτώσει τις ευθύνες 

στους εκπαιδευτικούς. Υπενθυμίζει, μάλιστα, ότι ο υπουργός έχει να δεχτεί τη 

Διδασκαλική Ομοσπονδία από το Μάιο, ενώ σιωπά και δεν έχει απαντήσει στις 

θέσεις της Δ.Ο.Ε. που του αποστάλθηκαν. Επικρίνει το είδος του (εθνικού) διαλόγου 

που διεξαγάγει ο υπουργός, καθώς η Δ.Ο.Ε. όταν λέει διάλογο εννοεί διάλογο που θα 

καταλήγει σε αποτελέσματα. Τέλος, καλεί την κυβέρνηση να προχωρήσει στην 

επίλυση όλων των ανοιχτών ζητημάτων, διαφορετικά θα φέρει και την ευθύνη για τα 

αποτελέσματά του.842  

Στις 7-12-87, η Δ.Ο.Ε. απέστειλε στο Υπουργείο τις θέσεις της πάνω στο σχέδιο 

Π.Δ. για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Η βασική διαφωνία έγκειται στο ότι η 

Δ.Ο.Ε. προτείνει τα ΠΕΚ να λειτουργούν στα πλαίσια των παιδαγωγικών τμημάτων τα 

οποία να έχουν την ευθύνη και όχι ως αυτόνομη διοικητική μονάδα. Για το λόγο αυτό 

απορρίπτεται στο σύνολό του το σχέδιο Π.Δ.843  

Με αφορμή τις απεργιακές κινητοποιήσεις πραγματοποιείται στις 11-12-87 

συνάντηση της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας με το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. Μετά τη 

συνάντηση το ΥΠ.Ε.Π.Θ. εκδίδει δελτίου τύπου όπου αναφέρεται ότι «ο δάσκαλος και 

ο νηπιαγωγός γνώρισε μετά το 1981 τόσο τη μορφωτική του αναβάθμιση, με τα 

παιδαγωγικά τμήματα των Α.Ε.Ι., όσο και τη μισθολογική του ανύψωση. Γνώρισε 
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ακόμα, την νέα ποιότητα στο δημοτικό, με τα νέα αναλυτικά προγράμματα και 

βιβλία».  Και συνεχίζει: «συμμεριζόμαστε την αγωνία της Δ.Ο.Ε. για τη μεγαλύτερη 

αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Όμως, δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει 

ότι το 1988 γίνεται η μεγάλη τομή στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. […] Ο διάλογος 

ΥΠ.Ε.Π.Θ.-Δ.Ο.Ε. γίνεται σε όλα τα επίπεδα, υπουργού, ειδικού γραμματέα και 

υπηρεσιών. Πάντοτε υπήρξε άμεση ανταπόκριση της πολιτικής ηγεσίας του 

Υπουργείου Παιδείας στα αιτήματα της Δ.Ο.Ε. για συνάντηση». Παρακάτω, στην ίδια 

ανακοίνωση αναφέρονται οι απαντήσεις του Υπουργείου που αφορούν την εφαρμογή 

συγκεκριμένων θεμάτων, όπως η διδασκαλία των ξένων γλωσσών, η επιλογή και 

τοποθέτηση διευθυντών κλπ. Όσο για τα Π.Δ. τονίζεται ότι υπάρχουν επιτροπές που 

ασχολούνται με την κατάρτισή τους. Σε αυτό το δελτίο τύπου απάντησε με δική της 

ανακοίνωση η Δ.Ο.Ε. στην οποία η γενική εκτίμηση είναι ότι πραγματικός διάλογος 

δεν έγινε διότι δεν ελήφθησαν υπόψη καμιά από τις βασικές θέσεις της Ομοσπονδίας. 

Υποστηρίζεται μάλιστα ότι η όποια συμμετοχή στις διάφορες επιτροπές γίνεται για να 

νομιμοποιεί το Υπουργείο τις αποφάσεις του. Άλλωστε τα ζητήματα αυτά που 

υποσχέθηκε ο υπουργός ότι θα πραγματοποιηθούν το 1988, ήταν επιταγές του 

Ν.1566, που και ο ίδιος ψήφισε και έπρεπε να λειτουργούν χρόνια τώρα, αλλά αντ’ 

αυτού κάθε χρόνο ανακοινώνονται ξανά και ξανά.844  

Οι προσπάθειες του Υπουργείου Παιδείας να πετύχει τον πρωταρχικό του στόχο, 

δηλαδή να εκδώσει τα σημαντικότερα Π.Δ. δεν έχουν αποδώσει καρπούς μέχρι 

στιγμής. Αντιθέτως, το ίδιο έχει δημιουργήσει ένα κλίμα ανησυχίας και αντιδράσεων 

σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Κι ενώ γίνεται αντιληπτό αυτό, διαφαίνεται μια 

προοπτική αλλαγής της μέχρι τώρα τακτικής.  

Στην κατεύθυνση ανάδειξης νέου πλαισίου συνεργασίας Υπουργείου και Δ.Ο.Ε., ο 

ειδ. γραμματέας του ΥΠ.Ε.Π.Θ., Βασ. Βουκουβαλίδης αποστέλλει επιστολή στους 

μετεκπαιδευόμενους στο Μαράσλειο, στην οποία αναφέρεται ότι το ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

προτίθεται να καταργήσει τον Ν.1222/72, ως αναχρονιστικό, και να θεσπίσει νέο 

πλαίσιο για τη μετεκπαίδευση και γι’ αυτό ζητά να αποσταλούν προτάσεις για το θέμα 

και να υποδείξουν εκπρόσωπο που θα συμμετέχει στη σχετική επιτροπή, η οποία θα 

επεξεργαστεί το νέο Π.Δ. Παρατηρείται, λοιπόν, μια αλλαγή της στάσης του 

Υπουργείου όσον αφορά την προετοιμασία τροποποίησης ενός επιμέρους θεσμικού 

πλαισίου. Από εκεί που προχωρούσε σε ρυθμιστικές αποφάσεις χωρίς τη συνεργασία 

κανενός φορέα ή στην καλύτερη περίπτωση έδινε τα έτοιμα Π.Δ. για προτάσεις, τώρα 

ξεκινά από μηδενική βάση για να σχεδιαστεί ένα Π.Δ.845 Είναι πιθανόν οι εκτεταμένες 

αντιδράσεις τόσο των συνδικαλιστικών φορέων όσο και των κομματικών οργάνων να 

οδήγησαν στη αλλαγή της πολιτικής συμπεριφοράς κατά την εφαρμογή της 

εκπαιδευτικής πολιτικής. Πάντως το θέμα για το οποίο ζητά συνεργασία θεωρείται 
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ήσσονος σημασίας και όχι θέμα αιχμής όπως είναι το Π.Δ. για τη λειτουργία των 

σχολείων ή την αξιολόγηση.  

Με την έναρξη του 1988, η δημοσιογράφος Δήμ. Αλεξάκη επιχειρεί έναν 

απολογισμό στην παιδεία για το 1987 στην εφ. Καθημερινή (1-1-88). Συγκεκριμένα 

αναφέρει πως «μια από τις κρισιμότερες χρονιές για την παιδεία, με περισσότερες 

αρνητικές παρά θετικές εξελίξεις, ήταν η χρονιά που πέρασε, καθώς σε ολόκληρο το 

1987 η κατάσταση στις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης έφτασε σε εκρηκτικά 

αδιέξοδα και έγινε πλέον φανερή η βαθιά κρίση που αντιμετωπίζει η παιδεία στη 

χώρα μας. […] Πολλά από τα σχέδια και τα προγράμματα του υπουργού δεν 

υλοποιήθηκαν ή δεν εφαρμόστηκαν ποτέ. Έτσι, δεν έγινε ακόμη ο εξαγγελθείς 

διάλογος για την παιδεία με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων, η επαναφορά 

των Αρχαίων Ελληνικών, τα συμπόσια για τη Γλώσσα, η ποιοτική αναβάθμιση της 

εκπαίδευσης, η αξιολόγηση μαθητών και καθηγητών κ.ά.». Κάνει μια ιστορική 

αναδρομή στο 1987 από την κήρυξη του εθνικού διαλόγου και τις διακηρύξεις του 

υπουργού πότε για το ένα θέμα και πότε για το άλλο χωρίς να έχει καταλήξει κάπου. 

Το μόνο που κατάφεραν αυτές οι πρακτικές είναι να πυροδοτήσουν κινητοποιήσεις 

και αναστάτωση σε όλες τις βαθμίδες. Υποστηρίζει μάλιστα ότι το νέο έτος 1988, 

προβλέπεται να είναι εξίσου κρίσιμο για την παιδεία, καθώς φοιτητές, σπουδαστές 

και εκπαιδευτικοί, δείχνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις για την 

επίλυση των αιτημάτων τους. Τέλος, προβλέπει ότι το 1988 θα είναι κρίσιμο για τον 

υπουργό παιδείας, Α. Τρίτση, αφού όλο και περισσότερες ενδείξεις ενισχύουν την 

πληροφορία πως θα υπάρξει «διάδοχος κατάσταση» στο Υπουργείο Παιδείας.846  

Στις αρχές του 1988 δημοσιεύεται το Π.Δ. 2/8-1-88 για τη διαδικασία 

επανάκρισης των σχολικών συμβούλων, το οποίο ήταν ακριβώς ίδιο με το σχέδιο που 

δόθηκε στη Δ.Ο.Ε.. Το Δ.Β. δημοσιεύει το θέμα ως εξής: «το τελικό κείμενο του 

Π.Δ/τος, είναι το ίδιο με το κείμενο του σχεδίου Π.Δ/τος που είχε δώσει το Υπουργείο 

στη Δ.Ο.Ε. το Σεπτέμβρη 1987. Καμιά από τις προτάσεις της Δ.Ο.Ε. δεν έγιναν δεκτές 

απ' τον υπουργό παιδείας. Παρά το υπόμνημα της Δ.Ο.Ε., που δόθηκε από το 

Σεπτέμβρη στον υπουργό, κανενός είδους διάλογος δεν πραγματοποιήθηκε μεταξύ 

ΥΠ.Ε.Π.Θ.-Δ.Ο.Ε. Τα σχόλια περιττεύουν. Όσοι καλοπροαίρετοι επικαλούνται ακόμα το 

“διάλογο” που κάνει η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας με τη Δ.Ο.Ε., τον οποίο δήθεν 

υποβαθμίζουν “αντίπαλες δυνάμεις”, καλούνται να δουν με περισσότερη 

αντικειμενικότητα τα πράγματα».847 Στα σχόλια παρακάτω αναφέρεται ότι αυτό δεν 

είναι επανάκριση, απλώς ανανέωση της θητείας τους, αφού αντικείμενο κρίσης 

αποτελούν μόνο οι δικές τους εκθέσεις και όχι οι εκθέσεις των συνδικαλιστικών 

συλλόγων.  
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Το Δ.Β. του Ιανουαρίου 1988 προσεγγίζει τις εξελίξεις για την εφαρμογή της 

εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης σε βάθος τριετίας, από τη διαδικασία για την 

ολοκλήρωση του βασικού θεσμικού πλαισίου με τον Ν.1566/85 αλλά και όλες τις 

προσπάθειες για την εφαρμογή της υπάρχουσας εκπαιδευτικής πολιτικής. Η 

προσέγγιση αυτή αφορμή έχει κεντρικό άξονα τον προβαλλόμενο από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

«διάλογο». Υποστηρίζει, λοιπόν, πως «τρία χρόνια τώρα η πολιτική ηγεσία του 

Υπουργείου Παιδείας, επικαλείται “διάλογο” με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις, αλλά 

καταφεύγει μόνιμα στο μονόλογο». Αναφέρεται σε όλες τις κρίσιμες για τον κλάδο 

περιπτώσεις, στις προβλέψεις του νόμου για την αξιολόγηση, για τις επιλογές των 

διευθυντών, στην αιφνιδιαστική απόφαση του υπουργού για την επιμήκυνση του 

διδακτικού έτους και φτάνει ως τις τελευταίες κινήσεις του υπουργού για τη 

διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών και το νέο εξεταστικό σύστημα χωρίς ουσιαστικό 

διάλογο με τους συνδικαλιστικούς και κοινωνικούς φορείς. Σε αυτό το δημοσίευμα 

διακρίνεται μια προσπάθεια να αναδειχθούν οι πολιτικές θέσεις του κυβερνώντος 

κόμματος για ουσιαστικό διάλογο και την ευρύτερη δυνατή συναίνεση με τους 

κοινωνικούς φορείς, ως αντιδιαστολή με τις πρακτικές που ακολουθήθηκαν τα 

τελευταία χρόνια.  

Καθίσταται εμφανές λοιπόν, ότι από την αρχή του 1985, αλλά κυρίως από τις 

εκλογές του Ιουνίου και μετά, οι χειρισμοί του Υπουργείου Παιδείας άλλαξαν. Η 

αλλαγή της κατεύθυνσης έγινε εμφανέστερη με την αλλαγή σκυτάλης στο Υπουργείο 

Παιδείας και την ανάληψη της ηγεσίας του από τον Αντώνη Τρίτση.  

Την ίδια περίοδο τα δημοσιεύματα στον Τύπο αναφέρονται στις κινητοποιήσεις 

που πραγματοποιούνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης επιχειρώντας 

παράλληλα να αναδείξουν τα προβλήματα κάθε βαθμίδας. Βασικός άξονας είναι η 

αδυναμία της κυβέρνησης να ξεκαθαρίσει το τοπίο, με τη θέσπιση σταθερών κανόνων 

λειτουργίας της εκπαίδευσης, η οποία έχει ως αποτέλεσμα να προκαλείται 

αναταραχή. Ειδικά αυτήν την περίοδο το κυρίαρχο θέμα είναι πάλι η αλλαγή στο 

σύστημα εξετάσεων για τα πανεπιστήμια.848  

Στις 17-18 Φεβρουαρίου πραγματοποιείται η έκτακτη γενική συνέλευση του 

κλάδου, στην οποία όλοι αναγνώρισαν την κρίση του συνδικαλιστικού κινήματος849 
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συνομιλίες καθηγητών-υπουργών», Καθημερινή, 09-01-1988. «Σε αδιέξοδο ο διάλογος Τρίτση-
Καθηγητών», Καθημερινή, 12-02-1988. «Αρνήθηκαν διάλογο με τους δασκάλους», Καθημερινή, 13-02-
1988. 
849

 Για την κρίση αυτή υπεύθυνη θεωρείται η ίδια η ηγεσία της Δ.Ο.Ε.. Ο Στρ. Σαββίδης αναρωτιέται: 
«πώς φτάσαμε αγαπητοί συνάδελφοι, στο τραγικό σημείο, μια μεγάλη δυστυχώς μερίδα συναδέλφων 
μας να θεωρεί εμάς, τους αιρετούς εκπροσώπους τους αναξιόπιστους. Δίνοντάς μας χαρακτηρισμούς 
που είναι ιδιαίτερα σκληροί και έντονα απογοητευτικοί για όλους όσους από εμάς έχουν σαν μοναδικό 
κίνητρο αυτής μας της δραστηριότητας την αγάπη για τον άνθρωπο και τον αγώνα κατά της αδικίας; 
Είναι, όμως σίγουρο, ότι το μεγαλύτερο ποσοστό ευθύνης γι αυτήν την θλιβερή πραγματικότητα, 
βρίσκεται μέσα σ’ αυτήν την αίθουσα. Γι’ αυτό και μέσα σ' αυτήν την αίθουσα θα πρέπει, και οι αιτίες, 
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αλλά και την αδυναμία παρέμβασης στις αποφάσεις. Ιδιαίτερες αναφορές έγιναν για 

την αποτυχία του τελευταίου απεργιακού αγώνα και στην αναζήτηση αυτών των 

αιτίων.850 Έγινε συζήτηση για την ιδεολογική κατεύθυνση της κυβέρνησης, για την 

οποία αναφέρθηκε πως εφτά χρόνια διακυβέρνησης από το ΠΑ.ΣΟ.Κ. και συνεχίζεται 

μια πολιτική στην κατεύθυνση της εξαρτημένης ανάπτυξης, στήριξης του κεφαλαίου 

χωρίς τα χαρακτηριστικά της εθνικής πολιτικής ανάπτυξης.851 Από την πλευρά της 

πλειοψηφούσας παράταξης, της ΠΑΣΚ, οι αναφορές περιορίστηκαν στις τελευταίες 

εξελίξεις που αφορούν τη στάση του συγκεκριμένου υπουργού παιδείας.852  

Τελικά, αποφασίζεται η συνέχιση των κινητοποιήσεων του κλάδου για τη 

διεκδίκηση λύσης στα άλυτα προβλήματα της εκπαίδευσης με απεργιακές 

κινητοποιήσεις (192 υπέρ, 52 κατά και 134 λευκά). Το διεκδικητικό πλαίσιο που 

διαμόρφωσε η έκτακτη Γ.Σ. – αποτελείται κυρίως από οικονομικά αλλά και 

εκπαιδευτικά αιτήματα – ισχύει μέχρι την 57η τακτική Γ.Σ. (Ιούνιος 1988).853 Από τα 

εκπαιδευτικά αιτήματα, ξεχωρίζουν το ζήτημα της αύξησης του διδακτικού έτους και η 

αξιολόγηση, για την οποία ο κλάδος θεωρεί ότι το θέμα είναι ανοιχτό και εκτιμά ότι 

πρέπει και μπορεί να λήξει ως τον Ιούνιο, σύμφωνα με τις θέσεις της Δ.Ο.Ε. που θα 

εξειδικευτούν έτι περεταίρω στο 2ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο της Δ.Ο.Ε.  

Λίγες ημέρες μετά (24-2-88), το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. εκδίδει ανακοίνωση όπου 

χαρακτηρίζει μονόπλευρη, αυθαίρετη και αποπροσανατολιστική την απόφαση του 

υπουργού παιδείας για παράταση του διδακτικού έτους και για την τρέχουσα σχολική 

χρονιά 1987-88. Συνεχίζοντας αναφέρει πως «στα πλαίσια της αντιεκπαιδευτικής 

πολιτικής που ακολουθείται απ' την κυβέρνηση, ο υπουργός παιδείας με τη νέα του 

απόφαση σκόρπισε νέο πυκνό νέφος σύγχυσης σε γονιούς, μαθητές και σ' όλους τους 

εργαζόμενους, συνεχίζοντας να έχει στο περιθώριο τις οργανώσεις των εκπ/κών και 

των γονιών, ενώ καθημερινά αποκρίνεται με κηρύγματα ότι επιδιώκει το διάλογο μαζί 

τους». Μάλιστα η ανακοίνωση κλείνει με την βεβαιότητα ότι τα σχέδια του 

Υπουργείου για τις εκπαιδευτικές αλλαγές δεν λειτουργούν στην κατεύθυνση 

αναβάθμισης της εκπαίδευσης και δεν πρόκειται να γίνουν αποδεκτά από κανέναν 

                                                                                                                                                                          
να διαπιστωθούν και οι λύσεις, να ανακτηθούν. Πως φτάσαμε συνάδελφοι, στην θλιβερή 
πραγματικότητα, συνάδελφοι με αξιοζήλευτες αγωνιστικές περγαμηνές, να παρουσιάζουν σήμερα ένα 
τελείως διαφορετικό πρόσωπο, που είναι και αυτό ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που 
επηρεάζουν αρνητικά την γενικότερη πορεία μας» (Πρακτικά Έκτατης Γ.Σ. Δ.Ο.Ε. 17

ης 
και 18

ης
 

Φεβρουαρίου 1988, σ. 95/1). 
850

 «Οι αγώνες μας απέτυχαν. […] το συνδικαλιστικό κίνημα, έχει γίνει σήμερα άσφαιρο, ακίνδυνο, 
έπεσε σε ανυποληψία. Δεν το υπολογίζει καθόλου η κυβέρνηση, δεν το εμπιστεύεται πλέον ούτε η 
βάση», Μ. Καρτσιώτης, Πρακτικά, ό.π., σ. 112-13/1. 
851

 Σταγκουράκης, Πρακτικά, ό.π., σ. 98/1 
852

 «Και το Διοικητικό συμβούλιο, οι πρόεδροι εδώ των συλλόγων Αττικής, να παρακαλάνε τον υπουργό 
για μία επίσκεψη. Για ένα διάλογο. Είναι ντροπή πια. Είναι ντροπή πραγματικά, να φτάνουν 
παρακαλάμε 45.000 άνθρωποι για να μας δεχτεί ο υπουργός». Γ. Ρήγας, Πρακτικά, ό.π., σ. 102/1. 
853

 Δ.Β.997/02-1988. 
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ενδιαφερόμενο.854 Φαίνεται λοιπόν πως η ρήξη της Δ.Ο.Ε. με τον υπουργό είναι σε 

όλα τα επίπεδα και με κάθε αφορμή δηλώνει σε όλους τους τόνους ότι η κατεύθυνση 

του Υπουργείου είναι αντιεκπαιδευτική και ότι αυτό δεν πρόκειται να το δεχτεί.  

Τον Μάρτιο του 1988 ολοκληρώνεται η επανάκριση των σχολικών συμβούλων 

σύμφωνα με το Π.Δ. 2/8-1-88, με συνοπτικές διαδικασίες, γεγονός που επικρίνεται 

από τη Δ.Ο.Ε.855  

Η ρήξη όμως για τις κινήσεις του υπουργού, που ξεκίνησε σε κομματικό επίπεδο 

τον Οκτώβριο και συνεχίστηκε με τους εκπαιδευτικούς σε όλο το επόμενο διάστημα, 

κατέληξε σε οξυτάτη κριτική και δριμεία επίθεση από δυο βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ., 

τον Μ. Χατζηνάκη και Κ. Κουλούρη, κατά τη συζήτηση (9-3-1988) για στο νομοσχέδιο 

που αφορούσε την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και στη 

συνολικότερη εκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης. Ο Μ. Χατζηνάκης υποστήριξε 

ότι για τα μεγάλα θέματα, όπως αυτό της παιδείας, απαιτείται συναίνεση, η οποία 

προκύπτει μόνο όταν γίνεται εξαντλητικός και χωρίς ιδεοληψίες διάλογος, πράγμα 

που δεν έγινε με τις διαδικασίες που ακολούθησε ο υπουργός, κατηγορώντας τον ότι 

διολισθαίνει προς επικίνδυνες ατραπούς με τους μονόπλευρους μονολόγους. Στην 

ίδια λογική κινήθηκε και ο Κ. Κουλούρης, ρωτώντας ποιος διάλογος έγινε με τους 

ειδικούς αλλά και τους ενδιαφερόμενους. Το οξύμωρο είναι ότι κατά τη συζήτηση στη 

Βουλή, ενώ ασκήθηκε οξύτατη κριτική από τους βουλευτές της κυβερνητικής 

πλειοψηφίας, η αξιωματική αντιπολίτευση δια του εισηγητή της, Κ. Σημαιοφορίδη, 

εξέφρασε την ικανοποίησή της, καθώς τώρα το ΠΑ.ΣΟ.Κ. ακολουθεί την πολιτική της 

Νέας Δημοκρατίας.856 Με αφορμή την επίθεση που δέχθηκε στη Βουλή από τους 

βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ., ο υπουργός παιδείας Α, Τρίτσης έστειλε στις 15-3-1988 

επιστολή στον πρωθυπουργό στην οποία επισημαίνει τη σοβαρότητα του θέματος και 

διαμαρτύρεται γι’ αυτό.857  

Σε μια προσπάθεια να εκτονωθεί η κατάσταση στην παιδεία, όπου εκδηλώνονταν 

απεργιακές κινητοποιήσεις και στάσεις εργασίας από τους εκπαιδευτικούς, 

καταλήψεις σχολείων από τους μαθητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι υπουργοί 

παιδείας και οικονομικών Αντ. Τρίτσης και Δ. Τσοβόλας δέχθηκαν να συναντηθούν 

[στις 16 Μαρτίου] με αντιπροσωπείες δασκάλων και καθηγητών και αντιμετώπισαν με 

διαλλακτικότητα τα αιτήματά τους.858 Σε σχετικό ψήφισμα που εξέδωσαν οι δάσκαλοι 

την πρώτη ημέρα των κινητοποιήσεων, στις 16 Μαρτίου, αναφέρεται ότι «η πολιτική 

των τελευταίων χρόνων όχι μόνο δεν έλυσε τα προβλήματα της δημόσιας 

εκπαίδευσης, αλλά τα όξυνε περισσότερο, επισωρεύοντας ταυτόχρονα και άλλα. Αυτή 

                                                           
854

 «Η κυβέρνηση μονομερώς και προκλητικά “αποφασίζει και διατάσσει”», Δ.Β.997/02-1998:8. 
855

 Δ.Β.998/03-1988:4. 
856

 «Δυο Βουλευτές κατά Τρίτση και Πολιτικής του», Τα Νέα, 10-03-1988. 
857

 «Παρέλυσε η εκπαίδευση», Καθημερινή, 17-03-1988. 
858

 «Παρέλυσε η εκπαίδευση», Καθημερινή, 17-03-1988. 
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η πολιτική που είναι αποκλειστικά ευθύνη της κυβέρνησης, είναι επιτακτική ανάγκη 

να αλλάξει αμέσως».859  

Αξίζει όμως να αναφερθεί ότι κατά τη συνάντηση έγινε συζήτηση σχετικά με τα 

προεδρικά διατάγματα, για τα οποία, όπως αναφέρεται από το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. ο 

υπουργός είχε δεσμευτεί τον Ιούνιο του 1987 ότι θα τα αποστείλει στη Δ.Ο.Ε. το 

Σεπτέμβριο του ’87 για υποβολή προτάσεων. Κατά τη συνάντηση του Δεκεμβρίου είχε 

δηλώσει ότι είναι έτοιμα και θα τα παραδώσει πριν τα Χριστούγεννα, ενώ μια 

βδομάδα αργότερα ανέφερε πως θα τα παραδώσει μετά τα Χριστούγεννα. Τελικά 

κατά τη συνάντηση της 16ης Μαρτίου δήλωσε πως δεν υπάρχουν προεδρικά 

διατάγματα ούτε καν σχέδια προεδρικών διαταγμάτων παρά μόνο κάποιες προτάσεις 

ομάδων εργασίας, γεγονός που δεν το γνώριζε ο ίδιος. Ζήτησε μάλιστα τη Δ.Ο.Ε. να 

συμμετάσχει σε ομάδες εργασίας του ΥΠ.Ε.Π.Θ.. Από την πλευρά της η Δ.Ο.Ε. 

απάντησε ότι αυτό  σημαίνει πως «δεν έλαβαν υπόψη γι’ αυτά τα Π.Δ. καμιά από τις 

θέσεις του κλάδου και τρέμουν να τα ανακοινώσουν. Θέλουν να τα φέρουν στα 

μαλακά δήθεν μέσα από ομάδες και να μας πουν ότι γι’ αυτά δεν ξέρει τίποτα ο 

υπουργός. Φοβάται το πολιτικό κόστος και ψάχνει τρόπους να το φορτώσει στους 

ίδιους τους ενδιαφερόμενους και σε άρνησή τους τάχα να πάρουν μέρος στο διάλογο. 

Να το πούμε για μια ακόμα φορά καθαρά. Δώσαμε σαν Δ.Ο.Ε. κι όχι σαν ομάδες 

δασκάλων και νηπιαγωγών, τις θέσεις του κλάδου για τα Π.Δ. στα πλαίσια του 

διαλόγου. Περιμένουμε τα σχέδια των Π.Δ. του Υπουργείου κι όχι τα σχέδια κάποιων 

ομάδων. Η Δ.Ο.Ε. κάνει διάλογο με το Υπουργείο και την υπεύθυνη πολιτική του 

ηγεσία κι όχι με ομάδες. Δεν θα παίξουμε τις ομάδες, όπως θέλει ο υπουργός (sic)». 

Και καλεί τον υπουργό «να δώσει αμέσως τα σχέδια Π.Δ. όπως αυτά διαμορφώθηκαν 

ύστερα από τις δικές μας θέσεις και τη δική του θέση. Κι αν δεν τα είδε ο ίδιος, να τα 

κοιτάξει προσεκτικά, να δώσει εντολές, να πάρει τις ευθύνες του και να μας τα στείλει 

για ν' αρχίσει η δεύτερη φάση του διαλόγου, που προβλέπεται πιο δύσκολη για τον 

ίδιο και κύρια για την πολιτική της κυβέρνησης».860  

Τελικά, δημιουργήθηκαν οι μεικτές επιτροπές έχοντας στη σύνθεσή τους 5 

πανεπιστημιακούς, 2 σχολικούς συμβούλους και 2 μέλη των συνδικαλιστικών 

οργανώσεων, με έργο τους την επεξεργασία σχεδίων Π.Δ. που ήδη ήταν έτοιμα από 

ομάδες εργασίας του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί ένιωθαν ότι δεν 

συμμετείχαν στη διαδικασία. Όπως αναφέρεται στο editorial του περιοδικού 

Σύγχρονη Εκπαίδευση: «οι επιτροπές συνεδριάζουν, και εμείς, οι εκπ/κοί 

αισθανόμαστε... “πολύ υπήκοοι” αφού κάποιοι βρέθηκαν να συζητήσουν και να 

προτείνουν “για το καλό μας” και κάποιοι άλλοι να αποφασίσουν “για το καλό” όλου 

του ελληνικού λαού».861  
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 Δ.Β.998/03-1988:3. 
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 «Καμιά απάντηση. Ο αγώνας συνεχίζεται» και «Προεδρικά Διατάγματα», Δ.Β.998/03-1998:1 & 4. 
861

 Σύγχρονη Εκπαίδευση, τ. 39, Μάρτιος – Απρίλιος 1988. 
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Η κριτική στον Αντώνη Τρίτση γίνεται εντονότερη και ασκείται πλέον από όλες τις 

πλευρές. Σε άρθρο του εκδότη της εφημερίδας Καθημερινή (23-3-88) με τίτλο: «Η 

περιπέτεια της παιδείας» επιχειρείται μια αποτίμηση της περιόδου Τρίτση στο 

Υπουργείο Παιδείας. Αναφέρεται ότι ο «Α. Τρίτσης, από τον πρώτο σχεδόν μήνα της 

υπουργοποιήσεώς του, κατόρθωσε το σχεδόν “ακατόρθωτο": να επιδείξει προκλητικά 

την πλήρη και βαθειά άγνοιά του για τον τομέα τον οποίο εκλήθη να διευθύνει και την 

ανικανότητά του να συνδιαλέγεται, να πείθει και να πείθεται ή, έστω, να 

διαπραγματεύεται τους αναγκαίους συμβιβασμούς, τις κρίσιμες ισορροπίες και τις 

απαραίτητες συνεργασίες». Θέτει το ερώτημα, προς κάθε κατεύθυνση αλλά 

προφανώς απευθύνεται στον πρωθυπουργό, ποιος τον κρατά αμετακίνητο στη θέση 

του και με ποια προοπτική. Υπενθυμίζει μάλιστα ότι οι πρακτικές του έχουν επικριθεί 

από τα ανώτερα κομματικά στελέχη αλλά και από βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Και το 

άρθρο καταλήγει «από μια κυβέρνηση που διάγει ίσως τον τελευταίο χρόνο της 

εντολής της είναι κάπως αργά να περιμένει κανείς μια ολοκληρωμένη πολιτική για την 

παιδεία. Ό,τι δεν επέτυχε στα επτά χρόνια που βρίσκεται στην εξουσία είναι δύσκολο 

να το πετύχει στον ένα χρόνο που της απομένει. Είναι όμως θεμιτό να απαιτήσει 

κανείς από την κυβέρνηση να αποκαταστήσει, με μέσα απλά και πρακτικά και πνεύμα 

συνεργασίας, την ηρεμία σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης».862  

Τον Απρίλιο, 2 με 4, του 1988, πραγματοποιείται το 2ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό 

Συνέδριο σε συνεργασία της Δ.Ο.Ε. με την Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων Δασκάλων 

(ΠΟΕΔ), με τίτλο: «Η Ενιαία Εννιάχρονη Υποχρεωτική Εκπαίδευση: δομή, 

προγράμματα αξιολόγηση συντελεστών». Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν εισηγήσεις 

από καθηγητές πανεπιστημίων, εκπροσώπους παιδαγωγικών τμημάτων, συλλόγων 

δασκάλων και νηπιαγωγών, εκπαιδευτικούς και σχολικούς συμβούλους Π.Ε. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι είχαν προσκληθεί να απευθύνουν χαιρετισμό οι υπουργοί παιδείας της 

Ελλάδας και της Κύπρου, που, όμως δεν παρέστησαν γεγονός που σχολιάστηκε 

αρνητικά από τον πρόεδρο της Δ.Ο.Ε. στο χαιρετισμό του λέγοντας ότι «ο υπουργός 

δεν μας τίμησε με την παρουσία του».863 Σύμφωνα με τη θεματολογία του συνεδρίου 

οι εισηγήσεις αφορούσαν το ενιαίο εννιάχρονο σχολείο, την αναβάθμιση του ρόλου 

του εκπαιδευτικού και τις διαστάσεις της αξιολόγησης. Αξίζει εδώ να επισημάνουμε 

ότι, όπως αναφέρεται στα πρώτα συμπεράσματα που εξήχθησαν από τις εισηγήσεις 

και δημοσιεύονται στα πρακτικά, θεωρείται επιτακτική ανάγκη να γίνει 

πραγματικότητα η ενιαία 9χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση με την ταυτόχρονη 

αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού και την εξασφάλιση της συμμετοχής όλων 

των φορέων της αγωγής (συνδικαλιστικών οργάνων, γονέων, τοπικής αυτοδιοίκησης). 

Για την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού και γενικότερα της παιδείας αναμένεται να 

συμβάλλουν τα παιδαγωγικά τμήματα της χώρας. Ωστόσο, αυτό που είναι 
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 «Η περιπέτεια της Παιδείας», Καθημερινή, 23-03-1988. 
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 Ο Αντώνης Τρίτσης απέστειλε ένα ολιγόλογο χαιρετισμό με τον οποίο εύχεται καλή επιτυχία στις 
εργασίες του Συνεδρίου και πως θα περιμένει με ενδιαφέρον τα πορίσματά του. 
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αξιοπρόσεκτο είναι η στροφή προς τα πανεπιστήμια και τους πανεπιστημιακούς για 

την αναμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων και για την υποστήριξη των θέσεων 

του κλάδου για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των συντελεστών της 

ενιαίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης.864  

Όλες οι ενδείξεις των εξελίξεων στην παιδεία είναι αποθαρρυντικές. Οι 

κινητοποιήσεις συνεχίζονται και οι ομοσπονδίες των εκπαιδευτικών (Ο.Λ.Μ.Ε., Δ.Ο.Ε. 

και Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.) σύσσωμες με ανακοινώσεις τους καταγγέλλουν τον υπουργό παιδείας 

ότι αρνείται να πάρει συγκεκριμένη θέση σχετικά με τις διεκδικήσεις τους και 

επιχειρεί να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη με «δήθεν διαλόγους». Το 

ΥΠ.Ε.Π.Θ. από την πλευρά του εκδίδει ανακοίνωση στις 5 Απριλίου με την οποία 

κατηγορεί τους εκπαιδευτικούς για προσπάθεια αποφυγής του διαλόγου. Σύμφωνα 

με την εφ. Καθημερινή (6-4-88) «ο υπουργός παιδείας δείχνει να αδυνατεί να 

αντιμετωπίσει την όλη κατάσταση και περιορίζεται σε συναντήσεις χωρίς αποτέλεσμα 

αφού μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές ούτε στους εκπαιδευτικούς αλλά ούτε και 

στην κοινή γνώμη οι προτάσεις του ΥΠ.Ε.Π.Θ. για τα προβλήματα της πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης». Ο υπουργός καλεί τις ομοσπονδίες σε διάλογο για 

όλα τα προβλήματα, αλλά οι ομοσπονδίες αρνούνται να παραστούν σε ένα διάλογο 

που χαρακτηρίζεται «διάλογος κωφών». Σε ανακοίνωσή της η Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. τονίζει πως ο 

Αντ. Τρίτσης «δε δίστασε να διαγράψει τις γραπτές δεσμεύσεις και συμφωνίες των 

άλλων υπουργών παιδείας του ΠΑ.ΣΟ.Κ., ζητώντας να διατυπώσουμε ξανά τις θέσεις 

μας σχετικά με το νέο σχέδιο νόμου για την ιδιωτική εκπαίδευση, αγνοώντας ότι από 

το 1983 η Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. έχει υποβάλει ολόκληρο σχέδιο το οποίο το 1984 πέρασε και από 

την νομοπαρασκευαστική επιτροπή». Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος 

καταγγέλλει τον υπουργό παιδείας ότι προσπαθεί να αποπροσανατολίσει την κοινή 

γνώμη και τους εκπαιδευτικούς με μεθοδεύσεις σαν αυτή του «δήθεν διαλόγου» και 

υπογραμμίζει ότι οι δάσκαλοι θα συμμετάσχουν μαζικά στις κινητοποιήσεις.865  

Οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων επιλέγουν τη μετωπική σύγκρουση με το 

Υπουργείο Παιδείας.866 Μπροστά σε αυτήν την κατάσταση, είναι η πρώτη φορά που 

οι καθηγητές προσανατολίζονται σε απεργία κατά τη διάρκεια των εξετάσεων και με 

δεδομένη την αδυναμία να τη διαχειριστεί ο Αντώνης Τρίτσης, αναλαμβάνει 

πρωτοβουλία εκτόνωσης της κατάστασης ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Μένιος 

Κουτσόγιωργας. Συναντάται με τους εκπαιδευτικούς για να συζητηθούν τα 

προβλήματα. Παρ’ όλο που, όπως ανακοίνωσε η Ο.Λ.Μ.Ε., υπήρξε κατανόηση για τα 

αιτήματά τους δεν υπήρχε η δυνατότητα για συγκεκριμένες λύσεις. Οι δάσκαλοι 
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 Πρακτικά 2
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 Πανελληνίου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου, Δ.Ο.Ε. 1988, σελ. 322. 
865

 «Διάλογος κωφών για την Παιδεία», Καθημερινή, 06-04-1988. 
866

 «Προς νέα απεργία δάσκαλοι-καθηγητές», Καθημερινή, 14-04-1988. «Χάος στην παιδεία», 
Καθημερινή, 22-04-1988. 
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κατέρχονται σε νέα απεργία, στις 28-4-88, με βασικά αιτήματα να αυξηθούν οι μισθοί 

και να μην παραταθεί το διδακτικό έτος.867  

Σε μια προσπάθεια να αναδείξει το αδιέξοδο η Δ.Ο.Ε. ανακοινώνει, στις 24-4-88 

(την απόφαση που πήρε στις 20-4), ότι δεν συμμετέχει στις μεικτές επιτροπές, τις 

ομάδες εργασίας του ΥΠ.Ε.Π.Θ., παρά τη διάθεση και τη μόνιμη θέση του κλάδου να 

συμμετέχει στο διάλογο με τους υπεύθυνους εκπροσώπους της κυβέρνησης και 

φυσικά του Υπουργείου Παιδείας. Αυτή η απόφαση υπαγορεύτηκε από «τη στάση και 

την τακτική που συστηματικά ακολουθεί η ηγεσία του Υπουργείου τα τελευταία 

χρόνια απέναντι στο διάλογο και τον κλάδο. Στάση και τακτική που θέτει στο 

περιθώριο τον κλάδο, αναιρεί τη δυνατότητα εποικοδομητικού διαλόγου ανάμεσα στη 

Δ.Ο.Ε. και του Υπουργείου Παιδείας και πολλαπλασιάζει τα αδιέξοδα στον ευαίσθητο 

χώρο της εκπαίδευσης». Αναφέρει μάλιστα το ιστορικό της εξέλιξης της συνεργασίας 

του ΥΠ.Ε.Π.Θ. με τη Δ.Ο.Ε., βήμα προς βήμα, από τη στιγμή που ανέλαβε ο Αντώνης 

Τρίτσης την ηγεσία του Υπουργείου.  

Σε αυτό το ιστορικό, με 20 σταθμούς, διαφαίνεται η σταδιακή απόκλιση των δυο 

πλευρών και πώς η Δ.Ο.Ε. – ενώ παλαιότερα συμμετείχε σε ομάδες εργασίας, ήταν 

μάλιστα το σημείο που προέβαλε ως το δυνατό της σημείο – έφτασε στην αποχή. 

Αναφέρει, λοιπόν, ότι ο ειδικός γραμματέας Βασ. Βουκουβαλίδης το Φεβρουάριο και 

ο υπουργός Αντ. Τρίτσης το Μάρτιο ζήτησαν από τη Δ.Ο.Ε. να συμμετάσχει στις 

μεικτές επιτροπές επεξεργασίας των Π.Δ. από την αρχή, καθώς στις 16 Μαρτίου 

δήλωσε ότι δεν υπάρχουν σχέδια Π.Δ. και αυτά που υπάρχουν είναι κάποιες σκέψεις 

υπηρεσιακών παραγόντων. Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. είχε αποφασίσει τότε, στις 23 και 24 

Μαρτίου, να συμμετάσχει στις μεικτές επιτροπές, σε μια προσπάθεια επίλυσης των 

χρόνιων προβλημάτων και κοινοποίησε την απόφαση αυτή στο Υπουργείο στις 24 

Μαρτίου. Στο ίδιο έγγραφο κάλεσε τον υπουργό παιδείας ως ένδειξη καλής θέλησης 

να σταματήσει τις μονομερείς και αυθαίρετες αποφάσεις και ρυθμίσεις και να δεχθεί 

ορισμένες προϋποθέσεις. Ανάμεσα σε αυτές ήταν, να επαναβεβαιώσει την περσινή 

του δέσμευση (στην 56η Γ.Σ., τον Ιούνιο του 87) ότι η παράταση του διδακτικού έτους 

θα ίσχυε μόνο για το σχολικό έτος 1986-87. Στο τέλος του Μαρτίου ο υπουργός 

ανακοίνωσε ότι η διάρκεια του διδακτικού έτους παραμένει και τη φετινή σχολική 

χρονιά 1987-88, ως έχει (μέχρι 20 Ιουνίου). Στα μέσα Απριλίου (15-4) κατά τη 

συγκρότηση των μεικτών επιτροπών, ο υπουργός αναγνωρίζει ότι υπάρχουν σχέδια 

Π.Δ. από τους εμπειρογνώμονες του ΥΠ.Ε.Π.Θ. πάνω στα οποία θα εργαστούν οι 

ομάδες εργασίας και τα δίνει στους ενδιαφερόμενους. Κατόπιν αυτού η Δ.Ο.Ε. 

αρνείται να συμμετέχει σε αυτές τις επιτροπές.868 

Ωστόσο, στο ίδιο φύλλο του Δ.Β., του Μαΐου 1988,869 δημοσιεύονται κάποια 

βασικά σημεία αυτών των Π.Δ., αφήνοντας ο αρθρογράφος να διαφανεί η αρνητική 
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 «Εμπαίζονται οι εκπαιδευτικοί», Καθημερινή, 28-04-1988. 
868

 Δ.Β.1000/05-1988:2 & 7. 
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 Δ.Β.1000/05-1988:4-7. 
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του στάση. Τα προεδρικά διατάγματα που συγκροτεί το Υπουργείο αφορούν την 

λειτουργία των δημοτικών σχολείων και των νηπιαγωγείων,870 το ωράριο λειτουργίας 

των εκπαιδευτικών,871 τη διάρκεια στου διδακτικού έτους,872 τα καθήκοντα και τις 

αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης του σχολείου και, φυσικά, για την αξιολόγηση. 

Τα σχέδια αυτά προέβλεπαν εκτός από την επιμήκυνση του διδακτικού έτους (τα 

μαθήματα θα άρχιζαν την 1η Σεπτεμβρίου και θα σταματούσαν στις 15 Ιουνίου) και 

την επιμήκυνση του καθημερινού χρόνου διδασκαλίας (το μάθημα ξεκινά στις 8:15 

και τελειώνει στις 13:50). Έδιναν αποφασιστικές εξουσίες στο διευθυντή του 

σχολείου, ενώ ο σύλλογος διδασκόντων εισηγούνταν απλώς τα θέματα στο 

διευθυντή. Για την αξιολόγηση γινόταν αναφορά στον προγραμματισμό-απολογισμό 

του εκπαιδευτικού έργου σε επίπεδο εκπαιδευτικού της τάξης και της σχολικής 

μονάδας (στον οποίο μπορούσαν να παρεμβαίνουν είτε αυτεπάγγελτα, είτε με αίτημα 

του εκπαιδευτικού ο σχολικός σύμβουλος και ο διευθυντής). Η τελική αποτίμηση του 

εκπαιδευτικού έργου γίνεται σε επίπεδο της σχολικής μονάδας, ωστόσο ο σχολικός 

σύμβουλος μπορεί να διαφωνήσει και να παρέμβει με βάση τις προσωπικές του 

εκτιμήσεις πάνω στην έκθεση του διευθυντή και του συλλόγου διδασκόντων. Σχετική 

έκθεση συντάσσει και ο προϊστάμενος γραφείου. Προέβλεπε, επίσης, και την 

αξιολόγηση του εκπαιδευτικού (υπηρεσιακή κρίση), η οποία θα γινόταν με «α) 

εισηγητικό σημείωμα του σχολικού συμβούλου, β) εισηγητικό σημείωμα του 

διευθυντή της σχολικής μονάδας, για κάθε εκπαιδευτικό και γ) αυτοαξιολογικό 

σημείωμα του κρινόμενου».873  

Σε σχετική ανακοίνωση της Δ.Ο.Ε. με τίτλο: «Ο κλάδος δεν δέχεται αυτήν την 

εκπαιδευτική πολιτική» αναφέρεται: «οι δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί είναι 
                                                           
870

 Να σημειωθεί ότι ίσχυαν ακόμα τα Π.Δ. 483 και 484 (ΦΕΚ 149/1-6-1977 τ. Α’) που προβλέπονταν 
από τον Ν.309/76, τα οποία εκδόθηκαν λίγους μήνες μετά τον νόμο, ενώ δεν κατέστη εφικτό να 
εκδοθούν τα αντίστοιχα, τρία σχεδόν χρόνια μετά τη θέσπιση του νόμου 1566/85.  
871

 Ίσχυαν επίσης οι παλαιότερες ρυθμίσεις 
872

 Συνέχιζε να ισχύει η επιμήκυνση που προβλεπόταν από το Π.Δ. 208/87 (ΦΕΚ 96/19-6-87 τ. Α’). 
873

 Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται: «2. Στα εισηγητικά σημειώματα περιγράφονται και αξιολογούνται: α) 
η επιστημονική κατάρτιση που συνάγεται από τις βασικές σπουδές, την επιμόρφωση, το συγγραφικό 
και ερευνητικό έργο… β) η διδακτική ικανότητα και παιδαγωγική πράξη, όπως προκύπτουν από την 
ικανότητα προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου… γ) η συμμετοχή στην οργάνωση της σχολικής 
ζωής, όπως προκύπτει από τις πρωτοβουλίες του για… δ) η συμμετοχή του στην εύρυθμη λειτουργία 
του σχολείου και η αρμονική και δημιουργική συνεργασία με τους προϊσταμένους, συναδέλφους του 
και τους μαθητές…  
3. Οι σχολικοί σύμβουλοι αξιολογούν στο σημείωμά τους κυρίως στοιχεία α’ και β’ και γ’, ενώ οι 
διευθυντές των σχολικών μονάδων κυρίως τους γ’ και δ’ και από το στοιχείο ο β’ τη δημιουργία του 
απαραίτητου παιδαγωγικού κλίματος.  
4. Για την υπηρεσιακή κρίση των εκπαιδευτικών συγκροτούνται συλλογικά όργανα κατά διεύθυνση ή 
γραφείο εκπαίδευσης, με απόφαση του οικείου Νομάρχη, που καθένα αποτελείται από α) ένα σχολικό 
σύμβουλο, β) ένα διευθυντή σχολικής μονάδας, γ) έναν εκπρόσωπο του τοπικού συλλόγου δασκάλων…  
Το συλλογικό όργανο παίρνει υπόψη του… και χαρακτηρίζει τους κρινόμενους σε κάθε περίπτωση ως 
“αρίστους”, “πολύ καλούς”, “καλούς”, “επαρκείς” και “ανεπαρκείς”. Το συλλογικό όργανο μπορεί να 
καλέσει σε συνέντευξη τον κρινόμενο, προκειμένου να μορφώσει ορθότερη άποψη». (Τα αποσιωπητικά 
αποτελούσαν τα σημεία που θα διευκρινιζόταν με το διάλογο). 
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αποφασισμένοι να ανατρέψουν τα σχέδια που θέλουν να χτυπήσουν το όραμά τους 

για ένα δημοκρατικό σχολείο, ανοιχτό στην κοινωνία, τον άνθρωπο και τη ζωή. Η 

επιχειρούμενη τριπλή αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, η μετατροπή του σχολικού 

συμβούλου  σε υπέρ-επιθεωρητή και του διευθυντή του σχολείου σε επιθεωρητή των 

δασκάλων, η απόλυτη υποβάθμιση του συλλόγου διδασκόντων και η μετατροπή του 

σε όργανο που "προτείνει στη διεύθυνση" για να αποφασίζει ή να επικυρώνει ο 

διευθυντής του σχολείου, η θεσμοθέτηση και η εγκατάσταση στο σχολείο της 

"διοικητικής και εκπαιδευτικής ιεραρχίας", με ανώτατο άρχοντα το διευθυντή του 

σχολείου και μια σειρά άλλα τέτοια αυταρχικά και απαράδεκτα μέτρα που 

επιχειρούνται, δεν πρόκειται να τα δεχτούμε».874  

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. στη συνεδρίαση στις 4 Μαΐου αποφασίζει να κλιμακώσει τις 

κινητοποιήσεις του και αποφασίζει δίωρες στάσεις εργασίας για τις 23, 24 και 25 

Μαΐου, 24ωρη απεργία στις 28 Μαΐου και κινητοποιήσεις για το δεύτερο 10ήμερο του 

Ιουνίου που θα αποφασιστούν μετά τις 29 Μαΐου. Όπως αποφασίστηκε στην ίδια 

συνεδρίαση, αποστέλλει επιστολή στον πρωθυπουργό στην οποία του εκθέτει τα 

βασικά αιτήματα του κλάδου, για το ενιαίο 9χρονο βασικό σχολείο, την κατάργηση 

της ιδιωτικής εκπαίδευσης και την αύξηση των δαπανών για την παιδεία. Κλείνοντας 

την επιστολή αναφέρει «κάνουμε ωστόσο, ύστατη έκκληση κι ελπίζουμε ότι θα 

κινηθείτε με την ευθύνη, τη ταχύτητα και τη σοβαρότητα που επιβάλλει η αδήριτη 

πραγματικότητα. Από την πλευρά μας δεν έχουμε άλλη επιλογή, από τη συνέχιση του 

δρόμου του αγώνα».875 
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 Δ.Β.1000/05-1988:1 & 3. 
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Γ.4.3. Η μεταβατική περίοδος Απ. Κακλαμάνη 

 

Ο πρωθυπουργός, Ανδρέας Παπανδρέου, σε μια προσπάθεια ουσιαστικής 

εκτόνωσης της κατάστασης, παρ’ όλο που είχε προαναγγελθεί ανασχηματισμός για το 

επόμενο διάστημα, συνεπικουρούμενης και της σφοδρής σύγκρουσης του υπουργού 

με το εκκλησιαστικό κατεστημένο για την περίφημη «εκκλησιαστική περιουσία», 

αντικαθιστά στις 9 Μαΐου τον Αντώνη Τρίτση με τον προκάτοχό του στο Υπουργείο 

Παιδείας, Απόστολο Κακλαμάνη, ο οποίος θα διαχειρίζεται τα θέματα της παιδείας 

παράλληλα με τη θέση του ως υπουργός προεδρίας. Κατά την παράδοση-παραλαβή ο 

αποχωρών υπουργός, Αντ. Τρίτσης, εξέφρασε τη βαθιά του λύπη που αφήνει το 

Υπουργείο Παιδείας και απέδωσε την αποχώρησή του σε τρεις βασικούς λόγους: 

έθεσε το ζήτημα του ελληνισμού, ανέδειξε την ανάγκη εκδημοκρατισμού της 

εκκλησίας και έμεινε αμετακίνητος στις θέσεις του για υψηλές απαιτήσεις και 

ποιότητα στην παιδεία.876 Υποστήριξε ότι στην προσπάθειά του να επιτύχει αυτούς 

του τρεις στόχους αντιμετώπισε την εσωκομματική υπονόμευση, ενώ η μοναδική 

στήριξη που είχε ήταν από τον ίδιο τον πρωθυπουργό.  

Από τη δική του πλευρά ο Απόστολος Κακλαμάνης εξέφρασε την αγωνία του να 

αποκαταστήσει την ομαλότητα στην εκπαίδευση, τονίζοντας ότι «πρέπει να 

υπηρετήσουμε όλοι την παιδεία με επικοινωνία, υπευθυνότητα, με μετρημένες 

κουβέντες, με μετρημένες σκέψεις και συζητήσεις. Η εκπαίδευση δεν αντέχει άλλους 

κλυδωνισμούς όπως αυτούς που περνάει αυτή την περίοδο».877 Σύμφωνα με τις 

πρώτες αυτές δηλώσεις δείχνει αποφασισμένος να προωθήσει κοινά αποδεκτές 

λύσεις για τα υπηρεσιακά θέματα των εκπαιδευτικών αλλά και για τα προεδρικά 

διατάγματα του νόμου της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.878 Αξίζει 

να αναφερθεί η δήλωση του πρωθυπουργού στην ερώτηση για το αν θα αποφασίσει 

η κυβέρνηση για νέα μέτρα στην παιδεία: «η κυβέρνηση έχει πολιτική για την παιδεία. 

Το θέμα της συγκεκριμένης εφαρμογής και της αντιμετώπισης των προβλημάτων είναι 

στα χέρια του Απ. Κακλαμάνη, ο οποίος εκφράζει την κυβερνητική πολιτική».879 

Εμμέσως πλην σαφώς δηλαδή αναγνωρίζεται πως το μεγάλο πρόβλημα της 

κυβέρνησης είναι η εφαρμογή της πολιτικής. 

Σε νέα απόφασή του το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. ανακοινώνει τη θέση του για οριστική 

συμμετοχή στις μεικτές επιτροπές του ΥΠ.Ε.Π.Θ., όπου συζητιούνται τα Π.Δ. του 

Ν.1566. Υποστηρίζει μάλιστα ότι με τη συμμετοχή της Δ.Ο.Ε. σε αυτές τις επιτροπές, 

«ο κλάδος έχει την ευκαιρία να εκμεταλλευθεί τη γνωστή δυνατότητα του να 
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επηρεάζει με τη συμμετοχή του τις επιτροπές για κάθε θέμα, ακόμη και για το τόσο 

επίκαιρο και τόσο φλέγον ζήτημα της παράτασης του διδακτικού έτους».880 

Το επόμενο διάστημα, και μέχρι τις 22 Ιουνίου που γίνεται ο ανασχηματισμός και 

αναλαμβάνει τα ηνία του Υπουργείου Παιδείας ο Γιώργος Παπανδρέου, το μοναδικό 

μέλημα του Απόστολου Κακλαμάνη είναι να υπάρξει ηρεμία στην εκπαίδευση, να 

σταματήσουν οι απεργιακές κινητοποιήσεις και να ολοκληρωθούν οι γενικές 

εξετάσεις. Γι’ αυτό το σκοπό έχει επανειλημμένες συναντήσεις με εκπροσώπους των 

εκπαιδευτικών ομοσπονδιών, δασκάλων και καθηγητών, στις οποίες συζητιούνται όλα 

τα θέματα.881  

Οι χειρισμοί του Απόστολου Κακλαμάνη για να εξευρεθεί λύση στις 

κινητοποιήσεις των καθηγητών εν μέσω εξετάσεων, προκάλεσαν συνδικαλιστική 

κρίση στη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας και μάλιστα ενόψει απεργιακών 

κινητοποιήσεων. Παραιτήθηκε από τη θέση του ο γεν. γραμματέας της Δ.Ο.Ε., Γ. 

Βαγενάς, με αφορμή τη δήλωση, που βγήκε από μια ad hoc πλειοψηφία882 του Δ.Σ. 

της Δ.Ο.Ε. ότι απορρίπτει την εισοδηματική πολιτική της κυβέρνησης με αφορμή την 

κίνηση που έκανε ο υπουργός να καλέσει την Ο.Λ.Μ.Ε. για διαβουλεύσεις μπροστά 

στις προγραμματισμένες κινητοποιήσεις. Η κίνηση αυτή κατά τον Γ. Βαγενά οδηγεί 

στη διάσπαση του εκπαιδευτικού μετώπου.883 Μια παραίτηση, η οποία ανακλήθηκε 

δυο μέρες μετά, δηλώνοντας ότι θα επανακαθορίσει την παραπέρα στάση του.884 Με 

φόντο το ναυάγιο στις διαπραγματεύσεις Υπουργείου-Ο.Λ.Μ.Ε., το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. 

αποφασίζει στις 13-5, με πρόταση της ΠΑΣΚ και του ανεξάρτητου Αρ. Μπλάνα, 

επαναλαμβανόμενες πενθήμερες απεργίες από τις 23 Μαΐου καταγγέλλοντας «την 

κυβέρνηση για καταστρατήγηση των αρχών του ενιαίου μισθολογίου, με τις 

εξαγγελίες για επιδοματική πολιτική στο χώρο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».885  

Οι αναταράξεις που προκλήθηκαν με αφορμή τους τελευταίους χειρισμούς της 

πλειοψηφίας του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. κατέληξαν στην υποβολή πρότασης δυσπιστίας κατά 

των μελών της ΠΑΣΚ, στις 18 Μαΐου, από 17 Διοικητικά Συμβούλια συλλόγων της 

χώρας με την κατηγορία ότι άλλαξαν το διεκδικητικό πλαίσιο του κλάδου, όπως αυτό 
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αποφασίστηκε στην έκτακτη Γ.Σ. του Φεβρουαρίου.886 Μια εξέλιξη που δείχνει όχι 

μόνο τη δυσπιστία στην εκπαιδευτική και οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και 

στους χειρισμούς της ηγεσίας της Δ.Ο.Ε. απέναντι σε αυτές τις πολιτικές. Φανερώνει 

όμως και την εντυπωσιακή μετατόπιση που συνέβη τα τελευταία χρόνια, από τη 

μεγάλη αποδοχή της εκπαιδευτικής πολιτικής και της διοίκησης της Δ.Ο.Ε. 

(πλειοψηφία της ΠΑΣΚ) από τα πρώτα χρόνια της διακυβέρνησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ., στην 

άρση αυτής της εμπιστοσύνης. Είχε μεσολαβήσει η καταψήφιση των πεπραγμένων 

της διοίκησης της Δ.Ο.Ε. τον Ιούνιο του 1986, μια κίνηση που είχε συμμέτοχους 

αντιπροσώπους μέσα από την ίδια την πλειοψηφούσα παράταξη (ΠΑΣΚ). Να 

σημειώσουμε εδώ ότι, παρά την εναλλαγή προσώπων στην προεδρία της Δ.Ο.Ε., η 

ΠΑΣΚ συνέχισε να έχει ελέγχει τη διοίκηση της Ομοσπονδίας με τη στήριξη του 

ανεξάρτητου Μεν. Παπαχρίστου. Κατά τα φαινόμενα, το πέρασμα από το 

«συμμετοχικό συνδικαλισμό» στην διεκδίκηση κλαδικών συμφερόντων, κόστισε στην 

ΠΑΣΚ την απώλεια της απόλυτης πλειοψηφίας, βεβαίως μέσα στα πλαίσια μιας 

ευρύτερης κοινωνικής και πολιτικής δυναμικής (πολιτικές λιτότητας, αστική 

κατεύθυνση στην εκπαιδευτική πολιτική) η οποία εν τέλει την συμπαρέσυρε.  

Στις 17 Μαΐου 1988, σε άρθρο του με τίτλο: «Ευρώπη, το νέο σύνθημα του 

ΠΑ.ΣΟ.Κ.», στην εφ. Ελευθεροτυπία, ο δημοσιογράφος Βίκτ. Νέτας επισημαίνει την 

επίσημη αλλαγή του προσανατολισμού που είναι πλέον η Ευρώπη. Αναφέρεται σε 

δυο συνεντεύξεις του πρωθυπουργού οι οποίες οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το 

εκλογικό μανιφέστο του ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι πλέον ευρωπαϊκό με «γόνιμη σύνθεση 

καπιταλισμού-σοσιαλισμού», μια σύνθεση όμως που βρίσκεται αρκετά μακριά από 

εκείνες τις θέσεις με τις οποίες ξεκίνησε και πορεύτηκε το κίνημα εκτός εξουσίας. Η 

άσκηση της εξουσίας αναπόφευκτα οδηγεί στο εφικτό, σε επανατοποθετήσεις και 

αναζητήσεις, όσο κι αν η λεγόμενη αριστερή πτέρυγα δυσφορεί. Παρ’ όλο, λοιπόν, 

που ο ευρωπαϊκός δρόμος είναι δύσκολος, ακόμα και οι φανατικοί αντι-Ε.Ο.Κ. στην 

ηγετική ομάδα του ΠΑ.ΣΟ.Κ., εκτιμούν ότι δεν υπάρχει επιλογή για άλλο δρόμο είτε 

τους εκφράζει είτε όχι ιδεολογικά. Και καταλήγει ότι με το αντι-Ε.Ο.Κ. πνεύμα, που με 

τόσο πάθος καλλιεργήθηκε, χάθηκε πολύς χρόνος και τώρα πρέπει με άλλες 

ταχύτητες να προλάβουμε την αφομοίωση του 1992 με κάθε τρόπο, όπως επισημαίνει 

ο πρωθυπουργός στις τοποθετήσεις του. Όμως, επισημαίνει ότι η αφομοίωση πρέπει 

αρχικά να γίνει μέσα στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. και στα κυβερνητικά του στελέχη, για να περάσει 

στη συνέχεια στο λαό, αφού πρώτα ευαισθητοποιηθεί και προετοιμαστεί. Είναι η 

εποχή που προχωρά η ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής ενιαίας εσωτερικής αγοράς το 

1992, στα πλαίσια της οποίας θα διεξαχθεί σύνοδος των υπουργών παιδείας της 

Ε.Ο.Κ. για την υπογραφή μνημονίου σχετικού με τα θέματα της ευρωπαϊκής παιδείας. 

Με το ειδικό μνημόνιο που πρόκειται να υπογραφεί επιδιώκεται να επιτευχθούν τρεις 
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στόχοι: η κατάργηση των εμποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων και 

των ιδεών μέσα στην Ε.Ο.Κ., η ενίσχυση των προσπαθειών ενσωμάτωσης της 

εκπαίδευσης στην οικονομική ζωή και η συμβολή των διαφόρων εκπαιδευτικών 

πολιτικών στην προσπάθεια μείωσης των διαπεριφερειακών ανισοτήτων.887  

Παράλληλα, η κρίση στο χώρο της Δ.Ο.Ε. δείχνει να επεκτείνεται. Με 

τηλεγραφήματά τους 43 σύλλογοι δασκάλων ζητούν τη σύγκληση έκτακτης γενικής 

συνέλευσης το Σαββατοκύριακο 21-22 Μαΐου για να συζητηθεί η μομφή στα μέλη του 

Δ.Σ. Ωστόσο, ο πρόεδρος Χρ. Κορυφίδης και το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. δε δέχονται το αίτημα 

να συγκληθεί έκτακτη γενική συνέλευση. Υπό τη σκιά της κρίσης και την αβεβαιότητα 

της πραγματοποίησης των πενθήμερων απεργιών της Δ.Ο.Ε., συναντώνται στις 18 

Μαΐου τα τέσσερα υπό μομφή μέλη της ΠΑΣΚ του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. με τον υπουργό 

παιδείας. Όπως τόνισε μετά τη συνάντηση ο πρόεδρος Χρ. Κορυφίδης «ο υπουργός 

έδωσε θετικές απαντήσεις σε κάποια αιτήματα, αρνητικές σε άλλα -καθώς δεν θέλησε 

να συζητήσει καθόλου τα οικονομικά- ενώ κάποια θέματα έμειναν ανοιχτά για 

παραπέρα συζήτηση».888  

Σε κάθε περίπτωση η επόμενη περίοδος κυριαρχείται από τις αντιπαραθέσεις της 

Ο.Λ.Μ.Ε. με το Υπουργείο, αλλά και τις εσωτερικές συγκρούσεις στο χώρο των 

δασκάλων. Αρχικά η πενθήμερη απεργία μετατέθηκε για τις 31 Μαΐου, 1,2,3 και 6 

Ιουνίου και τελικά ανεστάλη με αλλεπάλληλες αποφάσεις του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.889  

Στις 6 Ιουνίου διοργανώνεται από τη Δ/νση Σπουδών του ΥΠ.Ε.Π.Θ. σε 

συνεργασία με την ομάδα σχεδιασμού των νέων αναλυτικών προγραμμάτων και τον 

Πολιτιστικό Σύλλογο Ιθάκης, το 1ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο, στην Ιθάκη. Σε 

αυτό αναφέρθηκαν τα διδακτικά και κοινωνικά πλεονεκτήματα της συγχώνευσης των 

ολιγοθεσίων σχολείων σε μεγαλύτερα, στα οποία τα νέα αναλυτικά προγράμματα, με 

τη διδασκαλία των νέων γνωστικών αντικειμένων, μπορούν να λειτουργήσουν στην 

κατεύθυνση της άμβλυνσης των ανισοτήτων της παρεχόμενης εκπαίδευσης. 

Επισημάνθηκε ότι τα νέα αναλυτικά προγράμματα συμβάλλουν προς την κατεύθυνση 

του ενιαίου 9χρονου σχολείου.890 Φαίνεται δηλαδή ότι επιχειρείται να αναδειχθεί η 

ικανοποίηση των χρόνιων βασικών θέσεων του κλάδου για άμβλυνση των 

εκπαιδευτικών ανισοτήτων και το ενιαίο 9χρονο σχολείο. 
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Γ.4.4. Η περίοδος του Γ. Παπανδρέου 

 

Στις 22 Ιουνίου 1988 πραγματοποιείται ο αναμενόμενος ανασχηματισμός και στη 

θέση του υπουργού παιδείας τοποθετείται ο Γιώργος Α. Παπανδρέου, ο τελευταίος 

υπουργός των κυβερνήσεων του ΠΑ.ΣΟ.Κ. γι’ αυτήν τη δεκαετία.  

Την ίδια μέρα, 22 Ιουνίου, δημοσιεύεται άρθρο του Παντελή Καψή (εφ. Τα Νέα) 

με τίτλο: «Με αφορμή τις απεργίες» (στην παιδεία) οι οποίες απειλούσαν να 

γενικευθούν. Στο άρθρο αυτό γίνεται μια προσέγγιση στο πραγματικό πρόβλημα της 

παιδείας που, σύμφωνα με τον αρθρογράφο, είναι η ποιότητα και το επίπεδο της 

μόρφωσης που θα πάρουν οι νέοι. Ανέφερε πως η κυβέρνηση επτά χρόνια μετά την 

πρώτη της εκλογική νίκη και για τον πιο καλόπιστο κριτή της, έχει να επιδείξει 

βελτιώσεις στην παιδεία που περιορίζονται σε νέες σχολικές αίθουσες - που 

εξακολουθούν όμως να υπολείπονται των αναγκών - και κάποιες οριακές βελτιώσεις 

στα βιβλία και το πρόγραμμα που διδάσκεται στα σχολεία. Υποστήριξε ότι όλα αυτά 

τα χρόνια αντιμετώπισε την παιδεία «συνδικαλιστικά», σε μια προσπάθεια 

εξισορρόπησης συμφερόντων. Η αντιμετώπιση των προβλημάτων σε ένα τέτοιο 

πλαίσιο, αναφέρει, ήταν μοιραίο να οδηγήσει κάποια στιγμή στην έκρηξη. Όπως και 

έγινε με αφορμή την οικονομία. Στα πλαίσια αυτά η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη 

να κάνει «κρυφούς» χειρισμούς για να ικανοποιήσει τη μια ή την άλλη ομάδα. Ο 

κίνδυνος όμως από μια τέτοια «συντεχνιακή αποσύνθεση» της πολιτικής της που θα 

αφήσει ασφαλώς βαριά κληρονομιά και για το μέλλον -όποιος και αν κερδίσει τις 

επόμενες εκλογές- δεν μπορεί πια ν' αντιμετωπίζεται με εκκλήσεις στον -πατριωτισμό 

των εργαζομένων». Για όλους αυτούς τους λόγους ανέφερε ότι η κυβέρνηση έχει 

ηττηθεί στον τομέα της παιδείας, καθώς η εξισορρόπηση των αντιθέσεων στα πλαίσια 

μιας κυβερνητικής πολιτικής προϋποθέτει ένα πολιτικό σχέδιο που θα έχει τη 

συναίνεση των εργαζομένων και της κοινής γνώμης.891 

Την ίδια ημέρα επίσης, 22 (με 25) Ιουνίου ξεκινά η 57η επεισοδιακή γενική 

συνέλευση της Δ.Ο.Ε. υπό τη σκιά της πρότασης μομφής των 17 διοικητικών 

συμβουλίων τοπικών συλλόγων κατά του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., η οποία επανήλθε ως εκτός 

ημερήσιας διάταξης θέμα. Είναι η δεύτερη επεισοδιακή γενική συνέλευση μετά από 

αυτήν του 1986. Με τη διαφορά ότι αυτή η Γ.Σ. ξεκινά επεισοδιακά και είχε ως 

αποτελέσματα να απειληθεί βαθιά κρίση στον κλάδο και συνακόλουθα να μη 

συζητηθούν τα θέματα της Η.Δ. Μετά από αυτές τις εξελίξεις αποφασίζεται να 

συγκληθεί νέα έκτακτη γενική συνέλευση για την 1η (και 2α) Σεπτεμβρίου 1988 με 

θέμα: Συζήτηση θεμάτων της 57ης Γ.Σ. που δεν συζητήθηκαν από έλλειψη χρόνου και 

εκλογές για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου της Δ.Ο.Ε. και νέας ελεγκτικής 
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επιτροπής».892 Οι αντεγκλήσεις μεταξύ των αντιπροσώπων σε σχέση με την πρόταση 

μομφής δεν αφορούν την παρούσα εργασία αλλά, αν συσχετιστούν με τη σταδιακά 

αυξανόμενη κριτική των τελευταίων ετών στο «συμμετοχικό συνδικαλισμό» και την 

αναποτελεσματικότητά του, δείχνουν τις τάσεις που κυριαρχούν στο επίπεδο της 

βάσης.  

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο νέος υπουργός παραβρέθηκε και μίλησε στην 

πανηγυρική συνεδρίαση την επομένη της ανάληψης των καθηκόντων του. Στην 

καθιερωμένη ομιλία του προέδρου της Γ.Σ., ο Αθ. Πομάκης αναφέρθηκε στις νέες 

κατευθύνσεις του κλάδου: να ιδρυθούν νέες παιδαγωγικές σχολές και να ενταχθεί η 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε αυτές, να γίνει πράξη το ενιαίο 9χρονο σχολείο, 

να ανοίξει ουσιαστικός διάλογος με το ΥΠ.Ε.Π.Θ. και να κατοχυρωθεί γνήσια ΑΤΑ. 

Σχετικά με την αξιολόγηση, υποστήριξε «ότι το θέμα παραμένει ακόμα ανοικτό παρά 

το γεγονός ότι το Υπουργείο γνωρίζει τις εκπεφρασμένες θέσεις του κλάδου και θα 

έπρεπε τουλάχιστον να έχει ξεκινήσει ένας σοβαρός διάλογος. Απεναντίας το 

Υπουργείο μας αιφνιδίασε κατά καιρούς με σχέδια διαταγμάτων που στη συνέχεια 

ανακλήθηκαν μπροστά στην άμεση αντίδραση του κλάδου» (Πρακτικά 2-6/3). Από την 

πλευρά του ο νέος υπουργός, Γιώργος Παπανδρέου, παρ’ όλο που ξεκαθάρισε ότι δεν 

είναι έτοιμος να αναφερθεί σε συγκεκριμένα θέματα καθότι έχει ελάχιστες ώρες στο 

Υπουργείο, δήλωσε έτοιμος για διάλογο ώστε μέσα από την ανταλλαγή απόψεων να 

μπουν τα θεμέλια μιας ισχυρής συνεργασίας πάνω σε μια δημοκρατική, σοβαρή και 

υπεύθυνη βάση που θα αποφέρει καρπούς.893 Παρά το ότι απομένει μόλις ένας 

χρόνος από την εκπνοή της θητείας της κυβέρνησης, που βρίσκεται στην εξουσία 

σχεδόν εφτά χρόνια χωρίς να έχει καταστεί εφικτό να ολοκληρώσει την εκπαιδευτική 

της πολιτική, διαφαίνεται από την τοποθέτησή του ότι θα καταβάλλει μια -τελευταία- 

προσπάθεια για την εφαρμογής της μέσω του διαλόγου.  

Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Χ. Καρατζάς, 

πρώην υφυπουργός παιδείας, αναφέρθηκε στην ένταξη της χώρας στην Ε.Ο.Κ. το 1981 

και στην ανάγκη εκσυγχρονισμού της εκπαίδευσης με υπερκομματικό και εθνικό 

πνεύμα εν όψει του 1992 και του 2000. Υποστήριξε ότι ο μεγάλος δρόμος της Ε.Ο.Κ. 

είναι που θα αναβαθμίσει τη χώρα και ακρογωνιαίος λίθος της αναβάθμισης αυτής 

είναι η παιδεία. Η παιδεία, λοιπόν, πρέπει να είναι πρώτη προτεραιότητα για να 

μπορέσει να προσφέρει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε ευρωπαϊκό και διεθνές 

επίπεδο. Επέκρινε την πολιτική του προηγούμενου υπουργού για την πολιτική των 

αιφνιδιασμών και των αποφάσεων που προέκυπταν χωρίς διάλογο και τελικά δεν 

κατέληξαν στην έκδοση των Π.Δ. Τέλος, ανέφερε ότι πολύ σύντομα, όταν η παράταξή 

του θα έρθει στην κυβέρνηση, θα καταργηθούν όσες διατάξεις είναι κομματικές και 
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αναχρονιστικές ενώ θα παραμείνουν όλες οι σύγχρονες ρυθμίσεις που υπηρετούν τον 

ευρωπαϊκό προσανατολισμό και το διεθνή ανταγωνισμό.894  

 

Κάνοντας μια αναγκαία παρένθεση εδώ στην παράθεση των  γεγονότων και των 

εκπεφρασμένων ιδεών θα πρέπει να τονίσουμε ότι αφενός υπήρχε η έκθεση του 

Ο.Ο.Σ.Α., η οποία κατέγραφε μια άλλη πορεία που έπρεπε να πάρουν τα πράγματα 

από αυτή που ήθελαν οι πιο ριζοσπαστικές δυνάμεις της κοινωνίας στις αρχές της 

δεκαετίας του 1980, αφ ετέρου ήταν η συγχρονία που κινούνταν ο δυτικός κόσμος, 

γιατί οι πολιτικές που κυριαρχούσαν σε ΗΠΑ και Ευρώπη, οι οποίες εγκαινίασαν τον 

οικονομικό νεοφιλελευθερισμό, ήταν συντηρητικές και νεοφιλελεύθερες.  

Στις ΗΠΑ από το 1983 είχε ξεκινήσει αυτός ο δρόμος με τη δημοσίευση της 

έκθεσης από το Υπουργείο Παιδείας «A Nation at Risk: The Imperative for Educational 

Reform»895 [Ένα έθνος σε κίνδυνο: Η επιτακτική ανάγκη για την εκπαιδευτική 

μεταρρύθμιση]896 (The National Commission on Excellence in Education, 1983:18-22). 

Οι συντάκτες της έκθεσης «A Nation at Risk» θα επιμείνουν στην αναβάθμιση των 

εξεταστικών διαδικασιών, στην ενσωμάτωση των τεστ στις καθημερινές ρουτίνες του 

σχολείου, στην καθιέρωση ενός αυστηρότερου πλαισίου ελέγχου των εκπαιδευτικών 

διαδικασιών, στην επέκταση του διδακτικού ωραρίου αλλά και του ετήσιου 

ακαδημαϊκού χρόνου καθώς και στην ανάγκη να ανατεθεί περισσότερη εργασία στους 

μαθητές στο σπίτι. Οι προτάσεις αυτές θεμελιώνονταν στην ανάγκη να εξασφαλιστεί 

το μέγιστο αποτέλεσμα με βάση την αποτελεσματικότερη διαχείριση του χρόνου και 

την οργάνωση της σχολικής ημέρας, ώστε να προωθηθεί ο ανταγωνιστικός 

χαρακτήρας της αμερικανικής εκπαίδευσης (στο ίδιο, 27-29). Σε ό,τι αφορά τους 

εκπαιδευτικούς, προτείνεται η αυστηρότερη αξιολόγησή τους και η αλλαγή των όρων 

εργασίας τους. Πιο συγκεκριμένα, η επιτροπή θεωρεί κεντρικής σημασίας ζήτημα να 

συνδέεται ο μισθός των εκπαιδευτικών με την επίδοσή τους με βάση τα πρότυπα του 

επιχειρηματικού τομέα, να αποβάλλονται οι ανεπαρκείς και να ανταμείβονται οι 

ικανοί, ενώ η σύμβασή τους να επανεξετάζεται μετά από έντεκα μήνες (στο ίδιο, 30-

31). Λίγα χρόνια αργότερα (το 1988), ο υπουργός παιδείας William Bennett σε σχετική 

έκθεση με τίτλο: American Education: Making it Work παρατηρεί ότι τις προηγούμενες 

δεκαετίες η αμερικανική εκπαίδευση βρίσκονταν σε κατάσταση συνολικής παρακμής. 

Το συμπέρασμα αυτό εδραιώνεται στην επίκληση των χαμηλών επιδόσεων των 

μαθητών και των φοιτητών στα τεστ οι οποίες οφείλονται στην ανεπάρκεια των 

αναλυτικών προγραμμάτων, στην έλλειψη πειθαρχίας και στα κρούσματα 

παραβατικότητας στα σχολεία (Bennett, 1988:1).  
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Αντίστοιχα, στη Μ. Βρετανία οι εκτεταμένες ανησυχίες για την πτώση της 

ποιότητας στα σχολεία οδήγησαν τη συντηρητική κυβέρνηση της Μ. Θάτσερ τις 

δεκαετίες του 1980 και του 1990, να εισαγάγει μια σειρά από μηχανισμούς της 

αγοράς στο εκπαιδευτικό σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου, συμπεριλαμβανομένων 

της γονικής επιλογής, της γονικής εκπροσώπησης στα όργανα διοίκησης και τη 

σύνδεση της χρηματοδότησης του σχολείου με τον αριθμό των μαθητών που 

εγγράφονται. Παράλληλα με αυτά τέθηκε δοκιμαστικά η διάθεση πολλών 

πληροφοριών για τα σχολεία ώστε οι γονείς να μπορούν να συγκρίνουν την απόδοση 

ενός σχολείου με ένα άλλο. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές σχεδιάστηκαν με το σαφή στόχο 

να βελτιωθεί η απόδοση των μαθητών.897  

 

Γενικώς όμως, πέρα από τη διεθνή συγχρονία, το κλίμα που επικράτησε στη Γ.Σ. 

αλλά και στο σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας, στο ποσοστό που αυτή 

επηρεάζονταν πια από την κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ., ήταν ότι για την παρούσα 

κατάσταση η ευθύνη ανήκε αποκλειστικά στον Αντώνη Τρίτση ως πρόσωπο και όχι 

στη γενικότερη πολιτική της κυβέρνησης. Αυτό επεχείρησε να δείξει και ο 

εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος, Μαν. Χατζηνάκης ο οποίος ήταν από τους 

πρώτους που είχε κατηγορήσει τον προηγούμενο υπουργό, και ίσως γι’ αυτό 

επιλέχθηκε από τη ηγεσία του κόμματος να εκπροσωπήσει αυτός το ΠΑ.ΣΟ.Κ. Η 

επιλογή αυτή μπορεί να ερμηνευτεί ως μια προσπάθεια να υπενθυμισθούν οι 

κινήσεις του Αντ. Τρίτση και να προδιαγραφεί η αλλαγή που θα επέλθει από την 

αντικατάστασή του. Στην ομιλία του μεταξύ άλλων τόνισε: «πως αποτελεί ευτυχή 

συγκυρία το ότι αναλαμβάνει την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας ένας 

άνθρωπος με ιδιαίτερη διαλλακτικότητα, με ιδιαίτερη σύνεση. Αυτό σημαίνει ότι 

υπάρχει σήμερα δυνατότητα διαλόγου. Μια δυνατότητα που δεν υπήρχε χτες, όχι από 

σας, αλλά από τον ίδιο τον πολιτικό φορέα τον οποίο εκπροσωπώ σήμερα, το 

Υπουργείο Παιδείας».898  

Νύξεις για την ευρωπαϊκή προοπτική που πρέπει να έχει πλέον η παιδεία είχαν 

γίνει και σε  προηγούμενες Γ.Σ.  αλλά στην παρούσα  (57η) αναφέρθηκαν σχεδόν όλοι 

οι επίσημοι προσκεκλημένοι. Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος του Κ.Κ.Ε., Κ. 

Τζιατζής υποστήριξε πάνω σε αυτό που ακούστηκε για την προοπτική του 1992 και 

του 2000, κατά την πάγια τακτική του κόμματός του, πως το συμπέρασμα που πρέπει 

να προκύψει από την Γ.Σ. είναι ότι οι εκπαιδευτικοί «δεν θέλουν παιδεία που να 

κινείται με πιλότο το 1992, με τις ντιρεκτίβες της Ε.Ο.Κ., των υπερεθνικών 

οργανισμών, του μεγάλου κεφαλαίου, του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων».899  

Τελευταία μίλησε κατά την πανηγυρική συνεδρίαση η υφυπουργός παιδείας, 

αρμόδια για τα θέματα της πρωτοβάθμιας, Ρούλα Κακλαμανάκη η οποία αναγνώρισε 
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ότι υπάρχουν πολλά θέματα που πρέπει να λυθούν αλλά δε γίνεται να λυθούν όλα 

μαζί. Υποστήριξε χαρακτηριστικά ότι «ένα-ένα τα προβλήματα αυτά θα τα δούμε 

μαζί» δίνοντας το στίγμα του διαλόγου και της συνεργασίας.900  

 

Μια από τις πρώτες ενέργειες του νέου υπουργού παιδείας, Γ. Παπανδρέου, ήταν 

να συναντηθεί με όλους τους προκατόχους του στο Υπουργείο, τους Αρχηγούς ων 

Κομμάτων και, φυσικά, τις ηγεσίες των εκπαιδευτικών ομοσπονδιών. Η πρώτη, 

εθιμοτυπική, συνάντηση της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας με τον νέο υπουργό 

πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιουνίου, στην οποία τέθηκαν από την πλευρά της Δ.Ο.Ε. 

όλα τα τρέχοντα προβλήματα. Συγκεκριμένα τέθηκαν τα θέματα που αφορούσαν την 

επιμόρφωση, την ακαδημαϊκή εξομοίωση, το διδακτικό ωράριο των δασκάλων των 

ολιγοθέσιων σχολείων, την εισαγωγή νέων μαθημάτων στα σχολεία, το ενιαίο του 

χαρακτήρα της εκπαίδευσης, καθώς και γενικότερα οικονομικά αιτήματα. Ο υπουργός 

παιδείας, Γ. Παπανδρέου, «κάλεσε το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. σε συνεχή συνεργασία και 

διάλογο, ώστε πριν από την έναρξη του νέου διδακτικού έτους να έχει βρεθεί λύση 

στα τρέχοντα αιτήματα τους και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για ένα νέο 

διδακτικό έτος, με όσο γίνεται λιγότερα προβλήματα».901  

Μια από τις πρώτες ενέργειες του Γ. Παπανδρέου για να αποκατασταθεί το κλίμα 

εμπιστοσύνης ήταν να επαναρρυθμίσει τη διάρκεια του διδακτικού έτους που 

αποτελούσε αιτία ρήξης και σημαντικό αίτημα του διδασκαλικού κλάδου. Δημοσιεύει 

το Π.Δ. 322/4-7-88 (ΦΕΚ 150/8-7-88 τ. Α') με το οποίο το διδακτικό έτος αρχίζει στις 11 

Σεπτεμβρίου και τελειώνει στις 15 Ιουνίου, αντί στις 20 που όριζε το προηγούμενο 

Π.Δ.  

Στις αποφάσεις της 25ης συνόδου της Κεντρικής Επιτροπής τους ΠΑ.ΣΟ.Κ., 29-30 

Ιουλίου του 1988, αναφέρεται ότι η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση είναι κάτι που 

προχωρεί και πρέπει να στηριχθεί.902 Δεν αναφέρεται κάτι επιπλέον που πρέπει να 

θεσπιστεί καθώς θεωρείται ολοκληρωμένο το βασικό πλαίσιο, αλλά για άλλη μια 

φορά επισημαίνεται η ανάγκη της στήριξής της, ώστε αυτή να εφαρμοστεί. Το 

πρόβλημα της εφαρμογής φαίνεται να είναι πλέον άλυτο για την κυβέρνηση καθώς 

απομένουν λιγότεροι από 10 μήνες για τις επόμενες εκλογές και, αν ληφθεί υπ’ όψη 

ότι κατά το τελευταίο προεκλογικό εξάμηνο δεν αναλαμβάνονται νέες πρωτοβουλίες, 

ο παραγωγικός χρόνος περιορίζεται μέχρι τα Χριστούγεννα του 1988. Να 

υπενθυμίσουμε ότι ένας υπουργός παιδείας ολοκλήρωσε το θεσμικό πλαίσιο για όλες 

τις βαθμίδες το 1985, αλλά η εφαρμογή προχώρησε ελάχιστα παρά τις διαδοχικές 

αλλαγές στην ηγεσία του Υπουργείου.  
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Ο ζητούμενος διάλογος ξεκίνησε άμεσα καθώς χρόνος δεν υπήρχε. Μέσα στο 

καλοκαίρι, στις 10 Αυγούστου, πραγματοποιείται συνάντηση της Δ.Ο.Ε. με τη νέα 

υφυπουργό παιδείας, Ρούλα Κακλαμανάκη, σε πολύ καλό κλίμα. Αμέσως μετά τη 

συνάντηση η Δ.Ο.Ε. εκδίδει ανακοίνωση στην οποία τονίζεται ότι «συζητήθηκε και 

αναλύθηκε διεξοδικά το διεκδικητικό πλαίσιο της Δ.Ο.Ε. που περιέχει θεσμικά και 

οικονομικά αιτήματα και η υφυπουργός Ρ. Κακλαμανάκη διαβεβαίωσε ότι προτίθεται 

να αντιμετωπίσει θετικά αρκετά από τα αιτήματα». 903 Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε 

από την πλευρά του Υπουργείου επισημαίνεται ότι τα εκπαιδευτικά-επαγγελματικά 

ζητήματα αποτελούν σημεία αιχμής τα τελευταία χρόνια ενώ τα οικονομικά θέματα 

δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. Όσον αφορά την αξιολόγηση των 

εκπαιδευτικών συμφωνήθηκε να αξιολογούνται μέσω του εκπαιδευτικού έργου και 

γι’ αυτό το σκοπό λειτουργεί ομάδα εργασίας, με επικεφαλής τον καθηγητή Χρήστο 

Φράγκο και τη συμμετοχή της Δ.Ο.Ε. Το διδακτικό ωράριο συμφωνήθηκε να 

καθιερωθεί σε 25 ώρες εβδομαδιαίως. Επίσης, να δοθούν τα βιβλία στους δασκάλους 

με τον τρόπο που δόθηκαν στους καθηγητές. Υπήρξε σύγκλιση απόψεων στη 

διαδικασία μεταθέσεων και αποσπάσεων. Συζητήθηκε επίσης το θέμα του ενιαίου 

(9χρονου) σχολείου. Τέλος, τέθηκε το θέμα της εξομοίωσης των δασκάλων με 

εκείνους που αποφοιτούσαν πλέον από τα πανεπιστήμια.904 Ακολούθησε και δεύτερη 

συνάντηση της Δ.Ο.Ε. με την υφυπουργό, στις 29 Αυγούστου, μετά το πέρας τη οποίας 

εκδόθηκε ανακοίνωση από το ΥΠ.Ε.Π.Θ., στην οποία αναφέρεται ότι τα θέματα της 

διδασκαλίας των 25 ωρών και της αγοράς βιβλίων είναι ώριμα και θα προχωρήσουν 

με συνοπτικές διαδικασίες. Το θέμα της αξιολόγησης, όπως ανέφερε, καλύφθηκε στην 

προηγούμενη ανακοίνωση και θα αντιμετωπιστούν τα θέματα της επιμόρφωσης και 

εξομοίωσης, που είναι δίκαια. Γενικά φαίνεται ότι η προσέγγιση της νέας ηγεσίας του 

Υπουργείου είναι θετική για όλα τα θέματα, είτε για άμεση ρύθμιση είτε για συζήτηση 

και αναζήτηση κοινά αποδεκτής λύσης.  

Η δημοσίευση της ανακοίνωσης της υφυπουργού στο Δ.Β. 1004 του Ιουλίου – 

Αυγούστου 1988, γίνεται με το χαρακτηρισμό «έγγραφο σταθμός». Στο ίδιο φύλλο905 

δημοσιεύεται η ανακοίνωση-απάντηση της Δ.Ο.Ε. στο έγγραφο του Υπουργείου για το 

διεκδικητικό πλαίσιο στην οποία επισημαίνεται πως «η απάντηση του Υπουργείου 

Παιδείας στο διεκδικητικό πλαίσιο του κλάδου, αποτελεί σίγουρα θετικό γεγονός που 

μπορεί να οδηγήσει στην υπέρβαση του αρνητικού κλίματος που υπήρχε στο χώρο της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και συνακόλουθα στη δημιουργία θετικών 

προϋποθέσεων για ουσιαστική αναβάθμισή της. Ιδιαίτερα θετικό γεγονός αποτελούν 

οι διευκρινίσεις από μέρους του υπουργού παιδείας Γεώργιου Παπανδρέου, τόσο των 

στόχων της κυβέρνησης σε σχέση με την υποχρεωτική εκπαίδευση, όσο και της 

οριοθέτησης της προοπτικής για ουσιαστική αποκέντρωση της εκπαιδευτικής 
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 «Δάσκαλοι σε θέση αναμονής», Εφημερίδα Καθημερινή, 12/8/88,  
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 Δ.Β.1004/07&08-1988:63. 
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εξουσίας». Είναι φανερό, από το ύφος των ανακοινώσεων, ότι το κλίμα έχει αλλάξει 

και έχει δημιουργηθεί μια νέα δυναμική, η τελευταία ευκαιρία γι’ αυτήν την 

κυβέρνηση, για να επιλυθούν τα ζητήματα που τόσα χρόνια και παρά τις προσπάθειες 

που έγιναν δεν κατέστη εφικτό. Ωστόσο, εντός του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. σοβεί σοβαρή κρίση 

που φαίνεται και από το διαχωρισμό της θέσης της ΔΑΚΕ (που πρόσκειται στη Ν.Δ.) 

στην απόφαση του απερχόμενου Δ.Σ. να χαρακτηρίσουν σημαντική κατάκτηση για τον 

κλάδο τις γραπτές θέσεις της υφυπουργού. Με δική τους ανακοίνωση τα μέλη του 

διοικητικού συμβουλίου που πρόσκεινται στην παράταξη της ΔΑΚΕ  χαρακτήρισαν 

«εμπαιγμό» τις απαντήσεις του Υπουργείου Παιδείας και τόνισαν ότι «δεν 

ικανοποιήθηκε το κύριο αίτημα του κλάδου δηλαδή η αποκατάσταση της απώλειας 

τον αποδοχών, ενώ οι απαντήσεις δεν επιλύουν ούτε το 1% των προβλημάτων του».906  

Το ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς 1988-89 βρίσκει τους εκπαιδευτικούς να 

διαμαρτύρονται για την οικονομική κατάσταση, τον Τύπο να αναφέρεται στα κάθε 

είδους προβλήματα907 (στις ελλείψεις σε προσωπικό, σε αίθουσες, για την ποιότητα 

των αιθουσών, την υποχρηματοδότηση) αλλά και τον ίδιο τον υπουργό να 

αναγνωρίζει τα προβλήματα και να υπόσχεται ότι θα κάνει το παν για να δώσει 

λύσεις. Η κατάσταση συνολικά θυμίζει έντονα την περίοδο των ετών 1980 και 1981.  

Βρίσκει επίσης το συνδικαλιστικό κίνημα σε κρίση την οποία επιχειρεί να λύσει με 

μια έκτακτη γενική συνέλευση (1-2 Σεπτεμβρίου) όπως είχε αποφασιστεί τον Ιούνιο. 

Οι αντιπαραθέσεις που κυριάρχησαν, σχετικά με τα εκπαιδευτικά θέματα τα οποία 

ενδιαφέρουν τη μελέτη μας, έχουν σχέση με τις συναντήσεις του καλοκαιριού, μεταξύ 

του Δ.Σ. και της υφυπουργού και τις ανακοινώσεις μετά από αυτές. Συγκεκριμένα το 

Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. υπερασπίστηκε τις ανακοινώσεις αυτές υπογραμμίζοντας ότι 

προμηνύουν θετικές εξελίξεις. Ο απερχόμενος πρόεδρος της Δ.Ο.Ε., Χριστόφορος 

Κορυφίδης, υποστήριξε ότι μετά από τις συναντήσεις και όπως φαίνεται μέσα από 

αυτά τα έγγραφα «ανοίγονται πλέον οι προοπτικές για ουσιαστική παρέμβαση στο 

ποιοτικό στοιχείο της εκπαίδευσης κάτι που μέχρι σήμερα δεν υπήρχε» (Δ.Β. 

1005/Σεπτ.88 σ. 10). Όλες οι άλλες παρατάξεις όμως υποστηρίζουν ότι δεν επιλύεται 

κανένα ζήτημα. Ο Γ. Γούσης (μέλος του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.) κατηγόρησε τα μέλη της 
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 «Δέχθηκαν τις προτάσεις οι Δάσκαλοι. 'Εμπαιγμός' κατά τη ΔΑΚΕ η απάντηση του Υπουργείου 
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πλειοψηφίας ότι έκαναν βιαστικές κινήσεις μέσα στο καλοκαίρι, τη στιγμή μάλιστα 

που ήταν στο τέλος της θητείας τους. Υποστήριξε ακόμα ότι από το 1985 που άρχισαν 

οι έκτακτες γενικές συνελεύσεις γινόταν μόνο συζητήσεις χωρίς ποτέ να επιτευχθεί 

τίποτα. Αναφέρθηκε και αυτός στην προοπτική του 2000 λέγοντας ότι «το 

συνδικαλιστικό κίνημα, σε μια περίοδο υπαρκτής και κλιμακούμενης απειλής και 

μπροστά στα δεδομένα της ευρωπαϊκής πρόκλησης του 1992 και του 2.000, χρειάζεται 

μια νέα πνοή με πράξεις και γενναίες πρωτοβουλίες. Χρειάζεται ένα πρόγραμμα 

δράσης με αξιόπιστη προοπτική για το παρόν και το μέλλον με ένα σύγχρονο και 

εμπνευσμένο όραμα» (Δ.Β. 1005/Σεπτ.88 σ. 14-15). Ο Μεν. Παπαχρίστος, μέλος του 

Δ.Σ. και πρώην πρόεδρος της Δ.Ο.Ε., υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη συνδικαλιστική 

κρίση «οφείλεται στη συντηρητική αντεργατική πολιτική της κυβέρνησης, η οποία 

ασκείται — ιδιαίτερα από το 1985 και μετά — στο όνομα της σοσιαλιστικής 

μετάβασης ενώ την ίδια στιγμή πράττει ακριβώς τα αντίθετα». Συνεχίζοντας 

υποστηρίζει ότι η αδυναμία του συνδικαλιστικού κινήματος οφείλεται επίσης «σε 

αυτό, που όλοι οι εργαζόμενοι ονομάζουν κομματικοποίηση, αφερεγγυότητα των 

συνδικαλιστικών ηγετικών ομάδων, που αποδεδειγμένα λειτουργούν τις 

περισσότερες φορές με βάση το στενό κομματικό συμφέρον και τις άνωθεν 

κομματικές γραμμές. Έτσι, πρώτον μηδενίζουν τις δυνατότητες σύνθεσης ενιαίου 

λόγου των εργαζομένων και δράσης τους και δεύτερον, ενισχύουν τους 

συνδικαλιστικούς αγώνες, όταν υπάρχει μόνο πράσινο κομματικό φως ή τους 

ανακόπτουν όταν δεν μπορούν να τους ελέγχουν και να τους οδηγούν στο σωστό κατ’ 

αυτούς δρόμο»908 [οι επισημάνσεις δικές μας]. 

Εν τω μεταξύ μετά την παραίτηση της υφυπουργού παιδείας Ρούλας 

Κακλαμανάκη, στις 9 Σεπτεμβρίου 1988, καθήκοντα υφυπουργού, με αρμοδιότητα τα 

θέματα γενικής εκπαίδευσης, αναλαμβάνει την ίδια ημέρα ο Χάρης Καστανίδης. Σε 

συνάντηση που είχε μαζί του (8-10-88) η νέα ηγεσία της Δ.Ο.Ε. του έθεσε τα αιτήματα 

του κλάδου ενόψει των Γενικών Συνελεύσεων του Νοεμβρίου.909 Ο υφυπουργός 

δεσμεύτηκε να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις ως τις αρχές Νοεμβρίου για τρία 

ζητήματα. Για την επιμόρφωση υποστήριξε ότι η κυβέρνηση υιοθέτησε τις προτάσεις 

της επιτροπής Ξωχέλλη και θα σπεύσει να καταρτίσει το σχετικό Π.Δ. Για τα άλλα Π.Δ. 

που προβλέπονται από τον Ν.1566/85 ανέφερε ότι είναι έτοιμα και θα δοθούν την 

επόμενη μέρα στη δημοσιότητα και στις ομοσπονδίες, ενώ αμέσως μετά θα 

προωθηθούν στο Συμβούλιο της Επικρατείας για επεξεργασία. Τέλος, ο υφυπουργός 

αποδέχτηκε το αίτημα για να συσταθεί κοινή επιτροπή, που θα μελετήσει τα 

αναλυτικά προγράμματα του δημοτικού σχολείου.910  
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 «Δάσκαλοι: Λύσεις από το Υπουργείο ή Απεργία», Ελευθεροτυπία, 09-10-1988. 
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Τελικά τα σχέδια προεδρικών διαταγμάτων δίνονται για άλλη μια φορά στη 

δημοσιότητα στις 24 Οκτωβρίου 1988911 για διαβούλευση και δημοσιεύονται 

ολόκληρα στο Δ.Β.912 Όπως τόνισε κατά τη δημοσιοποίησή τους ο υπουργός παιδείας, 

Γ. Παπανδρέου, «τα σχέδια αυτά εκπονήθηκαν από ομάδα επιστημόνων υπό τον 

καθηγητή Χ. Φράγκο και μετά τη διαμόρφωση της τελικής πρότασης, για την οποία θα 

ληφθούν υπόψη οι απόψεις των εκπαιδευτικών ομοσπονδιών, θα συμβάλουν 

αποφασιστικά στην αναδιοργάνωση της σχολικής ζωής». Όσον αφορά το πλαίσιο για 

την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αποτελεί εργασία που εκπονήθηκε από επιτροπή 

υπό τον καθηγητή Π. Ξωχέλλη και στηρίχτηκε σε έκθεση της Ουνέσκο. Ο υφυπουργός 

Χάρης Καστανίδης δήλωσε ότι «σκοπός είναι η επιστημονική υποστήριξη των 

εκπαιδευτικών ώστε να κάνουν συνειδητές επιλογές που αφορούν την επιστημονική 

πράξη».913  

Τα σχέδια για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση που δημοσιεύτηκαν στο Δ.Β. 

αφορούσαν, την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και του εκπαιδευτικού, τα 

καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης των σχολικών μονάδων της 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την οργάνωση και τη λειτουργία 

των σχολικών μονάδων, την οργάνωση και τη λειτουργία των νηπιαγωγείων και τα 

καθήκοντα και τις αρμοδιότητες προϊσταμένων νηπιαγωγείων και νηπιαγωγών 

πρωτοβάθμιας εκπ/σης. Το σχέδιο Π.Δ. για την αξιολόγηση συμπεριέλαβε, στα πρώτα 

τέσσερα άρθρα, του την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου κατά το πρότυπο 

προγραμματισμός-απολογισμός, ενώ στα υπόλοιπα αναπτύσσονταν η διαδικασία 

αξιολόγησης του εκπαιδευτικού. Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού σύμφωνα με αυτό 

το σχέδιο, συντελείται στους εξής τέσσερις τομείς: το έργο του στην τάξη, το έργο του 

στη σχολική μονάδα, το έργο του στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον και τη 

συμμετοχή του σε δραστηριότητες επιμόρφωσης. Μέσα από μια διαδικασία που 

περιγράφεται στα επόμενα άρθρα καταλήγει σε μια περιγραφική έκθεση για τον 

εκπαιδευτικό και αποδίδεται με τους χαρακτηρισμούς «πολύ καλός», «καλός», 

«επαρκής», «ανεπαρκής».914 Δημοσιεύτηκε επίσης το σχέδιο Π.Δ. για τις 

αρμοδιότητες των σχολικών συμβούλων το οποίο θα αντικαθιστούσε το Π.Δ. 

214/84.915  

Η πρώτη αντίδραση της Δ.Ο.Ε. ήταν εστιασμένη στο σχέδιο Π.Δ. για την 

αξιολόγηση. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην εφ. Τα Νέα (27-10-88), το Δ.Σ. της 

Δ.Ο.Ε. τοποθετήθηκε αρνητικά απέναντι στο Π.Δ., που αφορούσε την αξιολόγηση των 

εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου. Αλλά και στα υπόλοιπα Π.Δ. 
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αναδείχθηκαν πολλά σημεία διαφωνίας μεταξύ άλλων στην αξιολόγηση της επίδοσης 

των μαθητών, στο ωράριο εργασίας και στο χρόνο εγγραφής των μαθητών στο 

δημοτικό.916  

Τον επόμενο μήνα, στις 5 Νοεμβρίου συγκεκριμένα, είναι προγραμματισμένες οι 

εκλογές των αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια 

Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Κ.Υ.Σ.Π.Ε. Σε ειδικό αφιέρωμα του Δ.Β.917 γι’ αυτές τις εκλογές 

παρατίθενται οι θέσεις των παρατάξεων. Εκεί, λοιπόν, αναγνωρίζεται ότι υπάρχει 

κρίση στον εκπαιδευτικό χώρο και προτείνονται λύσεις που συμπεριλαμβάνουν 

παρεμβάσεις στο θεσμικό πλαίσιο. Από την Ανανεωτική Συνδικαλιστική Κίνηση 

Εκπαιδευτικών (ΑΣΚΕ) επισημαίνεται ότι το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας 

της εκπαίδευσης συνεχίζει να είναι βαθύτατα συγκεντρωτικό παρά τις ελπίδες που 

είχαν καλλιεργηθεί στις αρχές της δεκαετίας για αποκέντρωση και λαϊκή συμμετοχή 

και γι’ αυτό καλεί τους εκπαιδευτικούς να παλέψουν για έναν νέο «αντί-1566». Είναι 

η πρώτη φορά που αναφέρεται ως αίτημα η συνολική αλλαγή του νόμου από την 

ψήφισή του ως εκείνη τη στιγμή και χωρίς βέβαια να έχει εφαρμοστεί στο σύνολό 

του.  

Όπως ήταν αναμενόμενο από τις πρώτες δηλώσεις, η επίσημη απάντηση της 

Δ.Ο.Ε. στα σχέδια Π.Δ. ήταν έντονα αρνητική. Σε σχετική ανακοίνωση που 

δημοσιεύεται στο Δ.Β.918 χαρακτηρίζει εμπαιγμό τη στάση του Υπουργείου να 

υπαναχωρήσει από τις έγγραφες δεσμεύσεις της τότε υφυπουργού, Ρ. Κακλαμανάκη, 

οι οποίες τώρα δεν αναγνωρίζονται από τον νυν υφυπουργό, Χ. Καστανίδη. 

Χαρακτηρίζει μάλιστα τις προβλέψεις του σχεδίου για την αξιολόγηση ως προσπάθεια 

ασφυκτικού ελέγχου του δασκάλου και νηπιαγωγού. Αναφέρει συγκεκριμένα, γι’ αυτό 

το θέμα, πως «ενώ το αίτημα του κλάδου ήταν η τροποποίηση των Νόμων 1304 και 

1566 και αξιολόγηση μόνο για κατάληψη διευθυντικών θέσεων, η κυβέρνηση 

προχώρησε με τα σχετικά προεδρικά διατάγματα στην επαναφορά του αυταρχισμού 

και στη μετατροπή των σχολικών συμβούλων σε νέους επιθεωρητές». Η θέση της 

Δ.Ο.Ε. ήταν αντίθετη και στα άλλα Π.Δ. που αφορούσαν τη βαθμολογία των μαθητών, 

θεωρώντας υποβάθμιση την κατάργηση της βαθμολογίας και την απόδοση λεκτικών 

χαρακτηρισμών και μάλιστα μόνο στις μεγαλύτερες τάξεις του δημοτικού σχολείου. 

Θεωρεί, επίσης, αρνητικό το γεγονός ότι διατηρείται η αύξηση του ημερήσιου και 

ετήσιου χρόνου διδασκαλίας. Εμμένει στις θέσεις της για αύξηση των αρμοδιοτήτων 

του συλλόγου διδασκόντων και όχι του διευθυντή. Τέλος, διαφωνεί με τη διατήρηση 

της κατάστασης για τις εγγραφές και τη φοίτηση στα νηπιαγωγεία. Καλεί μάλιστα 

τους εκπαιδευτικούς στο δρόμο του απεργιακού αγώνα, στις 23 Νοεμβρίου, για την 

κατάκτηση των αιτημάτων.  
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Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί μια αντίφαση που επεσήμανε ο Σ. Μπουζάκης.919 

Ενώ δηλαδή η βαθμολόγηση ως σύστημα αξιολόγησης τοποθετείται στα πλαίσια του 

παραδοσιακού αυταρχικού σχολείου το οποίο εκπαιδευτικοί και γονείς το 

απορρίπτουν, εντούτοις επιδιώκουν με κάθε τρόπο την επαναφορά της αριθμητικής 

βαθμολογίας στο δημοτικό σχολείο. Παράλληλα απορρίπτουν την αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού ως αυταρχική και καταπιεστική διαδικασία.  

Ο ίδιος αναφέρει ότι: «έχει ακόμη τεκμηριωμένα υποστηριχθεί, ότι το σύστημα 

βαθμολόγησης-αξιολόγησης δεν είναι υπεύθυνο για τις κοινωνικές ανισότητες, αφού 

αυτό δεν μπορεί να τις αλλάξει αλλά απλώς τις διατηρεί και τις αντικατοπτρίζει. Θα 

πρέπει βέβαια να σημειώσουμε εδώ ότι αυστηρά εξεταστικά συστήματα με άκαμπτα 

συστήματα αξιολόγησης-βαθμολόγησης, δε συναντά κανείς μόνο σε ανταγωνιστικές 

καπιταλιστικές κοινωνίες. Και στα σχολεία των σοσιαλιστικών χωρών έχουν επιβιώσει 

στοιχεία του αστικού σχολείου, όπως αυστηροί μηχανισμοί επιλογής με βαθμούς και 

εξετάσεις, ατομική άμιλλα με συστήματα Ολυμπιάδων κλπ.».920  

Επιστρέφοντας στα τεκταινόμενα, φαίνεται πως ούτε και αυτή τη φορά βρέθηκε 

διέξοδος στο δρόμο της εφαρμογής των σημαντικών θεμάτων της εκπαιδευτικής 

πολιτικής. Η κατάσταση συνεχίζει να παραμένει στάσιμη σε όλα τα σημαντικά 

ζητήματα και προχωρούν μόνο οι λειτουργικές αποφάσεις που αφορούν την 

καθημερινή λειτουργία της εκπαίδευσης με Π.Δ. και Υ.Α. βασισμένες στον 

προηγούμενο νόμο. Οι σχέσεις της Δ.Ο.Ε. με το Υπουργείο ξαναγίνονται τεταμένες 

γεγονός που θυμίζει επίσης την περίοδο ’80-’81. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

αποτελεί η ανακοίνωση-απάντηση της Δ.Ο.Ε., στον αρμόδιο υφυπουργό Χ. Καστανίδη, 

η οποία μετά από έκτακτη σύγκληση του Δ.Σ. «εκτιμά κατ’ αρχήν ότι πρόκειται για τον 

πιο απαράδεκτο εμπαιγμό που επιχειρήθηκε ποτέ σε βάρος του κλάδου από πολιτική 

ηγεσία και κυβέρνηση». Τονίζει πως «όταν η πολιτική ηγεσία του ΥΠ.Ε.Π.Θ. τολμά 

τόσο απροκάλυπτα να εξαπατά τόσους εκπαιδευτικούς, γονείς, μαθητές και ολόκληρο 

το λαό»  τότε η Ομοσπονδία θεμελιώνει το δικαίωμα «να καταγγείλει αυτήν την 

απάτη και τους απατεώνες». Για τα οικονομικά προβλήματα επισημαίνει ότι 

παρατηρείται «από μεριάς της κυβέρνησης άτακτη υποχώρηση σε σχέση με τις 

δεσμεύσεις που έστειλε στη Δ.Ο.Ε. η Ρ. Κακλαμανάκη, με την υψηλή καθοδήγηση του 

υπουργού παιδείας». Συνεχίζοντας καταγράφει ένα προς ένα τα αιτήματα, κυρίως 

οικονομικά αλλά και επαγγελματικά, που δεν έχουν ικανοποιηθεί.921  

Οι ομοσπονδίες εκπαιδευτικών και γονέων επιχειρούν πάλι κοινή πορεία για την 

αντιμετώπιση των κοινών προβλημάτων. Σε κοινή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε 

στα γραφεία της Δ.Ο.Ε. με τη συμμετοχή της Δ.Ο.Ε., Ο.Λ.Μ.Ε., Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. και Α.Σ.Γ.Μ.Ε. 

με στόχο το συντονισμό δράσης για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης, επισημάνθηκε 
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 Σ. Μπουζάκης, «Η εσωτερική μεταρρύθμιση στο σχολείο», Σύγχρονη Εκπαίδευση, τ.38/1988. 
920

 Ό.π. 
921

 Δ.Β.1007/11-1988:4. 
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πως «είναι κοινά τα προβλήματα της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών επομένως 

και κοινή πρέπει να είναι και η αντιμετώπισή τους. Είναι επιτακτική ανάγκη και 

ευθύνη όλων των χώρων για την περαιτέρω ανάδειξή τους ως άμεση προτεραιότητα. 

Είναι απαραίτητο να γίνει άμεσα νέα συνάντηση όλων των φορέων για το συντονισμό 

των ενεργειών ώστε να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις για μια πιο αποτελεσματική 

διεκδίκηση των κοινών στόχων».922 Τέλος, όλοι οι συμμετέχοντες φορείς εξέφρασαν 

την αμέριστη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη τους στην απεργία που εξήγγειλε η 

Δ.Ο.Ε. για τα προβλήματα της «δημόσιας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των 

λειτουργών της». Τα φύλλα του Δ.Β. κυριαρχούνται από ανακοινώσεις για αιτήματα 

που δεν αντιμετωπίζονται από την πολιτική ηγεσία και τις απεργιακές ή άλλες 

κινητοποιήσεις.923  

Οι τελικές θέσεις της Δ.Ο.Ε. στα εφαρμοστικά προεδρικά διατάγματα που 

δόθηκαν στη δημοσιότητα την τελευταία φορά τον Οκτώβριο του 1988, αναφέρονται 

σε σχετικές επιστολές προς το Υπουργείο Παιδείας.924  

Αξίζει εδώ να αναφερθούν οι γενικές παρατηρήσεις925 με τις οποίες το Δ.Σ. της 

Δ.Ο.Ε. υπογραμμίζει κάποια βασικά ζητήματα σχετικά με τις ευθύνες που αποδίδει 

στην κυβέρνηση η οποία καθυστερεί την έκδοση των Π.Δ. τρία ολόκληρα χρόνια μετά 

την ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου. Υποστηρίζει ότι η εμμονή της κυβέρνησης 

στο ίδιο πλαίσιο συνιστά επιστροφή στο παρελθόν και ότι ποτέ ο κλάδος δεν θα 

δεχτεί να εφαρμόσει αυτές τις ρυθμίσεις.  
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 Δ.Β.1007/11-1988:22. 
923

 Δ.Β.1008/12-1988, Δ.Β.1009/01-1989, Δ.Β.1010/02-1989. 
924

 Δ.Β.1010/02-1989, 1012/04-1989 και 1014/06-1989. 
925

 «α) Σημειώνουμε το γεγονός ότι αυτά τα σχέδια Π.Δ. έρχονται τρία χρόνια μετά την ψήφιση του 
νόμου 1566. Χρειάστηκαν τρία χρόνια για να προωθηθούν ορισμένα μόνο σχέδια Π.Δ. με σκοπό να 
υλοποιήσουν το νόμο. Αυτό και μόνο το γεγονός δείχνει πόσο δικαιολογημένη ήταν η «αδικαιολόγητη» 
για την κυβέρνηση 24ωρη απεργία της Δ.Ο.Ε. το Σεπτέμβρη του 1985, με αφορμή την κατεπείγουσα 
ψήφιση του παραπάνω νόμου, που δεν έπαιρνε υπόψη βασικές θέσεις του κλάδου και όλων των 
ενδιαφερόμενων για την εκπαίδευση φορέων. Θυμίζουμε μόνο το βασικό αίτημα αγώνων κι αγώνων 
για το ενιαίο 9χρονο βασικό σχολείο που θα έλυνε σειρά προβλημάτων στην εκπ/ση, το αίτημα για 
σταδιακή κατάργηση της ιδιωτικής εκπαίδευσης και παραπαιδείας, τους αγώνες να μη γίνει ο ΣΣ ο νέος 
επιθεωρητής κ λ.π., κλπ. β) Επισημαίνουμε ότι οι θέσεις του κλάδου δεν μπορεί να υλοποιηθούν μέσα 
από Π.Δ. που βασίζονται σε διατάξεις αυτού του νόμου, αλλά από Π.Δ. που προϋποθέτουν την 
τροποποίηση αυτού του νόμου. […] Ο κλάδος των δασκάλων και νηπιαγωγών ποτέ δεν αρνήθηκε τη 
συμμετοχή του σ' οποιαδήποτε επιτροπή, που θα είχε ως αντικείμενο την επανεξέταση του όλου 
νομοθεσμικού πλαισίου που αφορά την εκπ/ση, χωρίς βέβαια τις, εκ των προτέρων, δεσμεύσεις του 
συγκεκριμένου νόμου 1566 που είναι αντίθετες με βασικές του θέσεις. γ) Αυτές οι βασικές 
κατευθύνσεις του κλάδου για τα συγκεκριμένα ζητήματα, είναι γνωστές στην κυβέρνηση και την 
πολιτική ηγεσία του ΥΠ.Ε.Π.Θ., έχουν δοθεί κατ’ επανάληψη και πέρα απ' αυτό αποτέλεσαν κι 
αποτελούν πάγιο αίτημα του αγωνιζόμενου κλάδου. […] δ) Η σπουδή της κυβέρνησης για τα Π Δ. είναι 
όψιμη και δεν πείθει κανένα. Ας προχωρήσει εδώ και τώρα στην τροποποίηση των σχετικών διατάξεων 
του νόμου, όπως με σαφήνεια απαιτούμε χρόνια τώρα μ' όλους τους τρόπους κι αφού, με βάση αυτές 
τις νέες διατάξεις γίνουν τα σχέδια Π.Δ., με τη συμμετοχή του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.. τότε ο κλάδος και τα 
όργανά του μπορούν να διατυπώσουν τη δική τους τελευταία άποψη αμέσως. Η καθυστέρηση και η 
αναβολή είναι ευθύνη μόνο δική της, που δεν θέλησε και δεν θέλει να τροποποιηθούν οι νόμοι στην 
κατεύθυνση που απαιτεί ο κλάδος κι όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς». 
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Πιο συγκεκριμένα για τα σχέδια των Π.Δ. που αφορούν την αξιολόγηση των 

εκπαιδευτικών και τις αρμοδιότητες των σχολικών συμβούλων, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. 

αφού λαμβάνει υπ’ όψη την εγκατάλειψη του θεσμού του σχολικού συμβούλου από 

την κυβέρνηση, υπογραμμίζει την παραπέρα επίθεση σε αυτόν και την αποδυνάμωσή 

του μέσα από τα σχέδια προεδρικών διαταγμάτων. Τελικά, απορρίπτει αυτά τα σχέδια 

με το σκεπτικό ότι δεν παίρνουν υπόψη τους τη θέση και τους αγώνες του κλάδου και 

δεν μπορεί να αποτελέσει βάση για επιμέρους βελτιωτικές προτάσεις. Απορρίπτονται, 

επίσης, ως απαράδεκτα τα σχέδια για την οργάνωση και λειτουργία των δημοτικών 

και νηπιαγωγείων, αλλά και το αντίστοιχο σχέδιο για τα καθήκοντα και τις 

αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης των σχολικών μονάδων, καλώντας την 

κυβέρνηση να προχωρήσει πρώτα στην τροποποίηση του νόμου 1566/85 έτσι ώστε να 

καθιερώσει το σύλλογο διδασκόντων ως κυρίαρχο όργανο και μετά να προχωρήσει 

στην έκδοση Π.Δ. Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. αποδέχεται μόνο το σχέδιο για τα πειραματικά 

σχολεία των Α.Ε.Ι. ως έχει, ενώ τα αντίστοιχα σχέδια για τους σχολικούς 

συνεταιρισμούς και τις μεταθέσεις τα δέχεται με κάποιες βελτιωτικές προτάσεις.926  

Απορριπτική ήταν και η επιστολή-απάντηση (20-3-89) της Δ.Ο.Ε. που αφορά το 

σχέδιο για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ως αντίθετο με τις θέσεις του 

κλάδου.927 Σε ανάλογη επιστολή (16-5-89) το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. γνωστοποίησε στον 

υπουργό και στον αρμόδιο υφυπουργό, Ν. Λεβογιάννη, ότι δέχεται το σχέδιο Π.Δ. 

θέτοντας κάποιες προϋποθέσεις.928  

Οι απαντήσεις αυτές αποτέλεσαν τον επίλογο της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης 

που ξεκίνησε με ορμή και συναινετική διάθεση πριν από οχτώ χρόνια. Να σημειωθεί 

ότι τελικά δεν εκδόθηκαν τα περισσότερα Π.Δ. παρά μόνο αυτό των μεταθέσεων929 

προκειμένου να λειτουργήσει ο διοικητικός μηχανισμός του Υπουργείου, ενώ τα 

υπόλοιπα παραπέμφθηκαν για το μέλλον. Δεν εκδόθηκαν ούτε αυτά στα οποία 

συμφωνούσε η Δ.Ο.Ε., όπως για τα πειραματικά σχολεία ή το πρόγραμμα για την 

εξομοίωση930 των πτυχίων παιδαγωγικών ακαδημιών και παιδαγωγικών τμημάτων.  

Στις 18 Ιουνίου 1989 διεξήχθησαν βουλευτικές εκλογές στις οποίες επικράτησε η 

Νέα Δημοκρατία με αρχηγό τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, αλλά χωρίς 

κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Η Ν.Δ. με 44,3% των ψήφων κατέλαβε 145 έδρες, το 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. με 39,1% 125 έδρες, ο Συνασπισμός με 13,1% 28 έδρες και από 1 έδρα 

κατέλαβαν η ΔΗΑΝΑ με 1% και ένας ανεξάρτητος μουσουλμάνος με 0,5%.  
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 Δ.Β.1010/02-1989:14-19. 
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 Δ.Β.1012/04-1989:1. 
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 Δ.Β.1014/06-1989:3. 
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 Π.Δ. 115/1989 (ΦΕΚ 51/14-2-89 τ. Α΄) Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της 
δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
930

 Προεδρικό Διάταγμα 130/90 (ΦΕΚ Α/52/6-4-90) Προϋποθέσεις και διαδικασία εξομοίωσης των 
αποφοίτων των Παιδαγωγικών Ακαδημιών και των Σχολών Νηπιαγωγών προς τους πτυχιούχους των 
Παιδαγωγικών Τμημάτων Α.Ε.Ι. 
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Με βάση το θεωρητικό μοντέλο του Anthony Giddens ολοκληρώθηκε ο κύκλος 

δομοποίησης, ο οποίος οδήγησε το εκπαιδευτικό σύστημα σε μια νέα κατάσταση που 

θα αποτελέσει την απαρχή ενός νέου κύκλου στον οποίο θα αλληλεπιδράσουν η δομή 

και οι φορείς της δράσης για την αναδιαμόρφωσή του. 
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Γ.4.5. Συζήτηση για την εφαρμογή 

 

Ο Γ. Σταμέλος (2009:42) κάνει μια αρκετά ενδιαφέρουσα περιγραφή της 

καταστάσης που δημιουργήθηκε στην εκπαίδευση κατά την δεκαετία του 1980. 

Υποστηρίζει, λοιπόν, ότι «υπό την πίεση των “δημοκρατικών” διεκδικήσεων, 

καταργούνται όλοι οι μηχανισμοί ελέγχου και παρακολούθησης, συνεπώς και 

αξιολόγησης [...]. Έτσι, το εκπαιδευτικό σύστημα, αν και τύποις παραμένει υπερ-

συγκεντρωτικό, ουσιαστικά σπάει στα δύο». Δημιουργούνται δηλαδή δύο κόσμοι: 

ένας του ΥΠ.Ε.Π.Θ. που διαμορφώνει και εφαρμόζει πολιτικές χωρίς όμως να έχει τη 

δυνατότητα ελέγχου της εφαρμογής και ένας των εκπαιδευτικών όπου εγκαθίσταται η 

βεβαιότητα πως οι πολιτικές αλλάζουν με την αλλαγή του υπουργού, πράγμα που 

τους δίνει το αναγκαίο εργαλείο πίεσης ώστε να επιβάλλουν έναν μη έλεγχο στην 

εκπαίδευση. Αυτή η περιγραφή οπωσδήποτε ανταποκρίνεται σε μια επιφανειακή, εν 

πολλοίς, οπτική της κατάστασης στην εκπαίδευση. Όπως διαπιστώνουμε μέσα από τις 

πηγές μας, η θέληση της πολιτικής εξουσίας να επιβάλλει αξιολόγηση και έλεγχο δεν 

περιορίστηκε ποτέ, απλώς δεν επιτεύχθηκε λόγω της φύσης της διαχείρισης της 

εξουσίας κατά τη δεκαετία του 1980 και της άμεσης σχέσης της με το συνδικαλιστικό 

κίνημα. 

Η Δ.Ο.Ε., λοιπόν, έκανε πολλές προσπάθειες τόσο κατά τη διαμόρφωση όσο και 

κατά την εφαρμογή να περάσει τις θέσεις της. Όπως σε κάθε πλουραλιστικό μοντέλο 

αυτό αποτελεί μέρος της λειτουργίας του κράτους. Ωστόσο, είχε προνομιακή 

μεταχείριση τουλάχιστον μέχρι το 1985.  Μέχρι τότε η πρακτική ήταν να συμμετέχει 

στις επιτροπές του ΥΠ.Ε.Π.Θ. για τη διαμόρφωση των νομοσχεδίων και των άλλων 

κανονιστικών διατάξεων. 

Μετά το ’85 αλλάζει στάση, αρνείται να συμμετέχει στις επιτροπές αλλά 

καταθέτει τις θέσεις της και ζητά να συνομιλεί σε επίπεδο ηγεσίας του Υπουργείου. 

Μάλιστα δεν προσέρχεται στο διάλογο μετά από επίσημη πρόσκληση του Αντώνη 

Τρίτση και έτσι τα Π.Δ. που δόθηκαν στη δημοσιότητα (τον Απρίλιο του ’88) δεν 

εκδόθηκαν ποτέ. Ενδεχομένως η Δ.Ο.Ε. να ήθελε να έχει μεγαλύτερη επιρροή ιδίως 

στα κριτήρια και τα συμβούλια επιλογής των στελεχών, διότι γνώριζε ότι πολλές 

φορές η εφαρμογή ενός νόμου γίνεται από κάτω προς τα πάνω, οπότε αν ελέγχεις τη 

βάση ελέγχεις την εφαρμογή. 

Όπως και να έχει, η συμπεριφορά αυτή μπορεί να έχει την εξήγησή της και στην 

δομή του ελληνικού κράτους. Στην πραγματικότητα βέβαια, η δομή και η λειτουργία 

του συγκεντρωτικού κράτους δεν άλλαξε σημαντικά, ακόμη και κατά τη δεκαετία του 

1980, όπως αποκαλύπτει η σχετική έρευνα. Μια τέτοια πρόσφατη έρευνα μάλιστα, η 

οποία αφορά τη διακυβέρνηση της χώρας κατά τις τελευταίες δεκαετίες, κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι παρά τα μέτρα αποκέντρωσης, που πάρθηκαν σε θεσμικό επίπεδο 
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κατά τη δεκαετία του 1980, ο συγκεντρωτισμός της εκτελεστικής εξουσίας αντί να 

μειωθεί, ισχυροποιήθηκε (Δ. Α. Σωτηρόπουλος, 1993).  

Αντίστοιχα, το γραφειοκρατικό πελατειακό σύστημα φαίνεται να αντικαθιστά το 

παλιό φαινόμενο της πατρωνίας κατά τα τελευταία χρόνια. Στο γραφειοκρατικό 

πελατειακό σύστημα (bureaucratic clientelism), ο δεσμός δεν είναι πια προσωπικός, 

μεταξύ ψηφοφόρου και πολιτικού ταγού, αλλά απρόσωπος, μεταξύ του κόμματος και 

των οπαδών του, σχέση που καλλιεργήθηκε σ’ όλες τις πολιτικές παρατάξεις μετά το 

1980 (Καζαμίας & Κασσωτάκης 1995:18).  

Μετά τη θέσπιση της εκπαιδευτικής πολιτικής επιχειρήθηκε πολλές φορές να 

προχωρήσει η εφαρμογή της. Στην προσπάθειά μας να μελετηθούν αυτά τα 

εγχειρήματα αξιοποιήθηκαν μεικτά μοντέλα εφαρμογής. Εκ των άνω με τις κινήσεις 

του κράτους μέχρι την τοποθέτηση των στελεχών και την προσπάθεια έκδοσης των 

Π.Δ. και από τη βάση με τις στρατηγικές κινήσεις των συνδικαλιστικών και διοικητικών 

στελεχών. Άλλωστε, γνωρίζουμε ότι το συμμετοχικό ή συναινετικό μοντέλο 

διαμόρφωσης των κρατικών πολιτικών «εξασφαλίζει τη δικαιολόγηση ή αποδοχή της 

πολιτικής εξουσίας και επομένως την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των κρατικών 

πολιτικών» (Δούκας, 1995:527), πράγμα που επιχειρήθηκε ως το 1985, για να υπάρξει 

διαφοροποίηση κατόπιν, όπως ήδη τονίσαμε.  

Ως προς αυτό πάντως, θα πρέπει να γίνει σαφές ότι η υπόθεση εργασίας που 

διατυπώνουμε είναι ότι όσο περισσότερο αποδυναμώνεται ο ιδεολογικός / πολιτικός 

εκπαιδευτικός λόγος των συνδικάτων, τόσο περισσότερο μειώνεται η δύναμη δράσης 

τους, με αποτέλεσμα τη μετατροπή τους σε αθροίσματα αιτημάτων ευάλωτα στις 

εξωτερικές πιέσεις. Αναλύοντας περισσότερο την υπόθεση αυτή υποστηρίζουμε ότι, 

όταν οι στρατηγικοί στόχοι αποδυναμώνονται, η συνδικαλιστική δράση υποβιβάζεται 

σε έναν τακτικισμό χωρίς αρχές και στόχους (Δούκας 1995:534-535). Είναι μια 

υπόθεση εργασίας αρκετά βάσιμη, ειδικά μετά την παράθεση των πηγών μας από την 

ψήφιση του 1566/85 και μετά.  

Όσον αφορά το θεσμό του σχολικού συμβούλου, οπωσδήποτε θα πρέπει να 

περιγραφεί ως μια καινοτομία πολύ σημαντική, αλλά, όπως τονίζει και ο  Θ. 

Χατζηστεφανίδης (1986:336-7), ο οποίος μεταφέρει τις περιπέτειες στελέχωσης του 

θεσμού των σχολικών συμβούλων την πρώτη φορά, η σύγκρουση με τον 

συνδικαλιστικό φορέα των δασκάλων σοβεί από την πρώτη στιγμή. Στις 

συμπληρωματικές επιλογές μάλιστα του 1985 η Δ.Ο.Ε. δεν συμμετείχε. Αν 

συνυπολογιστεί και η κάθετη διαφωνία των ήδη υπηρετούντων επιθεωρητών δεν 

μπορεί να πει κανείς ότι υπήρξε απολύτως συναινετική η διαδικασία για την 

αντικατάσταση του θεσμού του επιθεωρητή και την αναμόρφωση της παιδαγωγικής 

καθοδήγησης των εκπαιδευτικών. Στις συνεντεύξεις μας βέβαια γίνεται ξεκάθαρο ότι 

υπήρχε ως βίωμα η αναγκαιότητα της αλλαγής αυτής και από τις πηγές μας γίνεται 

φανερό ότι ως το 1986 η νέα κατάσταση θα γίνει πλήρως αποδεκτή και από την 

αξιωματική αντιπολίτευση. 
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Η ίδια βέβαια η διαδικασία εφαρμογής, όπως τουλάχιστον την 

παρακολουθήσαμε μέσα από τις πηγές, βασίζεται την θεωρία της δομοποίησης, του 

Anthony Giddens, η οποία μιλά για αλληλεπίδραση της δομής και φορέων δράσης σε 

συνεχείς κύκλους. Υπάρχουν όμως πράγματι αυτές οι συσχετίσεις; Ας ξαναθυμηθούμε 

τον Α. Giddens, ο οποίος αναπτύσσοντας τη θεωρία του για τη δομοποίηση επιχειρεί 

τη γεφύρωση της αντίθεσης μεταξύ των δύο πόλων, της κοινωνικής δομής και του 

φορέα δράσης. Όπως είχαμε γράψει και στο πρώτο μέρος της παρούσας μελέτης, 

σύμφωνα με τη θεωρία της δομοποίησης (structuration), «το βασικό πεδίο της 

μελέτης των κοινωνικών επιστημών, δεν είναι ούτε η εμπειρία του ατομικού 

υποκειμένου, ούτε η ύπαρξη οποιασδήποτε μορφής κοινωνικής ολότητας, αλλά οι 

κοινωνικές πρακτικές που εκτείνονται στο χώρο και στο χρόνο».931 Με βάση τη θεωρία 

αυτή, μπορούμε να πραγματευτούμε τα ζητήματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια 

διαμόρφωσης και εφαρμογής της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης τη δεκαετία του ’80.  

Υπό την οπτική αυτή, ας δούμε την περίπτωση του σχολικού συμβούλου. Ενώ 

λοιπόν η νομοθεσία προέβλεπε κάποιους θεσμικούς ρόλους για τον σχολικό 

σύμβουλο, ότι δηλαδή θα λειτουργούσε ως σύμβουλος, συνεργάτης, αλλά και 

αξιολογητής, τα κοινωνικά υποκείμενα (Δ.Ο.Ε.-δάσκαλοι) δεν αποδέχτηκαν το ρόλο 

του αξιολογητή. Συνέπεια της άρνησης αυτής, παρά τις προσπάθειες της πολιτικής 

εξουσίας, ήταν ο ρόλος αυτός να μην εφαρμοστεί. Ο δομικός παράγοντας, στην 

περίπτωσή μας η πολιτική εξουσία, παρά το ότι δεν μπορεί κανείς να υποστηρίξει ότι 

διαφοροποιείται ριζικά από τις αρχικές δεσμεύσεις του, γιατί στην περίπτωση του 

σχολικού συμβούλου το αντίθετο συμβαίνει, όταν επιχειρεί να εφαρμόσει μια 

πολιτική που είχε διαμορφωθεί απροσδιόριστα ή καλύτερα με ασάφεια αποτυγχάνει. 

Καθώς δηλαδή μεταθέτει χρονικά σε ένα απροσδιόριστο μέλλον την έκδοση των 

προεδρικών διαταγμάτων με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες, δημιουργεί σύγχυση 

η οποία προκαλεί τα κοινωνικά υποκείμενα σε άρνηση και τελικά σύγκρουση στην 

προσπάθειά τους να συνδιαμορφώσουν το περιεχόμενό τους. Όπως διαπιστώσαμε 

από την ιστορική αφήγηση, το ζήτημα αυτό, σε ένα πρώτο επίπεδο, φαίνεται να 

προκαλεί την διαφοροποίηση μεταξύ συνδικαλιστικού φορέα και Υπουργείου. Σε ένα 

δεύτερο επίπεδο μπορούμε βέβαια να διαπιστώσουμε αφενός μια διαφοροποίηση 

στην προσέγγιση των εκπαιδευτικών πραγμάτων στο ίδιο το ΠΑ.ΣΟ.Κ. και αφετέρου 

την επιμονή του συνδικαλιστικού φορέα σε ιδεολογικούς στόχους τους οποίους 

πολιτικά το ΠΑ.ΣΟ.Κ. φαίνεται να εγκαταλείπει μετά το 1985.  

Αναφορικά με το ζήτημα της ασάφειας και των αρμοδιοτήτων των σχολικών 

συμβούλων, να υπενθυμίσουμε το μοντέλο εφαρμογής μιας πολιτικής του R. Matland 

(1995), το οποίο επισημαίνει ότι υπάρχει σχέση μεταξύ της ασάφειας στη νομοθεσία 

και της αποδοχής του από τους φορείς. Αυτή η ασάφεια λειτουργεί ως ένας κενός 
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χώρος που επιτρέπει στους φορείς να παρέμβουν. Σε αυτόν τον κενό χώρο, αναλόγως 

με το βαθμό άρνησης και απόρριψης της πολιτικής, δημιουργούνται συγκρούσεις οι 

οποίες έχουν στενή σχέση με το βαθμό και, τελικά, τον τύπο της εφαρμογής της. 

Καθώς είναι σαφές ότι ο πυρήνας της εφαρμογής της εκπαιδευτικής πολιτικής 

στην περίπτωσή μας είναι η διαδικασία έκδοσης των Π.Δ.,932 είναι αναγκαίο να 

επικαλεστούμε το σχετικό αφιέρωμα που έκανε το περιοδικό Σύγχρονη Εκπαίδευση 

στο τεύχος 43/Νοέ-Δεκ. 1988, το οποίο αναφέρει ως ένα πρώτο ζήτημα για την 

τακτική του ΥΠ.Ε.Π.Θ. είναι ότι «συντάσσει νόμους, Π.Δ., σχέδια Π.Δ. και όταν 

συναντά αντίσταση στην εφαρμογή τους τότε καλεί τις δευτεροβάθμιες 

συνδικαλιστικές οργανώσεις των εκπαιδευτικών “να εκφράσουν τις απόψεις τους” 

(δηλαδή να προσφέρουν το άλλοθι της συναίνεσης) και στη συνέχεια ανακοινώνει ότι 

στο σχεδιασμό “συμμετείχαν” οι εκπαιδευτικοί. Όμως, με προδιαγεγραμμένα πλαίσια, 

με δοσμένους τους θεσμικούς όρους, με προκαθορισμένη φιλοσοφία και επιδιώξεις οι 

οργανώσεις καλούνται να διαπραγματευτούν είτε, στην καλύτερη περίπτωση, κάποιες 

μικροβελτιώσεις των όσων ήδη έχουν αποφασιστεί, είτε τη συναινετική ρύθμιση 

κάποιων τεχνικών ζητημάτων. Και στις δύο περιπτώσεις το ΥΠ.Ε.Π.Θ. έχει εξασφαλίσει 

το άλλοθι της “συμμετοχής” των εκπαιδευτικών, της “συνευθύνης” και της συναίνεσης 

που προορίζεται για... ευρεία κατανάλωση και πειθώ της “κοινής γνώμης”. Φυσικά 

ποτέ δεν προβλέπεται μια διαδικασία συμμετοχής όλων των εκπαιδευτικών —και όχι 

μόνο σε επίπεδο εκπρόσωπων— σε έναν διάλογο “εφ' όλης της ύλης”, “επί της 

ουσίας” και χωρίς προδιαγραφές και de facto όρους. Η συμμετοχή κάποιου 

εκπροσώπου —οσοδήποτε ικανού– σε μια διαπραγμάτευση όπου τα πάντα είναι 

προκαθορισμένα και προαποφασισμένα – ακόμα και όταν δηλώνεται το αντίθετο- έχει 

μόνο την έννοια της συναίνεσης» (Χρονοπούλου, 1988:6). Είναι μια περιγραφή, από 

την πλευρά της αριστερής αντιπολίτευσης και του εκπαιδευτικού συνδικαλισμού 

βεβαίως, του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της εφαρμογής 

το εργαλείο του «εθνικού διαλόγου».  

Η αρθρογράφος επισημαίνει επίσης, ότι όταν ανέλαβε η επιτροπή υπό τον Χρ. 

Φράγκο, παρέλαβε για να «επεξεργαστεί» έτοιμα σχέδια Π.Δ. που θα υπηρετούσαν 

την εκπαιδευτική πολιτική. Έτσι, χαρακτηρίζει τα σχέδια προεδρικών διαταγμάτων ως 

«επιστημονικά ανέγκυρων» και τα θεωρεί «απορριπτέα στο σύνολο τους καθώς δεν 

αφήνουν κανένα περιθώριο διαπραγμάτευσης και βελτίωσής τους. Μαζί μ' αυτά 

πρέπει άμεσα να αποσυρθεί και ο Ν. 1566/85 αφού αυτός είναι που κυρίως 

υπαγορεύει και καθοδηγεί μονοσήμαντα και υποχρεωτικά στη σύνταξη σχεδίων με 

τέτοιο περιεχόμενο». Στην κατακλείδα του αφιερώματος δεν παραλείπεται να 

σημειωθεί και ότι «η επιβολή όλο και ισχυρότερου συγκεντρωτισμού και 

ομοιομορφίας και η ανακάλυψη και χρησιμοποίηση νέων μέτρων ελέγχου και 

καταστολής (συμβολικής ή φυσικής) όσο φανερώνει τις προθέσεις των σχεδίων και τη 
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φιλοσοφία του 1566/85 άλλο τόσο καταδεικνύει την κρίση της κατεστημένης 

εκπαίδευσης και τα αδιέξοδά της» (Χρονοπούλου, 1988:22).  

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ένα άρθρο του Θεόφραστου Γέρου, ενός από τους 

αρχιτέκτονες αυτής της μεταρρύθμισης,  με τίτλο «Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που 

έμεινε μεσοστρατίς»933 που αποτελεί μια από τις πρώτες προσπάθειες αποτίμησης 

της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης και των προσπαθειών εφαρμογής, στη συγχρονία 

της (19-3-1989). Εκεί λοιπόν ο Θ. Γέρου αναφέρει ότι «η προσπάθεια που ξεκίνησε το 

1981, πριν τελειώσει η πρώτη τετραετία της κυβέρνησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ., άρχισε να 

υποχωρεί. Πήγε προς τα πίσω, έγινε διστακτική, σε τέτοιο σημείο ώστε να μην την 

αναγνωρίζουν και οι ίδιοι που την ξεκίνησαν». Και παρακάτω αναφέρεται στο πιο 

χαρακτηριστικό παράδειγμα, στο θεσμό του σχολικού συμβούλου στον οποίο στήριξε 

η κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. πολλές ελπίδες για την αναμόρφωση και τον 

εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος. Παρ’ όλα αυτά υποστηρίζει ότι ο 

θεσμός βρίσκεται σε κρίση. Ενώ όλοι συμφωνούσαν για την ανάγκη να καθιερωθεί 

ένας θεσμός απελευθερωτικός, συνεργατικός, υποστηρικτικός για το δάσκαλο όταν, 

με την κατάργηση του αναχρονιστικού θεσμού, θεσπίστηκε ο σχολικός σύμβουλος, 

αυτός αφέθηκε στην τύχη του και δεν στηρίχτηκε. Έτσι, σύμφωνα με τον αρθρογράφο, 

αυτή η εγκατάλειψη οδήγησε στην υποβάθμιση για την οποία όλοι έχουν ευθύνες. 

Πρώτα-πρώτα «οι ίδιοι οι σχολικοί σύμβουλοι που δεν εκτίμησαν όσο έπρεπε την 

αλλαγή και με τις πρώτες δυσκολίες εγκατέλειψαν την προσπάθεια. Το Υπουργείο 

Εθνικής Παιδείας που καθυστέρησε αδικαιολόγητα την έκδοση των διαταγμάτων 

υλοποίησης του νέου θεσμού και που εξακολουθεί να χαράζει προσωπική πολιτική 

στη θέση της κυβερνητικής. Με την αλλαγή του προσώπου του υπουργού αλλάζει και 

η πολιτική. Οι νομάρχες γιατί δεν έχουν το χρόνο ν' ασχοληθούν με την ουσία του 

θεσμού και δεν είναι και δουλειά τους. Οι διοικητικοί προϊστάμενοι της εκπαίδευσης 

που εύκολα ξαναβρήκαν τα γνώριμα “μονοπάτια” που είχε αφήσει η προηγούμενη 

διοίκηση. Οι ίδιοι οι δάσκαλοι και οι καθηγητές με το ωφελιμιστικό πνεύμα που τους 

κατέχει, διέκριναν αμέσως ποιον χρειάζονται άμεσα, ποιον έχουν ανάγκη ανάμεσα 

στους δυο το σχολικό σύμβουλο ή το διοικητικό προϊστάμενο και ανάλογα 

συμπεριφέρθηκαν» [οι επισημάνσεις δικές μας].  

Τα προβλήματα που προέκυψαν, δεν κατέστη δυνατό να επιλυθούν από το 

Υπουργείο. Η καθυστέρηση έκδοσης προεδρικών διαταγμάτων για τον καθορισμό 

αρμοδιοτήτων τορπίλισε το θεσμό από την πρώτη τετραετία της διακυβέρνησης 

ΠΑ.ΣΟ.Κ., ενώ «ό,τι έγινε στη δεύτερη τετραετία ή μάλλον ό,τι δεν έγινε, 

αποδυνάμωσε περισσότερο το θεσμό. Κακοί χειρισμοί της πολιτικής ηγεσίας του 

Υπουργείου Εθνικής Παιδείας προκάλεσαν συγκρούσεις με τα συνδικαλιστικά όργανα 
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των καθηγητών και των δασκάλων από τη πρώτη ακόμα τετραετία. Αποτέλεσμα: 

διακόπηκε η συνεργασία ανάμεσα στους δυο με δυσάρεστες συνέπειες στην πορεία 

του νέου θεσμού».  

Όπως συμπεραίνει ο Θ. Γέρου, αυτό που τελικά άλλαξε στην εκπαίδευση ήταν ο 

φορέας άσκησης εξουσίας. Καθώς δηλαδή ο θεσμός του σχολικού συμβούλου 

σχεδιάστηκε για να μην έχει την παραδοσιακή εξουσία, αυτή αναλήφθηκε από τον 

προϊστάμενο. Έτσι, εν έτει 1989, επισημαίνει πως το μέλλον του θεσμού θα εξαρτηθεί 

από την επίλυση των προβλημάτων που υπήρχαν (το 1989). Αναφέρθηκε ακόμα και 

στις περιπτώσεις όπου κάποιοι εκπαιδευτικοί αρνούνται να δεχτούν τους σχολικούς 

συμβούλους στην τάξη λέγοντας πως, αν ο θεσμός δεν γίνεται αποδεκτός από 

μερικούς δεν σημαίνει ότι φταίει ο θεσμός. «Η μη αποδοχή αναφέρεται κυρίως σε 

αδυναμίες που είχε ο προηγούμενος από το σχολικό σύμβουλο τρόπος εποπτείας των 

σχολείων και στο φόβο που εκφράζεται τώρα τελευταία να μην καταντήσει (sic) ο 

σχολικός σύμβουλος να ασκεί τα καθήκοντά του όπως τα ασκούσε ο επιθεωρητής. 

Εκείνο που φαίνεται να μην ανέχονται οι νέοι κυρίως εκπαιδευτικοί είναι η ατομική 

αξιολόγηση». Για την αξιολόγηση υποστηρίζει ότι δεν πρέπει να είναι προσωπική 

αλλά μια πράξη κατά την οποία οι σχολικοί σύμβουλοι και οι εκπαιδευτικοί 

αξιολογούν μαζί μια εμπειρία, την εξέλιξή της, τα εμπόδια που βρίσκονται στο δρόμο 

της, τα λάθη και τα σφάλματα. Για τις περιπτώσεις όπου συνδικαλιστικοί σύλλογοι με 

δικές τους πρωτοβουλίες απαγόρευσαν την είσοδο του σχολικού συμβούλου στη 

σχολική τάξη, υποστήριξε ότι με τον τρόπο αυτό «το συνδικαλιστικό όργανο της 

περιφέρειας καταργούσε τη συνεργασία σχολικού συμβούλου  και εκπαιδευτικού. Η 

συνδικαλιστική οργάνωση ακύρωνε με τη στάση της τον ίδιο το θεσμό που στηρίζεται 

αποκλειστικά στην καλώς εννοούμενη συνεργασία ανάμεσα στο σύμβουλο και στο 

δάσκαλο. Αν είναι έτσι τα πράγματα τότε μοναδικός ρυθμιστής των εκπαιδευτικών 

μας πραγμάτων γίνεται το συνδικαλιστικό όργανο, που μπορεί να κατηγορηθεί για 

υπερβολικό “συντεχνιασμό”». 

Στο σημείο αυτό, κρίνεται απαραίτητο για να ολοκληρωθεί η εικόνα που 

σκιαγραφήσαμε ως τώρα για την εφαρμογή της μεταρρύθμισης, να παρουσιάσουμε 

και τα αποτελέσματα της έρευνάς μας. Οι απαντήσεις που αφορούν σε ερωτήσεις 

σχετικές με την εφαρμογή της πολιτικής είναι αποκαλυπτικές. Γενικά, όσον αφορά το 

θεσμό του σχολικού συμβούλου, ο 16ος συνεντευξιαζόμενος τονίζει: «θεωρώ πάρα 

πολύ σπουδαίο το θεσμό του σχολικού συμβούλου, αλλά έτσι όπως εφαρμόστηκε δεν 

θεωρώ ότι πέτυχε. Τολμώ να πω ότι ο θεσμός του επιθεωρητή ήταν πιο πετυχημένος 

παρά τις αδυναμίες του διότι υπήρχε συγκεκριμένη δομή και οργάνωση, ήξεραν τι 

ήθελαν και γιατί το έκαναν. Επίσης για εκείνη την εποχή ίσως εκείνος ο θεσμός να 

ήταν αυτό που χρειαζόταν το κράτος. Αντίστοιχα για το θεσμό του προϊσταμένου 

υποστηρίζεται ότι δεν πέτυχε. «Οι προϊστάμενοι των γραφείων και των διευθύνσεων 

μετατράπηκαν σε γραφειοκράτες που ο μοναδικός τους στόχος ήταν οι αποσπάσεις 

των δασκάλων» (συνέντευξη 15). «Αν υπήρχε συνεργασία μεταξύ σχολικών 
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συμβούλων και προϊσταμένων και οι δυο θεσμοί θα είχαν πιθανότητα επιτυχίας. Οι 

ρήξεις ήταν μεγάλες, γιατί οι σχολικοί σύμβουλοι θεωρούσαν ότι ήταν ανώτεροι από 

τον προϊστάμενο. Ενώ υπήρχε διαχωρισμός αρμοδιοτήτων, η σύγκρουση είχε την 

αφετηρία της στα τυπικά προσόντα» (συνέντευξη 10).  

Καθώς το κυρίαρχο ζητούμενο στην εφαρμογή ήταν η έκδοση των προεδρικών 

διαταγμάτων, στην ερώτηση γιατί κατά τη γνώμη τους δεν εκδόθηκαν τελικά, οι 

απαντήσεις είναι δηλωτικές της σύγχυσης που υπάρχει ακόμα και σήμερα για τα 

αίτια. Ο 15ος συνεντευξιαζόμενος επισημαίνει πως «υπήρχαν εσωτερικές αντιδράσεις 

τόσο στο Υπουργείο όσο και μέσα στο ίδιο το ΠΑ.ΣΟ.Κ. αλλά και παράγοντες της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι αντιδρούσαν σε διάφορα πράγματα. Εκείνο 

που γνωρίζαμε εμείς σαν Δ.Ο.Ε. είναι ότι η Ο.Λ.Μ.Ε. αντιδρούσε στην ποινικοποίηση 

των ιδιαίτερων μαθημάτων, ενώ η Δ.Ο.Ε. πρότεινε μέχρι και την απόλυση των 

εκπαιδευτικών». Διαφορετική όμως αντίληψη έχει ο 5ος συνεντευξιαζόμενος, ο οποίος 

μπαίνοντας περισσότερο στην ψυχολογία του μέσου εκπαιδευτικού υποστηρίζει πως 

«ο εκπαιδευτικός κόσμος δεν είχε εμπιστοσύνη στους νόμους πλέον. Η μη εφαρμογή 

του νόμου έδινε τη βεβαιότητα της μη εφαρμογής των προεδρικών διαταγμάτων. 

Επίσης το πλήθος των Π.Δ. που έπρεπε να εκδοθούν δημιουργούσε την αίσθηση 

έλλειψης συγκεκριμένης κατεύθυνσης. Υπήρχε ασάφεια, σαν να πηγαίναμε στα 

τυφλά…».  

Στην ίδια ερώτηση, για τη μη έκδοση των Π.Δ. υπάρχουν και πιο συγκεκριμένες 

απαντήσεις: «οι διαδικασίες αξιολόγησης, για παράδειγμα, προκάλεσαν πολλές 

συναντήσεις, κατατέθηκαν προτάσεις, αλλά τελικά δεν προχώρησε καμιά γιατί 

σκόνταψε στους συνδικαλιστές 100%, που ακόμα και σήμερα είναι κατά της 

αξιολόγησης. Κι αυτό διότι θεωρούσαν ότι κανείς δεν είναι ικανός να τους 

αξιολογήσει, ότι είναι στο απυρόβλητο. […] Το μεγάλο επιχείρημα των συνδικαλιστών 

ήταν ότι η επιλογή των στελεχών που θα αξιολογούσαν γινόταν με κομματικά 

κριτήρια. Για παράδειγμα, επί κυβέρνησης ΠΑ.ΣΟ.Κ. τους σχολικούς συμβούλους  τους 

έβγαλε η κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ., όταν άλλαξε η κυβέρνηση και έγινε της Νέας 

Δημοκρατίας, οι περισσότεροι σχολικοί σύμβουλοι ήταν της Νέας Δημοκρατίας. 

Πολλοί συνάδελφοι ευθυγραμμίζονταν με τις θέσεις των συνδικαλιστών και δε 

δεχόταν να προχωρήσει η αξιολόγηση. Το συνδικάτο είχε τη δύναμη να σαμποτάρει 

τις πολιτικές» (συνέντευξη 12). 

Αποκαλυπτικές πάντως είναι κάποιες θέσεις των ερωτώμενών μας, όσον αφορά 

τις γενικότερες αιτίες της μη εφαρμογής της μεταρρύθμισης. Σημαντικό στέλεχος του 

συνδικαλιστικού κλάδου της εποχής, συσχετίζει τη μη εφαρμογή με την ίδια τη φύση 

του κόμματός του, υποστηρίζοντας πως «το ΠΑ.ΣΟ.Κ. προσπαθούσε να ελέγξει τα 

στελέχη του ώστε να λειτουργούν συντεταγμένα». Υποστηρίζει, μετά την παράθεση 

της προσωπικής του εμπειρίας, ότι οι αιτίες αποτυχίας συνίστανται στην «ανεπάρκεια 

των κομματικών μηχανισμών, στην ιδεολογική και πολιτική ανεπάρκεια, ίσως και σε  
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σκοπιμότητα». Τέλος, τονίζει δεν είχε προβλεφθεί ένας μηχανισμός υποστήριξης των 

στελεχών που κλήθηκαν να εφαρμόσουν τις πολιτικές και το μόνο που ενδιέφερε το 

κόμμα ήταν «ο ασφυκτικός έλεγχός τους από την κυβέρνηση» (συνέντευξη 15).  

Παρόμοια είναι και η θέση του 1ου συνεντευξιαζόμενου ο οποίος υποστηρίζει πως 

«είναι πολλοί οι παράγοντες που έπαιξαν αρνητικό ρόλο. Πρώτα η πολιτεία είναι 

υπεύθυνη γιατί δεν έκανε τα απαραίτητα σεμινάρια είτε στους γονείς είτε στους 

εκπαιδευτικούς για τις καινοτομίες αυτές. Τη μεγαλύτερη ευθύνη την έχει το ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

που έκανε αυτή τη μεταρρύθμιση. Διότι έπρεπε να ενημερώσει οπωσδήποτε τους 

εκπαιδευτικούς που ανήκαν ιδεολογικά στο δικό του χώρο, να τους επιμορφώσει ώστε 

να μπορούν να γίνουν οι πρεσβευτές της μεταρρύθμισης. Χωρίς επιμόρφωση όλοι 

αυτενεργούσαν, αυτοσχεδίαζαν». Ο 12ος συνεντευξιαζόμενος υποστηρίζει πως ο 

σημαντικότερος παράγοντας που έπαιξε ρόλο στη μη εφαρμογή της μεταρρύθμισης 

ήταν το συνδικάτο.  Προσθέτει ωστόσο ότι και η πολιτεία γρήγορα την εγκατέλειψε.  

Όπως διαφάνηκε από τις απαντήσεις ο ρόλος που διαδραμάτισε η πολιτεία, η 

πολιτική εξουσία κατ’ ουσίαν, ως μακρο-φορέας δράσης στην εφαρμογή, είναι εξόχως 

σημαντικός. Έτσι σύμφωνα με τους ερωτώμενους και οι ευθύνες που αποδίδονται σε 

αυτήν είναι εύλογες. Αξίζει όμως να παραθέσουμε την άποψη ενός σημαντικού μεγα-

φορέα δράσης για τον τρόπο που η κυβέρνηση διαμόρφωνε τις θέσεις της τις οποίες 

στη συνέχεια τις προωθούσε για εφαρμογή.  Ο 10ος συνεντευξιαζόμενος θεωρεί πως 

«κάθε υπουργός παιδείας τοποθετούσε τη δική του νομενκλατούρα, ένα σύνολο 

συμβούλων που μετακινούνταν στο Υπουργείο […] οι οποίοι είχαν την ευθύνη 

ουσιαστικά να διαμορφώσουν και να εφαρμόσουν την εκπαιδευτική πολιτική». Αυτοί 

αποτελούσαν την ομάδα συμβούλων του υπουργού και «το χειρότερο είναι ότι 

πολλές φορές δεν είχαν καμία σχέση ούτε με το συνδικάτο, ούτε με τον εκπαιδευτικό 

κόσμο». Η αντίληψη που δημιουργεί η άποψή του είναι αφενός αυτή της 

προχειρότητας και αφετέρου της διάστασης με τους μικρο-φορείς δράσης. Αν και η 

διάσταση με τους μικρο-φορείς έχει υποστηριχθεί τόσο από τις πηγές που 

παραθέσαμε όσο και από όλους σχεδόν τους ερωτώμενους, εντούτοις ο ίδιος 

αναδεικνύει και μια άλλη διάσταση. Υποστηρίζει λοιπόν πως «δεν υπήρχαν πρόεδροι 

της Δ.Ο.Ε. οι οποίοι μπορούσαν να προτείνουν εκπαιδευτική πολιτική – από ένα 

σημείο και μετά ήταν μόνο διαχειριστές της κατάστασης. Το συνδικάτο αγόταν και 

φερόταν». Δηλαδή και σε μακρο-επίπεδο δεν υπήρχε συνεργασία κατά την εφαρμογή 

της εκπαιδευτικής πολιτικής. 

Στην 12η συνέντευξη συναντούμε το επιχείρημα της μετακλητότητας σε 

συνδυασμό με την κομματικοποίηση ως το αίτιο της μη εφαρμογής μέρους της 

εκπαιδευτικής πολιτικής. Αναφέρει συγκεκριμένα πως «ενώ υπήρχε ενδιαφέρον των 

πολιτικών για την παιδεία, αυτό το ενδιαφέρον είχε συγκεκριμένη στόχευση εξαιτίας 

της μετακλητότητας, η οποία λειτούργησε αρνητικά. Αυτό που τελικά τους ενδιέφερε 

ήταν ποιοι και από ποιο κόμμα θα επιλεγόταν σχολικοί σύμβουλοι, προϊστάμενοι, 

μέλη των επιτροπών κλπ. Έτσι, κάθε φορά που άλλαζε η κυβέρνηση, άλλαζε και όλα τα 
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στελέχη.  Το ίδιο ίσχυε και για όλους τους συμβούλους που είχε στο Υπουργείο ο 

υπουργός». Συσχέτισε επίσης την αλλαγή των προσώπων στην ηγεσία του ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

με την αλλαγή στην πολιτική του και μάλιστα στην αντίθετη κατεύθυνση από τις 

αρχικές επιλογές, τονίζοντας πως «είναι φανερό ότι οι επόμενοι υπουργοί 

εγκατέλειψαν τη μεταρρύθμιση γιατί δεν ασπάζονταν τις ίδιες ιδέες και απόψεις, 

καθώς ήταν πολύ προοδευτική. Και αυτό φαίνεται διότι δεν στήριξαν τους νέους 

θεσμούς». 

Γενικά, οι ευθύνες της αποτυχίας εφαρμογής φαίνεται ότι βαρύνουν την 

κυβέρνηση. Όπως υποστηρίζει ο 11ος συνεντευξιαζόμενος «η ίδια η πολιτεία δεν 

στήριξε την εκπαιδευτική πολιτική. Θα έπρεπε εξαρχής να ξεκαθαρίσει το ρόλο του 

κάθε στελέχους. Πολύ σωστά ο Θεόφραστος Γέρου λέει ότι η πολιτεία γέννησε το 

μωρό (την εκπαιδευτική πολιτική) αλλά το άφησε στην είσοδο του βρεφοκομείου, 

εγκατέλειψε δηλαδή την ίδια την πολιτική της». 

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στελεχών επίσης επισημαίνεται ως προς την 

εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής. Στην 10η συνέντευξη διαβάζουμε πως «ένας 

πολύ μικρός αριθμός ήθελε να εφαρμοστούν και να λειτουργήσουν οι νέοι θεσμοί. Οι 

άλλοι είχαν στο μυαλό τους τον παλιό τον θεσμό, του επιθεωρητή. Ως στελέχη 

θεωρούσαν πως εκείνος προσέφερε μεγαλύτερη εξουσία, κύρος και αυθεντία 

πράγματα που τους γοήτευαν». Προς την μεριά των συνδικαλιστών ρίχνει τις ευθύνες 

ο 4ος συνεντευξιαζόμενος υποστηρίζοντας πως «οι προθέσεις ήταν καλές, αγαθές. 

Αυτοί που ανέλαβαν με ευθύνη να επιλέξουν στελέχη, είχαν όλη την καλή διάθεση 

αλλά τελικά δεν το κατάφεραν. Απαραίτητη προϋπόθεση για να καταλάβει κάποιος 

θέση στελέχους ήταν η καλή σχέση με τους συνδικαλιστές γιατί οι ίδιοι συμμετείχαν 

σε όλα τα υπηρεσιακά συμβούλια».  

Ως προς τον ρόλο του συνδικαλιστικού κινήματος κατά τη διάρκεια της 

εφαρμογής, στη συνέντευξη 2 τονίζεται επί αυτού του θέματος ότι «ο συνδικαλισμός 

ενδιαφερόταν για άλλα πράγματα και όχι για αυτή καθεαυτή την εκπαίδευση [...]. Οι 

συνδικαλιστές αγωνίζονταν για να προπαγανδίσουν τις πολιτικές ή καλύτερα τις 

κομματικές τους θέσεις στους εκπαιδευτικούς και να ενδυναμώσουν τους πολιτικούς 

φορείς στους οποίους ανήκαν. Ενδιαφερόταν μόνο για τις ψήφους των παρατάξεών 

τους. Τα εκπαιδευτικά θέματα δεν τους ενδιέφεραν καθόλου. Επεδίωκαν την 

προσωπική τους προβολή μέσω του συνδικαλισμού. Θέση προϊσταμένου έπρεπε να 

πάρει ο πρόεδρος της ΠΑΣΚ ή ο πρόεδρος της ΔΑΚΕ. Ήταν μεγάλη αδυναμία του 

συστήματος που τα μόνα προσόντα που έπρεπε να είχε κάποιος για να καταλάβει μια 

θέση ήταν πολιτικά. Έτσι πολλές φορές δεν προχωρούσαν οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν 

αξιόλογοι αλλά άνθρωποι που είχαν προσφέρει στον εκάστοτε πολιτικό φορέα. Δεν 

ήταν καθόλου αξιοκρατικός ο τρόπος επιλογής στελεχών. Για όλους αυτούς τους 

λόγους, τελικά έφθινε ο συνδικαλισμός».  
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Παρόμοια και η θέση του 7ου συνεντευξιαζόμενου: «οι συνδικαλιστές ο 

συνδικαλισμός γενικότερα ήταν ταυτισμένοι με την κυβέρνηση. Ήταν περισσότερο 

λαϊκιστές από την κυβέρνηση και προσπαθούσαν να χαϊδεύουν τον συνάδελφο έτσι 

ώστε να εξασφαλίζουν την ψήφο του και να εκλέγονται πάντα οι ίδιοι». Αντίστοιχα, ο 

1ος συνεντευξιαζόμενος εμβαθύνει περισσότερο στην επίδραση που είχε η 

συνδικαλιστική αυτή πρακτική ως προς την επιτυχία της μεταρρύθμισης και την εν 

γένει λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος. Αναφέρει πως το πρόβλημα στο 

συνδικαλισμό είναι ο κομματισμός. Ενώ αρχικά, κατά τη διαμόρφωση του Ν.1566 

υπήρχαν «στο συνδικαλιστικό κίνημα φωτισμένοι άνθρωποι οι οποίοι είχαν ιδέες, 

είχαν προτάσεις καθώς έβγαιναν από μια αυταρχική εκπαίδευση και από μια 

δικτατορία. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ήταν στο τέλος της καριέρας τους 

οραματίσθηκαν ανιδιοτελώς μια καλύτερη παιδεία, ένα καλύτερο σχολείο. Πολλές 

από τις προτάσεις τους έγιναν νόμοι. Αυτοί που ακολούθησαν όμως και κατέλαβαν τις 

ηγετικές θέσεις δεν ακολούθησαν το παράδειγμά τους. Προχωρούσαν χωρίς όραμα 

για την παιδεία, με βάση τις προσωπικές τους φιλοδοξίες. Η παιδεία λειτουργούσε 

χάρη στις προσωπικές προσπάθειες των εκπαιδευτικών. Με αποτέλεσμα όπου 

υπήρχαν δραστήριοι διευθυντές και εκπαιδευτικοί η σχολική μονάδα πήγαινε καλά. 

Όπου δεν υπήρχαν τέτοιοι, η μονάδα διαλυόταν έκανε βήματα πίσω. Οι συνδικαλιστές 

λειτουργούσαν ως λαϊκιστές. Εξαιτίας της λαϊκίστικης συμπεριφοράς τους και με 

γνώμονα το προσωπικό τους συμφέρον υπερασπιζόταν οποιονδήποτε συνάδελφο είτε 

είχε δίκιο είτε άδικο.». 

Στο ίδιο πλαίσιο, ο 5ος συνεντευξιαζόμενος παρουσιάζει τους συνδικαλιστές της 

εποχής να ενεργούν αποκλειστικά για προσωπικό όφελος: «ο καθένας προσπαθούσε 

ανάλογα με τα προσόντα του να εισαγάγει ανάλογες διατάξεις στα προεδρικά 

διατάγματα. […] Δηλαδή ο στόχος ήταν να φτιάξουν κατά το δοκούν τα διατάγματα 

έτσι ώστε να μπορέσουν να καταλάβουν ανώτερες θέσεις. Αν ανήκαν στον ίδιο 

πολιτικό χώρο με την κυβέρνηση όλα αυτά συγκαλύπτονταν, αν ήταν σε αντίθετο 

πολιτικό χώρο συγκρούονταν. Προσπαθούσαν να επηρεάσουν την πολιτεία ώστε να 

εξυπηρετηθούν τα προσωπικά τους συμφέροντα και όχι να εξυπηρετηθεί η 

εκπαιδευτική κοινότητα».  

Αντίθετα, σύμφωνα με το 10ο συνεντευξιαζόμενο, η πολιτική εξουσία δεν έχασε 

ποτέ την πρωτοκαθεδρία στην στελέχωση των θεσμών, παλιών και νέων, ενώ ο 

συνδικαλιστικός κλάδος δεν ασκούσε επ’ άπειρον επιρροή στους σχολικούς 

συμβούλους και στους προϊσταμένους. Ωστόσο, συμπληρώνει ότι στις πρώτες 

επιλογές, το 1983, ο πρόεδρος της Δ.Ο.Ε. διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη επιλογή 

των στελεχών. Υποστηρίζει πως «όταν ήταν υφυπουργός  ο Χρυσόστομος 

Καραπιπέρης [1974-76] διόρισε 32 επιθεωρητές από το Καρπενήσι. Όταν 

τοποθετήθηκε υφυπουργός ο Βασ. Κοντογιαννόπουλος [1976-81] από την Ηλεία, 

διόρισε  54 επιθεωρητές από εκεί. Ήρθε ο Μεν. Παπαχρίστος και επιλέχθηκαν 58 

σχολικοί σύμβουλοι, περίπου το 1/4, από την Ήπειρο. Δε γίνεται να μετακινείται η 
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ευφυΐα από το ένα γεωγραφικό διαμέρισμα σε άλλο, από την Ηλεία και το Καρπενήσι, 

στην Ήπειρο. Ωστόσο αυτοί που επιλέχθηκαν σχολικοί σύμβουλοι με αυτή τη 

διαδικασία, αισθανόμενοι ότι έχουν εξουσία, αφού κατέλαβαν τη θέση, απαξίωσαν το 

συνδικάτο. Πολλοί μάλιστα προσχώρησαν στην αντίπαλη παράταξη μετά». 

Όπως αναδείχθηκε από τις πηγές, η δράση του συνδικαλιστικού κινήματος σε 

πολλές περιπτώσεις ήταν καθοριστική στις εξελίξεις κατά την περίοδο που μελετούμε, 

αν και πολύ υποστήριξαν ότι στην πορεία η φυσιογνωμία του αλλοιώθηκε. Την άποψη 

αυτή έρχεται να ισχυροποιήσει και ο 9ος συνεντευξιαζόμενος, ο οποίος κρίνει επίσης 

σημαντικό το ρόλο των συνδικαλιστών, αλλά αναφέρει πως υπάρχουν θετικά και 

αρνητικά σημεία στη δράση τους. «Ήταν αυτοί που πρωτοστάτησαν στην διαμόρφωση 

των σκοπών της παιδείας ώστε να διαμορφώσουμε υπεύθυνους και δημοκρατικούς 

πολίτες. Επέδρασαν ώστε τα νέα παιδαγωγικά ρεύματα να μπουν στο νέο σχολείο. Σε 

αυτά τα σημεία ο ρόλος τους ήταν θετικός. Υπήρχαν όπως και παρεμβάσεις σε άλλα 

ζητήματα, όπως η αξιολόγηση, όπου ήταν αρνητικός. Επιπρόσθετα, υπάρχουν πολλά 

παραδείγματα αιρετών οι οποίοι εξαργύρωσαν την εκλογή τους από τον κλάδο 

καταλαμβάνοντας θέσεις προϊσταμένων. […] Ερχόταν η μια κυβέρνηση, έκανε τον 

έναν αιρετό προϊστάμενο, ερχόταν η άλλη κυβέρνηση έκανε τον άλλο. Εκεί νομίζω ότι 

ξεστράτισε ο συνδικαλισμός, ξέφυγε από τον ρόλο του. Σε κάθε περίπτωση οι 

συνδικαλιστές ήταν οι πρωταγωνιστές του κλάδου είτε θετικοί είτε αρνητικοί».  

Όσον αφορά το ρόλο των εκπαιδευτικών στην εφαρμογή της εκπαιδευτικής 

μεταρρύθμισης, παρά τη διχασμένη εικόνα που μας δίνουν οι συνεντεύξεις, η οποία 

κινείται μεταξύ θετικής και αρνητικής κλίμακας, κατά την άποψή μας έχει ιδιαίτερη 

σημασία η θέση του 12ου συνεντευξιαζόμενου, ο οποίος τονίζει πως «έπαιξε ρόλο που 

οι εκπαιδευτικοί δεν γνώριζαν πλήρως και δεν είχαν ενστερνιστεί τη φιλοσοφία της 

εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Σε αρκετές περιπτώσεις μάλιστα υπονόμευαν την 

εφαρμογή της». Ακόμα πιο αποκαλυπτικός είναι ο 6ος συνεντευξιαζόμενος, ο οποίος 

τονίζει ότι κατά την εκτίμησή του «υπήρξε μεγάλη αντίδραση στις προσπάθειες 

εφαρμογής της μεταρρύθμισης». Πιο καταφανής ήταν η προσπάθεια να υποβαθμιστεί 

και να ακυρωθεί ο θεσμός και το πρόσωπο του σχολικού σύμβουλου. […] Οι 

αφετηρίες αυτών των αντιδράσεων ήταν τόσο κομματικές όσο και προσωπικές [...]. 

Αυτό που ενοχλούσε ήταν ότι ο σχολικός σύμβουλος έμπαινε στην τάξη παρ’ όλο που 

γνώριζαν ότι αυτό ήταν στα καθήκοντά του και εκτός των άλλων ο ρόλος του ήταν 

απλά συμβουλευτικός». 

Ο ρόλος των στελεχών στην εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής κρίνεται 

θετικά στη 14η συνέντευξη όπου αναφέρεται πως «στη μεγάλη τους πλειοψηφία τα 

περισσότερα στελέχη προσπαθούσαν πάρα πολύ για την επιτυχία της μεταρρύθμισης. 

Έκαναν ότι μπορούσαν [...] διότι αλλιώς δεν θα μπορούσε να προχωρήσει». Ο 14ος 

συνεντευξιαζόμενος διαπιστώνει όμως ότι «υπήρχε άρνηση από πολλούς 

εκπαιδευτικούς κυρίως απέναντι στα νέα αναλυτικά προγράμματα και στα νέα 
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βιβλία». Η άρνηση αυτή προέκυψε κατά τον 16ο συνεντευξιαζόμενο διότι «οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί δεν πείστηκαν για πολλά από τα θέματα της 

μεταρρύθμισης». Σε άλλες συνεντεύξεις απαντώνται θετικές απόψεις και για το ρόλο 

των εκπαιδευτικών. «Ο ρόλος των εκπαιδευτικών ήταν θετικός γιατί ο κλάδος 

απαιτούσε να υπάρξει μια αλλαγή, όχι μόνο στο θέμα του συμβούλου αλλά και για τα 

καινούρια βιβλία, τα οποία αγκάλιασε. Αντιδράσεις υπήρξαν κυρίως από 

εξωσχολικούς φορείς με επιχειρήματα την αφαίρεση της λογοτεχνίας ή την κατάργηση 

της θρησκείας» (συνέντευξη 9).  

Τέλος, θα ήταν χρήσιμο να γίνει αναφορά στις απόψεις που διατύπωσαν οι 

συνεντευξιαζόμενοι ως προς το ρόλο των γονέων και των Ο.Τ.Α. στην εφαρμογή της 

μεταρρύθμισης, καθώς αποτελούσαν παράγοντα της λειτουργίας του σχολείου στα 

πλαίσια της λαϊκής συμμετοχής. Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι ο ρόλος της Α.Σ.Γ.Μ.Ε. 

ήταν πολύ ενεργός και σε σύμπνοια με τη Δ.Ο.Ε. κατά τη διαδικασία διαμόρφωσης 

της εκπαιδευτικής πολιτικής. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν παρατηρείται κατά την 

εφαρμογή της νέας εκπαιδευτικής πολιτικής. Ο 2ος συνεντευξιαζόμενος αναφέρει πως 

στα πλαίσια της καθημερινής λειτουργίας του σχολείου και με αφορμή όλο το νέο 

πνεύμα της μεταρρύθμισης για τις νέες παιδαγωγικές πρακτικές κλπ «πολύ συχνά 

ερχόμασταν σε αντιπαράθεση με το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων, με τους γονείς 

των παιδιών, με την κοινωνία γενικά, ακόμα και με τους τοπικούς, δημοτικούς ή 

κοινοτικούς, άρχοντες». Αν και οι γονείς συμμετείχαν, συνέβαλαν, βοήθησαν με όλους 

τους τρόπους που μπορούσαν για να βελτιωθούν οι υποδομές (συνέντευξη 3) τελικά 

φαίνεται ότι δεν μπόρεσαν να συνεργαστούν αρμονικά καθώς «είχαν υπερβάλλει λίγο 

για την θέση τους και μπήκαν σε εσωτερικά θέματα» (συνέντευξη 9). Ή όπως 

εξειδικεύει ακόμα περισσότερο ο 7ος συνεντευξιαζόμενος, οι γονείς «παραμπήκαν στο 

εκπαιδευτικό έργο ήθελαν να κάνουν και κριτική στους δασκάλους» 

Πολύ αργότερα, το 2007, ο τότε υπουργός παιδείας Απόστολος Κακλαμάνης 

αναφέρει ότι «στην Ελλάδα της μεταπολίτευσης και των αρχών της δεκαετίας του 

1980, η παιδεία ως “κτήμα του λαού” παρέμενε ακόμη ζητούμενο» (2007:22). Αφού 

περιγράφει τα αιτήματα της εποχής,934 συνεχίζει: Εμείς προχωρήσαμε, νομίζω, πιο 

αποφασιστικά και χωρίς αξιόλογη εσωτερική υπονόμευση. Η προσπάθεια μας 

επικεντρώθηκε στην ουσία και το περιεχόμενο της εκπαίδευσης, στα αναλυτικά 

προγράμματα, στα σχολικά βιβλία, στις μεθόδους, στη μόρφωση και επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών αλλά και στη δομή, τη διοίκηση και την οργάνωση της εκπαίδευσης σε 

όλες τις βαθμίδες. Και βέβαια στην κτηριακή και τεχνολογική υποδομή και 
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 Μεγάλα ζητήματα, όπως ο εκδημοκρατισμός της εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες της, η 
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αντίδραση κάθε μορφής κατεστημένου, εντός και εκτός του συστήματος. (Κακλαμάνης, 2007:23-24). 
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υποστήριξη. […]. Γιατί, παρά την αυτονομία τους, οι παράγοντες αυτοί επηρεάζονται 

— και καθορίζονται πολλές φορές — από τους ευρύτερους κοινωνικοοικονομικούς και 

πολιτικοϊδεολογικούς όρους που επικρατούν σε μια κοινωνία και σε συγκεκριμένη 

χρονική περίοδο (Κακλαμάνης, 2007:23-27). 

Όσον αφορά το θεσμό του σχολικού συμβούλου και τον τρόπο συγκρότησης και 

νομιμοποίησής του στα μάτια των εκπαιδευτικών, οι Απ. Ανδρέου και Γ. 

Παπακωνσταντίνου  (1994:303-4) εκφράζουν μια ενδιαφέρουσα οπτική. Κάνουν λόγο 

δηλαδή για τη δημιουργία ενός μύθου γύρω από το σχολικό σύμβουλο, ο οποίος 

κατασκευάζεται με σκοπό «να καλύψει μια σειρά ρυθμίσεις για τα εκπαιδευτικά 

πράγματα» χωρίς να ξεκαθαρίζει ποια ήταν αυτά. Ο θεσμός έλαβε προεξαγγελτικές 

διαστάσεις, που θεωρούσαν ότι θα απαλλάξει το εκπαιδευτικό σύστημα από όλες τις 

αδυναμίες του, τέτοιες που δημιούργησε στους εκπαιδευτικούς επιφυλακτικότητα για 

να θέσουν υποψηφιότητα για τη στελέχωση του θεσμού. Εκπαιδευτικοί και 

συνδικαλιστές προσδοκούσαν τα πάντα από το νέο θεσμό και τον αντιμετώπιζαν ως 

πανάκεια. «Από την άλλη, η μη αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων 

του σχολικού συμβούλου, έδρασε αρνητικά στην προσέλευση υποψηφιοτήτων». 

Να υπενθυμίσουμε πως η εξεταζόμενη περίοδος εφαρμογής (85-89) συνδέεται με 

την εκδήλωση ενός μεγάλου αριθμού απεργιών εκ μέρους των εκπαιδευτικών 

ομοσπονδιών,  βασικά αιτήματα των οποίων είναι η συνδιαμόρφωση με το ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

των σχεδίων Π.Δ., ο έλεγχος της εφαρμογής του νομικού πλαισίου και ακολουθούν η 

βελτίωση της επαγγελματικής και οικονομικής κατάστασης των μελών τους στα 

πλαίσια της δημοσιοϋπαλληλικής ιεραρχίας. Ο κομματισμός των συνδικαλιστικών 

οργανώσεων παρουσιάζει ιδιάζουσα ένταση, καθώς η ιδεολογική ταύτιση των 

ηγεσιών των συνδικαλιστικών φορέων με την κυβερνητική ιδεολογία ενισχύει τη 

διάθεση διαχείρισης της εξουσίας, όπως καταγράφει και ο Ν. Σαλτερής (1998:496-8).  

Κλείνοντας αυτήν την ενότητα της εφαρμογής, θα πρέπει να συνοψίσουμε αυτά 

που  αναδείχθηκαν από την αφήγηση. Οι μεγαλύτερες ευθύνες που δεν εφαρμόστηκε 

η εκπαιδευτική πολιτική αποδίδονται στην ιδεολογική στροφή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και κατά 

συνέπεια στην  κυβερνητική στάση από το 1985 και μετά. Θεωρείται ότι η κυβέρνηση 

εγκατέλειψε την ίδια την ιδεολογία της για το σοσιαλιστικό αρχικά και τον  κοινωνικό 

στη συνέχεια μετασχηματισμό για να κινηθεί προς την ευρωπαϊκή κατεύθυνση δια 

μέσου του αστικού εκσυγχρονισμού. Χωρίς βέβαια να λείπουν οι αναφορές σε όλους 

τους άλλους παράγοντες στους οποίους αποδίδεται μικρότερη ευθύνη: 

συνδικαλιστικές παρατάξεις, κομματισμός, συνδικαλιστικά και υπηρεσιακά στελέχη 

ακόμα και κάποιες ελάχιστες αναφορές για τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. 

Όταν η μελέτη της εφαρμογής περιορίζεται αποκλειστικά στο χώρο της 

εκπαίδευσης τότε αναδεικνύεται η εικόνα ενός δίπολου. Όταν οι συνεντευξιαζόμενοι 

κρίνουν θετικό το ρόλο των στελεχών στην εφαρμογή της πολιτικής εντοπίζουν το 

πρόβλημα στους εκπαιδευτικούς ενώ αντίστροφα όταν εκτιμούν θετικά το ρόλο των 
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εκπαιδευτικών επισημαίνουν το πρόβλημα στα στελέχη τόσο υπηρεσιακά όσο και 

συνδικαλιστικά. Στην επόμενη ενότητα θα αναλυθούν οι επιμέρους τομείς που 

επιλέχθηκαν να μελετηθούν αναλυτικά. 
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Γ.5. Αποτίμηση της εκπαιδευτικής πολιτικής ’81-’89 

 

Πριν προχωρήσουμε αναλυτικότερα στην αποτίμηση της διαδικασία 

διαμόρφωσης της εκπαιδευτικής πολιτικής κατά το 1982-85 και το βαθμό εφαρμογής 

της κατά το 1985-89, θα πρέπει να επισημάνουμε αυτό που αναφέρεται στην έκθεση 

του Wadi Haddad (1995) για το Διεθνές Ινστιτούτο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού της 

UNESCO935 και την αποτίμηση της εκπαιδευτικής πολιτικής. Εκεί λοιπόν επισημαίνεται 

ότι αυτή μπορεί να λάβει χώρα όταν η πολιτική έχει τεθεί σε εφαρμογή αρκετά 

μεγάλο χρονικό διάστημα. Το ίδιο άλλωστε υποστηρίζουν και άλλοι ερευνητές που 

μελετούν την εφαρμογή και αποτίμηση της εκπαιδευτικής πολιτικής (ενδεικτικά, 

Fullan, 2001; Mazmanian & Sabatier, 1983; Sabatier, 2005). Αυτό μπορεί να επιδιωχθεί 

είτε από την ίδια την κυβέρνηση, η οποία θα μετρήσει τα αποτελέσματα της πολιτικής 

της, είτε να πραγματοποιηθεί από τους ίδιους εκπαιδευτικούς που κλήθηκαν να την 

εφαρμόσουν (Haddad, 1995:37). Όπως βέβαια γίνεται αντιληπτό ως τώρα, η δική μας 

προσέγγιση γίνεται μέσω των συνεντεύξεων από τους εκπαιδευτικούς και τα στελέχη 

της εποχής, όχι όμως στην κατεύθυνση της μέτρησης των αποτελεσμάτων, αλλά της 

γενικής πολιτικής εκτίμησης πάνω σε συγκεκριμένα πεδία που αποτέλεσαν τα σημεία 

αιχμής της πολιτικής. Και όπως σχολιάζει και ο Χ. Αθανασιάδης (2001), «για τον 

ιστορικό της εκπαίδευσης, η εξήγηση της πορείας των εκπαιδευτικών πραγμάτων 

εκτός από ακαδημαϊκό αυτοσκοπό, αποτελεί επίσης κρίσιμο προαπαιτούμενο για την 

αποτελεσματική συμμετοχή στις τρέχουσες διαμάχες για τη διαμόρφωση της 

εκπαιδευτικής πολιτικής».  

Οι ερωτηθέντες εκπαιδευτικοί και στελέχη της εκπαίδευσης στην ερώτηση για μια 

γενική αποτίμηση της μεταρρύθμισης, επικεντρώνονται –κάποιοι– στα 

χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης που αναιρέθηκαν με αυτήν, χαρακτηριστικά 

περισσότερο «παραδοσιακά», αν όχι συντηρητικά. Τέτοια ήταν π.χ. η κλασικιστική 

προσέγγιση της εκπαίδευσης μέσα από την παραδοσιακή επεξεργασία του κειμένου 

(συνέντευξη 2). Ανατράπηκε, επίσης, ολοσχερώς το ασφυκτικό πλαίσιο καταπίεσης 

και αποκαταστάθηκε πλήρως η ελευθερία έκφρασης και λειτουργίας των 

εκπαιδευτικών (συνέντευξη 7).  

Άλλοι εμβαθύνουν περισσότερο στις αντικειμενικές συνθήκες κατά τις οποίες 

έπρεπε να λειτουργήσει η μεταρρύθμιση: «αυτή η προσπάθεια έγινε μετά από μια 

περίοδο αυταρχικής καταπιεστικής παιδείας. Ήταν μια προσπάθεια προς προοδευτική 

κατεύθυνση. Κατά την άποψη δεν πέτυχε το σκοπό της, γιατί καταλήξαμε στο άλλο 

άκρο της πλήρους έλλειψης εποπτείας. Και σε αυτό την ευθύνη την έχουν πολλοί. Τα 

σημαντικότερα σημεία της ήταν ο εκδημοκρατισμός με τους νέους θεσμούς που 

εισήγαγε. Έδωσε  οντότητα στο σύλλογο διδασκόντων, προέβλεπε το άνοιγμα του 
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σχολείου στην κοινωνία με τη συμμετοχή των γονέων στις σχολικές επιτροπές, τη 

θεσμική συγκρότηση των συλλόγων γονέων τα οποία ήταν στοιχεία 

προοδευτικότητας. Διότι δεν αφορά μόνο τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές η 

εκπαίδευση, αφορά την κοινωνία, την τοπική αυτοδιοίκηση, τους γονείς αλλά 

δυστυχώς δεν λειτούργησαν όπως σχεδιάστηκαν» (συνέντευξη 1). 

Σε αυτή την προσπάθεια αποτίμησης, άλλοι τονίζουν την ελληνοκεντρικότητα του 

νόμου, σε συνδυασμό με τις προκλήσεις της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης (συνέντευξη 

3), ενώ άλλοι στέκονται στα φαινόμενα που εμπόδισαν την ολοκλήρωση της 

μεταρρύθμισης, όπως ο κομματισμός: «υπήρξαν κάποιες τομές, υπήρξαν θεσμικές 

αλλαγές. Ήταν μεν θετικές αλλά δεν εφαρμόστηκαν στην πράξη. Επικράτησε ο 

κομματικός ανταγωνισμός. Οι εκπαιδευτικοί διαχωρίστηκαν στα σχολεία με 

αποτέλεσμα να μην συνεργάζονται και να υπάρχουν εντάσεις. Δεν σεβαστήκαμε την 

ιεραρχία, γιατί δεν μας ενέπνεε εμπιστοσύνη. Προσωπικά πιστεύω πως και οι δύο 

νόμοι ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση και έπρεπε να εφαρμοστούν κατά γράμμα. 

Δυστυχώς όμως παρά τα όσα λέγαμε δεν εφαρμόστηκαν (συνέντευξη 5). Και άλλοι 

βέβαια τοποθετούνται θετικά απέναντί της αναφέροντας πως «ήταν ότι πιο αξιόλογο 

έγινε στην εκπαίδευση τα τελευταία χρόνια. Ήταν συνέχεια της προηγούμενης 

εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του Ράλλη. Το μονοτονικό ήταν πολύ θαρραλέα και 

σημαντική προσπάθεια. Το να καταργήσεις όλα τα βιβλία και να τα αντικαταστήσεις 

όλα, μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, είναι πάρα πολύ σημαντικό επίτευγμα. 

Το να καταργήσεις έναν θεσμό που λειτουργούσε για δεκαετίες και να δημιουργήσεις 

από την αρχή νέους θεσμούς, να τους υλοποιήσεις, είναι επίσης πολύ μεγάλη 

επιτυχία. Άλλαξαν τα υπηρεσιακά συμβούλια, οι μαθητικοί συνεταιρισμοί, η λαϊκή 

συμμετοχή» (συνέντευξη 12). «Η επιλογή να ανοίξει το σχολείο  τις πύλες του στην 

κοινωνία ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση και συμβάδιζε με το πνεύμα της εποχής. 

Αλλά τελικά δεν εφαρμόστηκαν έτσι όπως σχεδιάστηκαν» (συνέντευξη 9). 

 

Σε συνδυασμό με τις συνεντεύξεις και τη δευτερεύουσα βιβλιογραφία της 

συγχρονίας, η οποία όπως προαναφέραμε αποτελεί πηγή για την εργασία μας, 

μπορούμε επίσης να παρατηρήσουμε ότι π.χ. η ιδεολογική κριτική που ασκήθηκε από 

κάποιους ερωτώμενους για την αναφορά στην ορθόδοξη χριστιανική παράδοση 

απαντάται και στον  Φ.Κ. Βώρο (1985:31-5) και στον Μπ. Νούτσο (1986:78-9). Είναι 

αναγκαίο επίσης να επισημάνουμε τις απόψεις του Φ.Κ. Βώρου, όσον αφορά το 

σχέδιο νόμου που κατέληξε στον 1566/85, απόψεις που περιγράφουν τις προσδοκίες 

της εποχής.936  Ήδη άλλωστε από την αρχή της δεκαετίας του 1980 υπήρχε το κλίμα 
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 Όπως τονίζει ο Φ.Κ. Βώρος, «η εκπαιδευτική πολιτική είναι μέρος του όλου προγράμματος της 
κυβέρνησης, απορρέει από τη μελέτη της ελληνικής πραγματικότητας (οικονομικής, κοινωνικής, 
εκπαιδευτικής, πολιτισμικής) και αποβλέπει στην υλική και πνευματική προαγωγή του ελληνικού λαού. 
Με τη φράση: «μελέτη της ελληνικής πραγματικότητας» για τη διαμόρφωση ανάλογης εκπαιδευτικής 
πολιτικής νοούνται: α. Οι οικονομικές εξελίξεις και αναδιαρθρώσεις που επηρεάζουν και τα 
προγράμματα εκπαίδευσης [...]. β. Η διάρθρωση της ελληνικής κοινωνίας και τα προβλήματα που 
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ότι «κάποιες σημαντικές αλλαγές θα γίνονταν στην εκπαιδευτική πραγματικότητά μας 

ύστερα από το 1981. Στην αρχή οι προσδοκίες φαίνονταν να πραγματοποιούνται — 

κατά την αντίληψη μου πάντα. Και είχα συμβάλει προς αυτή την κατεύθυνση όσο 

μπορούσα. Φτάσαμε όμως την άνοιξη του 1984 σε μια κρίσιμη συζήτηση για το σχέδιο 

νόμου που θα ρύθμιζε όλα τα συναφή με τη γενική εκπαίδευση ζητήματα. Τότε 

διαπίστωσα ότι απείχαν πολύ οι γενικές εκπαιδευτικές (και κατ' επέκταση οι 

ιδεολογικές, κοινωνικές, πολιτικές) αντιλήψεις μου από εκείνες των συνομιλητών μου. 

Τους επόμενους μήνες άλλα γεγονότα της εκπαιδευτικής και της γενικότερης πολιτικής 

μας ζωής επιβεβαίωσαν τη διάσταση απόψεων». (Βώρος, 1986:7-8). Είναι μια οπτική 

που συναντάμε έντονα και στις συνεντεύξεις, πέρα από τις περιστασιακές 

επισημάνσεις των πηγών: «ο πρώτος στόχος ήταν να το στηρίξουμε σε ανθρωπιστική 

βάση γιατί τότε μιλούσαμε για σοσιαλισμό. Ο δεύτερος στόχος ήταν να περιλαμβάνει 

όλη την κοινωνία να εντοπίσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν και σε αυτά να 

απαντήσουμε. Αυτό βέβαια δεν είχε γίνει κατανοητό ούτε από  τη συνδικαλιστική 

ηγεσία της εκπαίδευσης ούτε από τους προϊσταμένους και τους σχολικούς 

συμβούλους» (συνέντευξη 10). «Και το συνδικαλιστικό κίνημα παρ’ ότι αγωνιζόταν για 

αλλαγές δεν ήταν έτοιμο να δεχτεί αυτές τις τομές, ούτε καν στο θεσμό του σχολικού 

συμβούλου. Και για τα αναλυτικά προγράμματα και για τα καινούρια βιβλία υπήρχε 

μεγάλη αντίδραση από μια συντηρητική μερίδα» (συνέντευξη 1). 

Υποβοηθητικό του να αντιληφθούμε ακόμη ευκρινέστερα τη λειτουργία 

εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης η οποία έπρεπε, σύμφωνα με τους ερωτώμενους, να 

ηγηθεί στην κοινωνική δυναμική της εποχής, αποτελούν οι εκτιμήσεις του Κ. 

Μπαλάσκα κατά τα χρόνια που αυτή λάμβανε χώρα: «η κοινωνική μεταβολή μπορεί 

να οριστεί ως αλλαγή που γίνεται σε ένα κοινωνικό σύνολο (σε σχέση με το παρελθόν 

του) και που επηρεάζει με τρόπο όχι εφήμερο ή προσωρινό, αλλά με κάποιο 

χαρακτήρα διάρκειας τη δομή ή τη λειτουργία της οργάνωσης αυτού του συνόλου, 

δηλαδή τη ροή της ιστορίας του». Ο μετασχηματισμός των θεσμών αποτελεί την 

απάντηση στις ανάγκες της κοινωνίας. «Μια κοινωνική μεταβολή λοιπόν 

«σημαδεύεται» και από αλλαγή στους θεσμούς [...]. Οι αλλαγές βέβαια δε γίνονται 

ούτε άκοπα ούτε πάντα ομαλά. Η δυσλειτουργία ενός θεσμού π.χ. δεν είναι προφανής 

ούτε καθολικά αποδεκτή. Η διαπίστωση της συχνά προϋποθέτει μια άλλη στάση ζωής 

και σκέψης, μια διαφορετική ιδεολογική οπτική, ενώ η αλλαγή απαιτεί αγώνες συχνά 

μακροχρόνιους και επέρχεται τελικά υπό την πίεση ποικίλων παραγόντων, με κύριο 

φορέα την πολιτική εξουσία. [...] Η εκπαίδευση, ως κοινωνικός θεσμός, βρίσκεται σε 

διαλεκτική σχέση με την κοινωνία. Κατά συνέπεια, κάθε δεδομένο εκπαιδευτικό 

                                                                                                                                                                          
απορρέουν από αυτή και επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία (π.χ. η έκδηλη ανισότητα ευκαιριών 
εκπαίδευσης, που έχει προκληθεί ως συνέπεια μακροχρόνιας ανισοδιανομής της εκπαιδευτικής 
προσφοράς και η ανάγκη άμβλυνσης αυτής της ανισότητας και με εκπαιδευτικά μέτρα). γ. Η κατάσταση 
της ελληνικής εκπαίδευσης και τα προβλήματα που ανακύπτουν απ' αυτή» (1986:68-71). 
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μοντέλο αντανακλά την κοινωνική πραγματικότητα, ενώ κάθε ζητούμενο εκπαιδευτικό 

μοντέλο προβάλλεται ως όραμα μιας άλλης κοινωνίας». Θέτει επίσης ως σημαντικά 

ζητήματα το ρόλο και την ελευθερία του εκπαιδευτικού, σε συνδυασμό με την ύπαρξη 

δημοκρατικών ή αυταρχικών θεσμών, οι οποίοι αντίστοιχα επιτρέπουν ή αποτρέπουν 

την ελεύθερη έκφραση του δασκάλου (Μπαλάσκας, 1984:25, 34-38).  

Επιπλέον, όπως τονίζει και ο Ν. Σαλτερής στα συμπεράσματα της μελέτης του για 

τις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες και την ιδεολογία της εκπαίδευσης, η δομή της 

λειτουργίας των συνδικαλιστικών οργανώσεων επιτρέπει στις ηγεσίες των 

εκπαιδευτικών ομοσπονδιών, στα Δ.Σ., να μιλούν στο όνομα του κλάδου, ακόμα και 

στις περιπτώσεις που αυτές ελέγχονται από μια συγκεκριμένη παράταξη. Όπως 

επίσης σημειώνει για την εκφορά του λόγου των συνδικαλιστικών οργανώσεων, από 

τις αρχές της δεκαετίας του 1980 κυριαρχεί «ένα αμάλγαμα λαϊκιστικού- 

δημοκρατικού εκπαιδευτικού λόγου με τις υπαλληλικές επιδιώξεις των εκπαιδευτικών 

κάθε βαθμίδας» (1998:495-500).  

Οπωσδήποτε, η αλήθεια είναι ότι οι εκπαιδευτικοί μέσω των συνδικάτων τους, 

στην περίπτωσή μας της Δ.Ο.Ε., επηρέασαν αποφασιστικά τη διαμόρφωση της 

εκπαιδευτικής πολιτικής. Σύμφωνα άλλωστε με τον Peter  Katzenstein, «σε όλη την 

Ευρώπη τα εκπαιδευτικά συνδικάτα έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της 

εκπαιδευτικής πολιτικής εξαιτίας κυρίως της συμμαχίας τους με τα σοσιαλιστικά 

κόμματα. Όταν και όπου τα σοσιαλιστικά κόμματα κατέκτησαν την εξουσία, η 

συμμαχία κόμματος-συνδικάτου εξελίχθηκε σε συμμαχία κράτους-συνδικάτου. 

θέτοντας τα θεμέλια για μία ορισμένη μορφή διαμεσολάβησης συμφερόντων, τον 

λεγόμενο «κοινωνικό κορπορατισμό» (1984). Πράγματι, είναι μια εκτίμηση που 

περιγράφει επακριβώς, ως ένα χρονικό σημείο (τέλη του 1985) τις σχέσεις 

συνδικαλιστών και κυβέρνησης. Η διαφοροποίηση όμως από εκεί και πέρα, όπως 

είδαμε και στις πηγές, είναι σημαντική. 

Βεβαίως, δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε ότι σύμφωνα με τον M. Fullan 

(2001:77), η εκπαιδευτική αλλαγή εξαρτάται από αυτό που κάνουν και σκέφτονται οι 

εκπαιδευτικοί. Αντίστοιχα ο P. Mortimore (1998:157) και οι Hargreaves et al 

(2001:213) υποστηρίζουν πως για οποιαδήποτε αλλαγή ή βελτίωση απαιτείται η καλή 

ενημέρωση και συμφωνία των εκπαιδευτικών. Αυτό σημαίνει πως η Δ.Ο.Ε. δεν 

επιθυμεί τον εκπαιδευτικό να λειτουργεί ως απλό εκτελεστικό όργανο, αλλά να 

θεωρείται ως σκεπτόμενος επαγγελματίας, που σχεδιάζει, προτείνει, συζητά και 

αποδέχεται (Schön, 1991). Αυτή η πρόταση είναι τεκμηριωμένη και σαφής, στο βαθμό 

που ο σκεπτόμενος επαγγελματίας αξιολογεί τη δράση του για να τη βελτιώσει 

(Μπαρτζάκλη, 2010:186).937 Η ίδια σημειώνει επίσης πως φαίνεται ότι το θέμα της 
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 Χαρακτηριστικές μελέτες που περιγράφουν τη διαδικασία αυτή της εκπαιδευτικής αλλαγής 
αποτελούν οι:  

 Mortimore. P. (1999). The Road to Improvement: Reflections on School Effectiveness. 
Netherlands: Swets & Zeitlinger. 
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συναίνεσης, του κοινού οράματος και της καλής επικοινωνίας παίζει πρωταγωνιστικό 

ρόλο στην αποδοχή αλλαγών, ιδιαίτερα στο θέμα της αξιολόγησης.  

Υπάρχει όμως και η εύλογη εκτίμηση ότι το σύνολο της μεταρρύθμισης της 

πρώτης περιόδου της διακυβέρνησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. (1981 - 1989) κινήθηκε στο 

πλαίσιο της ολοκλήρωσης της αστικής μεταρρύθμισης (αστικός εκπαιδευτικός 

εκσυγχρονισμός) εμπεριέχοντας σημαντικά στοιχεία εκδημοκρατισμού, τα οποία σε 

μεγάλο βαθμό ήταν αποτέλεσμα της δυναμικής των αγώνων των λαϊκών τάξεων και 

στρωμάτων πριν από την ανάληψη της διακυβέρνησης από το ΠΑ.ΣΟ.Κ., καθώς και 

συγκεκριμένων αιτημάτων που έθεταν και διεκδικούσαν συλλογικοί κοινωνικοί 

φορείς της εκπαίδευσης, αιτήματα που ακριβώς συνοψίζονταν στο στόχο του 

εκδημοκρατισμού. Δεν ήταν, άλλωστε, τυχαίο ότι αυτοί οι συλλογικοί φορείς έγιναν 

κύριος στόχος της ιδεολογικοπολιτικής κριτικής της δεξιάς (Γρόλλιος & Κάσκαρης, 

2005). Αποδεικτικό αυτής της διάθεσης ήταν η ιδιαίτερη έμφαση που έδειξε η Νέα 

Δημοκρατία κατά τη συζήτηση του Ν.1566 στη Βουλή στα ζητήματα των σχολικών 

συμβούλων και της συμμετοχής των συλλογικών φορέων στη διοίκηση της 

εκπαίδευσης (Μπουζάκης, 1999:317-325).  

Όσον αφορά το ζήτημα της λαϊκής συμμετοχής στην εκπαίδευση, θέμα το οποίο 

θίγεται εκτεταμένα στις πηγές μας, θα επισημάνουμε την άποψη του Μαυρογιώργου 

(1986a:11), η οποία συμβαδίζει με αυτή των πηγών. Η λαϊκή συμμετοχή αποτέλεσε 

«μια εικονική πραγματικότητα, καθώς, αν και ήταν παρούσα στις αρχικές προθέσεις, 

υπονομεύθηκε από το πλήθος των υπουργικών αποφάσεων». Ενώ δηλαδή, πέρα από 

το πλήθος των συνεντεύξεων και των αγορεύσεων, διαβάζουμε στην εισηγητική 

έκθεση ότι «προωθείται αποφασιστικά (sic) η αποκέντρωση και εισάγεται ο 

δημοκρατικός προγραμματισμός της παιδείας», ότι εξασφαλίζεται η «συμμετοχή του 

λαού στην οργάνωση και τους μηχανισμούς της εκπαίδευσης», το κράτος εν τέλει, όχι 

μόνο δεν εκχωρεί τον έλεγχο στους λαϊκούς φορείς, αλλά αντίθετα επεκτείνει τον 

κρατικό έλεγχο στο όνομα ακριβώς αυτής της λαϊκής συμμετοχής. 

Σχετικά με τη διαδικασία του εθνικού διαλόγου από την άλλη και τη 

διαπραγμάτευση που ξεκίνησε με την αφορμή αυτή, πάλι ο Μαυρογιώργος (1986a) 

περιγράφει την διαδικασία ως ασύμμετρη, με το Υπουργείο να έχει το πάνω χέρι. Για 

την αξιολόγηση π.χ., υποστηρίζει ότι είναι ασύμμετρη, διότι δεν ξεκινά από μηδενική 

βάση, αλλά με δεδομένο τους Ν.1304 και 1566, οι ρυθμίσεις των οποίων υποστηρίζει 

ότι «δεν είναι τίποτε άλλο παρά μεταμφιεσμένες εκδοχές της κυρίαρχης αστικής 

ιδεολογίας για το εκπαιδευτικό σύστημα [...]. Το Υπουργείο «αναγκάζεται», παρά την 

ασύμμετρη διαπραγματευτική δύναμη των εκπαιδευτικών, να αποσύρει τα πρώτα 

σχέδια Π.Δ. για να ετοιμάσει κάποια νέα-εναλλακτικά, “εμπλουτισμένα” με τις θέσεις 

                                                                                                                                                                          
 Hargreaves. Α. Earl. L. Moore. S. & Manning. S. (2001). Learning to Change. San Francisco: 

Jossey- Bass. 

 Schön. D. (1991). The Reflective Practitioner. London: Ashgate. 
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των εκπαιδευτικών. Εδώ υπάρχουν κάποια ζητήματα που παρουσιάζουν ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον. Μήπως η συνεχής αναβολή ανάγει το θέμα της αξιολόγησης σε μοναδικό 

σημαντικό εκπαιδευτικό ζήτημα και το απομονώνει από όλα τα άλλα; Ύστερα, πώς 

συμβαίνει τα μεταγενέστερα σχέδια να έχουν συντηρητικότερο προσανατολισμό από 

τα προηγούμενα;» Υποστηρίζει, θα πρέπει να σημειώσουμε στη συγχρονία, πως η 

«αναβολή και η “ακαταστασία” στην εκπαίδευση μήπως είναι τελικά οι απαραίτητες 

προϋποθέσεις που θα ετοιμάσουν τη συναίνεση και τον προσεταιρισμό της κοινής 

γνώμης και των εκπαιδευτικών;». Τελικά, μάλλον μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι, δεν 

ήταν προετοιμασία για κάτι τέτοιο αλλά πραγματική αδυναμία προσανατολισμού. 

Ήταν επίσης προσπάθεια να κινηθούν στην επίσημη γραμμή που είχε χαραχτεί χρόνια 

πριν για κοινωνική συναίνεση και συναπόφαση, η οποία συν τω χρόνω δεν ήταν 

αποτελεσματική, αλλά τα συνδικαλιστικά στελέχη οπωσδήποτε είχαν τη δυνατότητα 

να την επιβάλουν. 

 

Γ.5.1. Ο σχολικός σύμβουλος 

 

Ο νόμος 1304/82, όπως φάνηκε από τη διαδικασία διαμόρφωσης που 

περιγράφηκε, θεσπίστηκε έχοντας την πλήρη αποδοχή των πολιτικών δυνάμεων, 

εκτός της Νέας Δημοκρατίας, των εκπαιδευτικών, του επιστημονικού κόσμου και της 

κοινωνίας. Αποτελεί, λοιπόν, πρώτης τάξεως παράδειγμα για να εξεταστεί η 

εφαρμογή του.938 

Ο Μπ. Νούτσος είναι αποκαλυπτικός και καίριος στις παρατηρήσεις του ότι «είναι 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικό το γεγονός πως οι παρατηρήσεις της Δ.Ο.Ε. στο σχέδιο του 

Π.Δ. υπερακοντίζουν την ίδια τη λογική του, μια και οι δάσκαλοι ζητούν να ελέγχει ο 

σχολικός σύμβουλος όχι μόνο αν συνειδητοποίησαν αλλά και αν εκπλήρωσαν την 

αποστολή τους οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο. Ζητούν ακόμα να συμπεριλάβει ο 

σχεδιασμός του εκπαιδευτικού προγράμματος από τους σχολικούς συμβούλους και τις 

εκδηλώσεις των σχολείων, για να “κοινωνικοποιηθούν σωστά τα παιδιά”. Η αντίθεση 

της Δ.Ο.Ε. περιορίζεται κυρίως στη διάταξη για τη συμμετοχή των σχολικών 

συμβούλων στη διαδικασία της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και στις 

προϋποθέσεις για την επίσκεψή τους στα σχολεία [...]. Αν και η ψήφιση του νόμου για 

τους σχολικούς συμβούλους ήταν εύκολη υπόθεση, η εφαρμογή του θεσμού στα 

πρώτα του βήματα σκόνταψε πολλαπλά. Παρά τις διαβεβαιώσεις της Ο.Λ.Μ.Ε. και της 

Δ.Ο.Ε. πως οι εκπαιδευτικοί θα στηρίξουν το θεσμό, ο αριθμός των εκπαιδευτικών 

που υπέβαλαν αίτηση για να επιλεγούν σε θέσεις σχολικών συμβούλων ήταν πολύ 

                                                           
938

 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι συγχρονικές θέσεις επιστημόνων για το θεσμό του σχολικού 
συμβούλου, οι κυριότερες από τις οποίες συγκεντρώνονται στις μελέτες των:  

 Δημητρόπουλου (1984), «Ο θεσμός του σχολικού συμβούλου», περιοδικό Νέα Παιδεία, τ. 29, 

 Παπαδάκη (1984), «Απόψεις για το θεσμό του σχολικού συμβούλου», περιοδικό Νέα Παιδεία, 
τ. 29, 

 Μπ. Νούτσου, (1986), Ιδεολογία και εκπαιδευτική πολιτική, (ιδιαίτερα στις σελ. 106-114). 
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κάτω από τις προσδοκίες των εμπνευστών του. Μπορούμε να υποθέσουμε πως η 

ανασφάλεια της “επί θητεία” καθοδήγησης, η απροθυμία ορισμένων συμβούλων να 

“υπηρετήσουν” στην επαρχία και η καθυστερημένη έκδοση του Π.Δ. για τα καθήκοντα 

και τις αρμοδιότητες τους λειτούργησαν αρνητικά στην αποδοχή του θεσμού από τους 

εκπαιδευτικούς. Όλα αυτά τα “δυσλειτουργικά προβλήματα” αντανακλώνται καθαρά 

στο “υπόμνημα της Δ.Ο.Ε. προς την κυβέρνηση”, με το οποίο οι δάσκαλοι ζητούν να 

υποστηριχτεί ο θεσμός» (1986:106,108). 

Με τη θέσπιση του σχολικού συμβούλου δημιουργήθηκαν πολλές προσδοκίες για 

τις δυνατότητες του θεσμού ως προς την επιτυχία της εκπαιδευτικής πολιτικής και του 

στόχου για το μετασχηματισμό της κοινωνίας καθώς, όπως συνεχίζει ο Μπ. Νούτσος, 

κυριάρχησε ή προβλήθηκε η υπεραισιόδοξη άποψη πως ο σχολικός σύμβουλος 

«κατέχει κεντρική θέση στην πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής αλλαγής και ανοίγει 

νέους ορίζοντες στην εκπαίδευση» (1986:111). Στα πλαίσια αυτής της προσδοκίας 

ήταν και η αρχική στήριξη της Δ.Ο.Ε. προς το θεσμό το 1984,939 ενώ λίγα χρόνια 

αργότερα, το 1988, επιχειρώντας μια αποτίμηση ενόψει της αλλαγής των 

αρμοδιοτήτων του, οπότε και αναγνώρισε τη «μη σωστή λειτουργία» του όπως τον 

είχε οραματιστεί ο κλάδος, επέρριψε ευθέως τις ευθύνες για τη μη επιτυχία στο 

ΥΠΕΠΕΘ940 κάνοντας λόγο «για εγκατάλειψη του θεσμού».941 Να υπενθυμίσουμε, 

βεβαίως, ότι στην ημερίδα που πραγματοποίησε η Δ.Ο.Ε. τον Νοέμβριο του 1987, οι 

σχολικοί σύμβουλοι καταλόγισαν ευθύνες στο Υπουργείο Παιδείας, στην ίδια τη 

Δ.Ο.Ε. και φυσικά στα πρόσωπα που υπηρετούσαν το θεσμό.942  

Η Δ.Ο.Ε. βέβαια, όπως τουλάχιστον διαπιστώσαμε από τις πηγές ως τώρα, 

προσπάθησε από την αρχή, με την κατάργηση του θεσμού του επιθεωρητή, να 

κρατήσει το νέο θεσμό του σχολικού συμβούλου αποκλειστικά ως υποστηρικτικό 

θεσμό του δασκάλου, όπως ακριβώς αρχικά τον είχε οραματιστεί. Ανάλωσε πολύ 

προσπάθεια να μην συσχετιστεί με την αξιολόγηση, θεωρώντας ότι έτσι θα χάσει το 

χαρακτήρα που είχε κατά τον αρχικό σχεδιασμό. Στην προσπάθεια αυτή εντάσσεται 

και η καθυστέρηση έκδοσης του Π.Δ. 214/1984 (ΦΕΚ 77/29-5-84 τ. Α') για τα 

καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του σχολικού συμβούλου. Όπως έχουμε καταγράψει 

γύρω από αυτό το θέμα έγινε μεγάλη δημόσια συζήτηση για το πώς ήθελε ο κάθε 

                                                           
939

 «Υπόμνημα της Δ.Ο.Ε. για στήριξη του σχολικού συμβούλου», Δ.Β.956/10-1984:4-5. 
940

 Δ.Β.1008/12-1988:14. 
941

 «Αγωνίστηκε ο κλάδος για την καθιέρωση του θεσμού του Σ.Σ. και καθιερώθηκε ή καλύτερα 
θεσμοθετήθηκε. Όμως “άλλοι μεν αι βουλαί” των δασκάλων άλλα η κυβερνητική βούληση και πολιτική 
διατάζει. Ενώ οι δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί ήθελαν και θέλουν ένα σχολικό σύμβουλο, που θα 
παρακολουθεί τις εξελίξεις της παραγωγικής επιστήμης και της διδ/κής και θα βοηθάει τον εκπ/κό, για 
να βοηθάει με τη σειρά του τους μαθητές η κυβέρνηση και το Υπουργείο μόνο αυτό δεν θέλουν όπως 
αποδείχνεται κι από τη μέχρι τώρα στάση τους απέναντι στο θεσμό, όσο και με τα σχέδια Π.Δ. που 
προωθούν». Ό.π.. 
942

 Πρακτικά Ημερίδας Δ.Ο.Ε.. Θέμα: Προβλήματα σχολικών συμβούλων, Δ.Ο.Ε., Αθήνα, Νοέμβρης 
1987. 
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παράγοντας το θεσμό. Ωστόσο πρέπει να επισημανθεί ότι σε θεσμικό επίπεδο οι 

νεοεπιλεγέντες σχολικοί σύμβουλοι που τοποθετήθηκαν τον Ιανουάριο 

λειτουργούσαν επί πέντε μήνες μόνο με τις γενικές προβλέψεις του Ν. 1304 και χωρίς 

το αναλυτικό θεσμικό πλαίσιο με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές τους. 

Ποια όμως άποψη σχηματίζεται για το θεσμό του σχολικού συμβούλου μέσα από 

τη δική μας έρευνα; Τονίζει το εκπαιδευτικό στέλεχος στην 1η συνέντευξη, αρχικά για 

το θεσμό του επιθεωρητή πως «δυστυχώς και προοδευτικές δυνάμεις μέσα στο χώρο 

της εκπαίδευσης στάθηκαν αντίθετες και ταύτισαν σε πολλές περιπτώσεις το σχολικό 

σύμβουλο με τον επιθεωρητή». […] Από την άλλη, κάποιοι σχολικοί σύμβουλοι 

επέδειξαν αδιαφορία και έμειναν αδρανείς. Βολεύτηκαν, δεν πήγαιναν καν στα 

σχολεία, δεν τους ενδιέφερε. Δε στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων».  

Η αντικατάσταση των επιθεωρητών δεν έγινε με καθόλου αξιοκρατικά κριτήρια. 

Γι’ αυτό ο θεσμός του σχολικού συμβούλου  δεν έτυχε ευρείας αποδοχής (συνέντευξη 

5). Ο 12ος συνεντευξιαζόμενος τονίζει ότι «κλήθηκαν να τον υπηρετήσουν πρόσωπα 

που δεν τον γνώριζαν που δεν τον πίστεψαν και γι’ αυτό πιστεύω ότι ο θεσμός σιγά 

σιγά έχασε τη δυναμική του έχασε τη φλόγα του και ξεψύχησε». Παράλληλα 

σημειώνει πως «υπήρχαν και κάποιοι σχολικοί σύμβουλοι που αν και ήταν λιγοστοί 

δεν τιμούσαν το θεσμό και αποτελούσαν κακό παράδειγμα που το αξιοποιούσαν και 

το προέβαλλαν πολύ οι πολέμιοι». 

Δεν λείπουν βέβαια και αυτοί που αμφισβητούν τις αρμοδιότητες των σχολικών 

συμβούλων. Όπως τονίζει ο 1ος συνεντευξιαζόμενος, «οι σύμβουλοι είχαν αναλάβει 

την ευθύνη να ενημερώνουν τους εκπαιδευτικούς για τα νέα βιβλία, τη χρήση της 

γλώσσας, τους νέους  θεσμούς, όμως δεν το έπρατταν. [...] Επιπλέον επιλέχθηκαν  

πρόσωπα που αντί να βοηθήσουν δημιούργησαν μεγαλύτερο χάσμα. Δεν πίστευαν 

στο θεσμό. Πρώτοι αυτοί δεν εφάρμοζαν τους νόμους». 

Ο 6ος συνεντευξιαζόμενος σχολιάζει το ρόλο του σχολικού συμβούλου εν 

συγκρίσει με αυτόν του προϊσταμένου. «Ο σχολικός σύμβουλος προσεγγίζει τον 

εκπαιδευτικό μέσα από την παιδαγωγική διαδικασία. Επισκέπτεται το σχολείο, 

συμμετέχει στο μάθημα, εκπροσωπεί τις ανάγκες μιας ολόκληρης κοινωνίας. Σε 

αντίθεση με τον προϊστάμενο που ασχολείται μόνο με τη διεκπεραίωση διοικητικών 

θεμάτων. Ο ρόλος του σχολικού συμβούλου είναι να καθοδηγεί επιστημονικά και 

παιδαγωγικά  τους δασκάλους και γι’ αυτό δεν πρέπει να εμπλακεί με την αξιολόγηση 

και τη βαθμολόγηση. Δυστυχώς ο ρόλος του απαξιώθηκε από τους ίδιους που τον 

υπηρετούσαν. Είναι γνωστό ότι σε κάθε προσπάθεια αλλαγής υπάρχει η αντίδραση 

για να προχωρήσει. Ενώ γινόταν πολλές συναντήσεις, πολλές συγκεντρώσεις, πολλά 

σεμινάρια με τους δασκάλους με τους γονείς, παρ’ όλα αυτά υπήρχε η αντίδραση 

πάντοτε». 

Για την διαμάχη προϊσταμένων-σχολικών συμβούλων (διοίκησης-καθοδήγησης) 

συναντήσαμε στις πηγές σχετικές αναφορές, όπως π.χ. του σχ. συμβούλου Ν. 

Χαρογιάννη, ο οποίος διαμαρτύρεται για τη συγκρότηση Συντονιστικού Γραφείου, 
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αλλά και για τον ρόλο των διοικητικών προϊσταμένων μέσα από αυτό να 

«παρακολουθούν» και να «καθοδηγούν» ανώτερους στο βαθμό εκπαιδευτικούς, τους 

σχολικούς συμβούλους που έχουν το βαθμό του παρέδρου του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου.943 Επίσης υπάρχουν καταγγελίες944 των σχολικών συμβούλων για το ρόλο 

των προϊσταμένων, οι οποίες αν και δεν εμπίπτουν στην περίοδο της μελέτης, εν 

τούτοις παρατίθενται καθώς παραδόθηκαν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. 

Υπάρχουν βεβαίως και αρκετές αναφορές στις συνεντεύξεις μας για τη σύγκρουση 

αυτή.  

Όπως π.χ. χαρακτηριστικά τονίζει ο 2ος συνεντευξιαζόμενος «σε σύγκριση με το 

θεσμό του διοικητικού προϊσταμένου -που έγινε γραφειοκράτης- ο θεσμός του 

σχολικού συμβούλου πέτυχε πιο πολύ, αλλά όχι όσο αναμέναμε. Και δεν πέτυχε τόσο 

γιατί οι εκπαιδευτικοί είναι της ήσσονος προσπάθειας και αντέδρασαν στο καινούριο  

από φόβο», ενώ αντίστοιχα ο 15ος συνεντευξιαζόμενος επισημαίνει πως «από την 

στιγμή που ο προϊστάμενος διεύθυνσης υποκατέστησε τον επιθεωρητή και δόθηκε 

μεγαλύτερη βαρύτητα σε αυτόν, σήμαινε ότι ο παράλληλος θεσμός της καθοδήγησης 

δεν ήταν δυνατόν να ευοδωθεί. Δεν ήταν δυνατόν να έχει καλύτερη εξέλιξη παρά 

μόνο αν υποστηριζόταν γενναία».  

Πιο εμφατικά είναι όμως αυτά που αναφέρει ο 11ος συνεντευξιαζόμενος, όσον 

αφορά τη σύγκρουση ρόλων σχολικού συμβούλου και επιθεωρητή: «ουσιαστικά και 

βαθμολογικά ο σχολικός σύμβουλος ήταν πιο πάνω από τον προϊστάμενο 

εκπαίδευσης. Ο προϊστάμενος όμως επειδή “κάθισε στην καρέκλα του επιθεωρητή” 

και αποφάσιζε για τις μεταθέσεις, τις αποσπάσεις και τις τοποθετήσεις, ο δάσκαλος 

τον είχε ανάγκη πιο πολύ από το σύμβουλο. Αυτό του έδωσε την αίσθηση της 

εξουσίας και ενώ ήταν υποχρεωμένος να φροντίσει για τη στέγαση και τη στελέχωση 

του γραφείου του συμβούλου δεν το έκανε. Ο σύμβουλος δεν είχε κανέναν βοηθό και 

αναγκάστηκε να δακτυλογραφεί μόνος του. Ενώ οι διοικητικοί είχαν γραμματεία, 

προσωπικό και λειτουργούσαν σαν επιθεωρητές. Έτσι ο μεγαλύτερος εχθρός του 

σχολικού συμβούλου  ήταν η διοίκηση».945  

Φαίνεται πάντως πως η αλλαγή του επιθεωρητή με το θεσμό του σχολικού 

συμβούλου  ήταν αποτέλεσμα μακροχρόνιας διαδικασίας και συνδυασμός διαφόρων 

παραγόντων. Η υιοθέτηση τελικά του θεσμού μπορεί να χαρακτηριστεί και ως 

αποτέλεσμα μιας μεταρρυθμιστικής προσπάθειας που είχε τη βάση της στα αιτήματα 

των εκπαιδευτικών εκείνων που προσδοκούσαν στη δημιουργία συνθηκών για μια 

                                                           
943

 Δ.Β.987/03-1987:11. 
944

 1. Αναφορά-Καταγγελία Θ. Καρυδιά προς τον Νομάρχη Θεσσαλονίκης, 5-9-1990 
     2. Επιστολή συντονιστή προς υπουργό για αγνόηση των Σχ. Συμβούλων από στελέχη της διοίκησης, 
13-4-1992 (παρατίθενται στο παράρτημα 5) 
 
945

 Για τα προβλήματα τον σχολικών συμβούλων βλ και το σχετικό υπόμνημα του συντονιστή σχολ. 
συμβούλων Θεσ/νίκης προς τον υπουργό (13-4-1992). 
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καινούρια παιδαγωγική σχέση στο σχολείο και μια ευρύτερη παρέμβαση στην 

κοινωνία. Η εκπαιδευτική πολιτική για το θεσμό του σχολικού συμβούλου στην 

Α/θμια εκπαίδευση δεν ήταν πειστική και συνεπής, αλλά συγκαλυμμένη και 

αντιφατική, ιδιαίτερα στη φάση της εφαρμογής και υλοποίησης του θεσμού. Ενώ το 

ΥΠ.Ε.Π.Θ. δέχεται το αίτημα των εκπαιδευτικών, στο αντίστοιχο νομοθετικό πλαίσιο η 

προσπάθεια της κεντρικής εξουσίας επικεντρώνεται κυρίως στη λειτουργική διάκριση 

του καθοδηγητικού και διοικητικού ρόλου του θεσμού. Ο συμβουλευτικός του ρόλος 

και τα όριά του περιγράφονται γενικά και αόριστα και οι ειδικότερες ρυθμίσεις 

παραπέμπονται σε μελλοντικά Π.Δ., τα οποία όχι μόνο καθυστερούν, αλλά και 

αρχίζουν να απομακρύνονται από τις αρχικές εξαγγελίες. Η φυσιογνωμία του 

σχολικού συμβούλου εξειδικεύτηκε μέσα από τα σεμινάρια που οργάνωσαν στις 

περιφέρειές τους προς τους εκπαιδευτικούς για την ενημέρωσή τους στα νέα βιβλία, 

στις νέες διδακτικές μεθόδους και πρακτικές υποδείξεις, καθώς επίσης και με 

επισκέψεις στα σχολεία. Με τα νέα βιβλία ενσωματώθηκε στην εκπαιδευτική πράξη 

μια νέα μορφή ελέγχου, ο τεχνικός έλεγχος. Ο ρόλος του προβάλλονταν ως 

ουδέτερος, αλλά η καθοδήγηση αυτή είχε ως στόχο την εφαρμογή της συγκεκριμένης 

κρατικής εκπαιδευτικής πολιτικής. Φαίνεται έτσι ότι το αποτέλεσμα αυτής της 

αντίληψης ήταν, πέρα από τις γενικές υποδείξεις και οδηγίες που έδιναν οι 

σύμβουλοι, να μην γίνει πράξη στην ουσία ο συμβουλευτικός τους ρόλος μέσα από 

τον κοινό προγραμματισμό, την ελεύθερη συμμετοχή και τη συνεργατική ευθύνη για 

την οικοδόμηση νέων σχέσεων στα σχολεία. Εκείνο πάντως που φαίνεται να πέτυχαν 

οι σχολικοί σύμβουλοι ήταν η μεταφορά προς τους εκπαιδευτικούς της συγκεκριμένης 

παιδαγωγικής αντίληψης της κεντρικής εξουσίας για τον τρόπο διδασκαλίας των νέων 

βιβλίων (Μαυρογιώργος, 1987). 

Οι αλλεπάλληλες προσπάθειες που καταβλήθηκαν για να αξιολογείται η 

εκπαιδευτική διαδικασία από το σχολικό σύμβουλο φανερώνουν την 

απραγματοποίητη επιθυμία της πολιτικής και κρατικής εξουσίας για τον έλεγχο της 

εκπαιδευτικής πράξης. Η έννοια του ελέγχου βέβαια εμπεριέχεται αφενός στα ίδια τα 

δομικά χαρακτηριστικά που εκπαιδευτικού συστήματος και αφετέρου ως αντίθετη  

στα βασικά αιτήματα των ομάδων πίεσης (συνδικαλιστικοί φορείς των 

εκπαιδευτικών) για τον εκδημοκρατισμό της εκπαίδευσης και την ελευθερία του 

εκπαιδευτικού, που θα ερχόταν μέσω του σχολικού συμβούλου.  Να υπενθυμίσουμε 

ότι έβλεπαν το θεσμό ως πανάκεια για την λύση των προβλημάτων του εκπαιδευτικού 

συστήματος.  

Οι αμφιταλαντεύσεις και η ατολμία του ΥΠ.Ε.Π.Θ να οριοθετήσει το ρόλο τους 

έτσι όπως αρχικά είχε διαγραφεί μέσα από τις προσδοκίες, δημιούργησε προβλήματα 

λειτουργίας, αρμοδιοτήτων, συνεργασίας και συντονισμού με τους προϊσταμένους 

των γραφείων και υπερίσχυσε η λογική της γραφειοκρατικής διεκπεραίωσης. Στο 

ζήτημα της αξιολόγησης, οι αντιδράσεις που εκφράστηκαν κυρίως από την πλευρά 

των εκπαιδευτικών επέδρασαν καθοριστικά στην κυβερνητική πολιτική, η οποία στο 
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βαθμό που δεν διαμορφωνόταν συναίνεση προτίμησε τη διαιώνιση των 

προβλημάτων. Όταν αργότερα οι συνθήκες διαφοροποιήθηκαν και άλλαξαν οι 

συσχετισμοί, το θέμα της αξιολόγησης άρχισε να οδηγείται προς την κατεύθυνση των 

επιλογών της πολιτείας (Ζαμπέτα, 1994).  

Εν τέλει, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η πραγμάτωση του θεσμού του 

σχολικού συμβούλου  ενσωματώθηκε στη λογική του υφιστάμενου διοικητικού και 

εποπτικού σχήματος και στον κυρίαρχο ιδεολογικό και πολιτικό λόγο, μέσω της 

διαχείρισης των αντιθέσεων, την κοινή αποδοχή και τη νομιμοποίηση της επίσημης 

εκπαιδευτικής πολιτικής, με την παράλληλη εφαρμογή συγκεκριμένων (των 

κυρίαρχων) παιδαγωγικών αντιλήψεων και προτύπων, μεθόδων διδασκαλίας και 

πρακτικών και την ταυτόχρονη προβολή της άποψης για την ουδετερότητα του 

επιστημονικού καθοδηγητικού ρόλου του σχολικού συμβούλου.  

Δε θα πρέπει να παραβλέψουμε και την κριτική στην αντιμετώπιση των 

εκπαιδευτικών θεμάτων που άσκησε ο Αλέξης Δημαράς με άρθρο του στην εφημ. Τα 

Νέα στα τέλη του 1987. Η κριτική εστιάζεται σε πέντε τομείς, με πιο βασικούς, τις 

αποφάσεις της τελευταίας στιγμής και την αποσπασματικότητα με αποτέλεσμα την 

επιστροφή στα παλιά.946  

Όπως άλλωστε φαίνεται και από τις συνεντεύξεις, λίγοι μιλούν για επιτυχία του 

θεσμού και κανείς για απόλυτη επιτυχία. Π.χ., στην 13η συνέντευξη διαβάζουμε: «στα 

προηγούμενα πλαίσια, εξαίρετες θεσμοθετημένες ιδέες καταστράφηκαν από άτομα 

και συλλογικότητες που δεν τις κατάλαβαν ή δεν μπορούσαν να τις εντάξουν στο δικό 

τους σύστημα ιδεών και αξιών. Στην πράξη η προηγούμενη επισήμανση σημαίνει ότι 

υπήρξαν άτομα που υπηρέτησαν το θεσμό του σχολικού συμβούλου δημιουργικά και 

αποτελεσματικά. Άλλα πάλι άτομα με τις συμπεριφορές τους συνήργησαν στο να 

απορριφθεί ο θεσμός στο περιβάλλον τους και να τρωθεί γενικότερα το κύρος του». Η 

αντίληψη ότι τα άτομα δεν ανήλθαν στο ύψος των περιστάσεων, ώστε να στερεώσουν 

γερά το νέο θεσμό, έρχεται και επανέρχεται και σε άλλους συνεντευξιαζόμενους. 

Όπως π.χ. τονίζει ο 3ος, «όπου η προσωπικότητα, η πληρότητα και η ετοιμότητα ήταν 

υπαρκτά, τα αποτελέσματα ήταν καλά. Όπου όμως η επιλογή των στελεχών δεν ήταν η 

ενδεδειγμένη, ήταν απογοητευτικά». Για το θέμα της στελέχωσης υποστήριξε πως «η 

πολιτεία δε μερίμνησε για να στελεχωθεί σωστά κανένας από του δυο νεότευκτους 

θεσμούς, δεν υπήρχαν άλλωστε αρκετοί υποψήφιοι, ώστε να επιλέξει τους 

καλύτερους».  

Από την άλλη ο 8ος συνεντευξιαζόμενος στρέφει την προσοχή του στο μείζον θέμα 

της δικαιοδοσίας των εκπροσώπων του νέου θεσμού: «θεωρητικά ο θεσμός του 

σχολικού συμβούλου  ήταν αποδεκτός. Πρακτικά όμως όχι. Εκδηλώθηκαν αντιδράσεις 

εναντίον του θεσμού γιατί πολλοί εκπαιδευτικοί δεν δέχονταν τον σχολικό σύμβουλο 
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 Αλέξης Δημαράς, «Εκπαίδευση – Επικαιρότητα και Ιστορία», Τα Νέα, 10-12-1987. 
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κατά τη διάρκεια του μαθήματος στην τάξη. Και ο ίδιος δεν είχε την εξουσία να το 

επιβάλλει. Ο νόμος υπάρχει αλλά δεν εφαρμόστηκε».  

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, αναδεικνύεται η ανάγκη να αναζητήσουμε την 

ερμηνεία που δίνουν οι ερωτώμενοι όταν αναφέρονται στη «μερική επιτυχία» του 

θεσμού. Επιχειρώντας μια εξήγηση στη συνέντευξη 12, αναφέρει ότι «η νομοθεσία 

είχε μια ασάφεια στο 214 Π.Δ. το οποίο καθορίζει τα καθήκοντα του σχολικού 

συμβούλου». Αλλά και οι άλλοι ερωτώμενοι κατέληξαν στην εξήγηση ότι η επιτυχία 

του θεσμού οφειλόταν στην προσωπικότητα του σχολικού συμβούλου. Ωστόσο, αυτό 

ερχόταν σε αντίθεση με τη θέση που είχε η Δ.Ο.Ε. για τους επιθεωρητές, ότι δηλαδή 

υπήρχαν φωτεινές προσωπικότητες αλλά ο θεσμός ήταν απαρχαιωμένος και 

λειτουργούσε αλλοτριωτικά.947 Τώρα οι ερωτώμενοι υποστηρίζουν ακριβώς την ίδια 

άποψη για το σχολικό σύμβουλο: «δεν πέτυχε τον στόχο του γιατί είχε πρόβλημα ο 

θεσμός καθώς δεν ενεργοποιήθηκε όπως έπρεπε» (συνέντευξη 9), και μόνο «όπου η 

προσωπικότητα ήταν διαπρεπής τα πράγματα πήγαν καλά» (συνέντευξη 3). 

Ο Γ. Μαυρογιώργος (1988) αναφερόμενος στην προσπάθεια που έγινε να 

αλλάξουν οι αρμοδιότητες του σχολικού συμβούλου με το σχέδιο Π.Δ. του ’88,948 

τονίζει πως αν μελετήσουμε τα σχέδια προεδρικών διαταγμάτων του Υπουργείου, θα 

διαπιστώσουμε την πρόθεση ενίσχυσης των αρμοδιοτήτων των σχολικών συμβούλων 

ιδιαίτερα στα ζητήματα του παιδαγωγικού ελέγχου και της αξιολόγησης. Ο μελετητής 

αναρωτιέται βέβαια αν αυτό είναι αποτέλεσμα της εμπειρίας των τελευταίων έξι ετών 

ή της κυριαρχίας των σχολικών συμβούλων στις σχετικές επιτροπές του 

Υπουργείου.949  

Αξίζει πάντως να κλείσουμε με την παρατήρηση του Χρ. Φράγκου (1983:260), ο 

οποίος στην αρχή της εφαρμογής του νέου θεσμού αναφέρει πως «ο σχολικός 

σύμβουλος παύει να είναι απλώς ένας ανεύθυνος διεκπεραιωτής και εκτελεστής 

ειλημμένων και στεγανοποιημένων αποφάσεων και γίνεται υπεύθυνος συνεργάτης 

στο επιστημονικό και παιδαγωγικό έργο, που επιτελείται στα σχολεία από τους 

δασκάλους και τους νηπιαγωγούς, ενώ συγχρόνως μεταφέρει τις επιστημονικές και 

παιδαγωγικές εμπειρίες του προς τις παιδαγωγικές και επιστημονικές κεντρικές 

υπηρεσίες, με τις οποίες πρέπει να συνεργάζεται και όχι να αποτελεί εκτελεστικό 

όργανό τους». Μια εικόνα που περιγράφει τις προθέσεις που υπήρχαν για το νέο 
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 Τοποθέτηση του Θ. Τουλούπη στην έκτακτη Γ.Σ. 21-22/2/1986 σ. 47-48/2 
948

 Δ.Β.1008/10-1988:20. 
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 «Η μελέτη ορισμένων σχεδίων προεδρικών διαταγμάτων και των επίσημων προθέσεων του 
ΥΠ.Ε.Π.Θ. αναδεικνύει την προοπτική «ενίσχυσης» και «αναβάθμισης» των αρμοδιοτήτων και των 
καθηκόντων του σχολικού συμβούλου  σε θέματα όπως την παιδαγωγική καθοδήγηση, τις 
παιδαγωγικές «καινοτομίες», την αξιολόγηση, την επιμόρφωση, την ενίσχυση της έρευνας κ.τ.ο. Είναι 
αυτή η επιλογή απόρροια της εξαετούς «ακηδίας» του ΥΠ.Ε.Π.Θ. για το θεσμό; Είναι το αποτέλεσμα 
κάποιας θετικής αξιολόγησης της συμβολής του θεσμού στα τελευταία έξι χρόνια; Είναι μια ενισχυτική 
επανάληψη κάποιων θεσμοθετημένων ήδη αρμοδιοτήτων του σχολικού συμβούλου ; Είναι αυτή η 
επιλογή απόρροια της συγκεκριμένης σύνθεσης των ομάδων εργασίας του ΥΠ.Ε.Π.Θ., όπου οι σχολικοί 
σύμβουλοι προσδιόριζαν σε μεγάλο βαθμό τον προσανατολισμό και το περιεχόμενο των πορισμάτων;»  
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θεσμό, αλλά συνάδει ελάχιστα με την απτή σχολική πραγματικότητα της δεκαετίας 

που εξετάσαμε, όπως αυτή παρατέθηκε από τις πηγές και τις απόψεις που 

καταγράφηκαν στις συνεντεύξεις μας. 

 

Γ.5.2. Ο προϊστάμενος διεύθυνσης 

 

Ο προϊστάμενος διεύθυνσης ομολογουμένως συγκεντρώνει μικρή ποσότητα 

αναφορών, αφού ο ρόλος του είναι αποσαφηνισμένος από την πρώτη στιγμή. Αξίζει 

όμως να επισημάνουμε ότι το Π.Δ., 340/1983 (ΦΕΚ 120/8-9-83 τ. Α'), με τα καθήκοντα 

και τις αρμοδιότητες των προϊσταμένων εκδίδεται το Σεπτέμβριο του 1983, μήνες 

πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής των προσώπων. Προφανώς και είναι 

απαραίτητοι οι κανόνες λειτουργίας κάθε θεσμού πριν από τη λειτουργία του, κάτι 

όμως που δεν έγινε στην περίπτωση των σχολικών συμβούλων. Το γεγονός αυτό από 

μόνο του δείχνει και τη σπουδαιότητα που αναγνώριζε το ΥΠ.Ε.Π.Θ. στο θεσμό. Να 

σημειωθεί ότι το θέμα του προϊσταμένου δεν απασχόλησε γενικά τη βιβλιογραφία και 

απ’ ότι φαίνεται, από τις ελάχιστες αναφορές, ούτε την Ομοσπονδία και γενικά δεν 

υπήρξε αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και Δ.Ο.Ε.   

Στις συνεντεύξεις συναντούμε αντικρουόμενες πάντως εκτιμήσεις, ως προς τον 

ρόλο του στην εφαρμογή της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Λέει π.χ. ο 1ος 

συνεντευξιαζόμενος πως «ο προϊστάμενος στην αρχή ξεκίνησε θετικά. Στη συνέχεια 

έγινε λαϊκιστής, γραφειοκράτης και τίποτα περισσότερο». Αντίθετα, ο 2ος 

συνεντευξιαζόμενος έχει τις επιφυλάξεις του για κάποια άτομα, αλλά όχι για τον ίδιο 

τον θεσμό, σε θεωρητικό επίπεδο τουλάχιστον: «είχε όλη την ευχέρεια ο 

προϊστάμενος διεύθυνσης ή ο προϊστάμενος γραφείου να ασχοληθεί επαρκώς με τα 

προσωπικά,  οικογενειακά και υπηρεσιακά προβλήματα του εκπαιδευτικού. Ωστόσο, 

ορισμένοι δεν λειτούργησαν όπως περιμέναμε». 

Κακή εικόνα έχει και ο 15ος συνεντευξιαζόμενος ο οποίος υποστηρίζει ότι 

«δυστυχώς δεν είχαν ούτε το επιστημονικό, ούτε το εκπαιδευτικό, ούτε το πολιτικό 

υπόβαθρο· δεν εννοώ κομματικό, αλλά με την έννοια την πολιτική, για να 

εφαρμόσουν αυτούς τους θεσμούς, προς όφελος της λαϊκής παιδείας. […] Δεν μπορεί 

ο προϊστάμενος να κάνει ο ίδιος τις αποσπάσεις και τις τοποθετήσεις, αυτές είναι 

δουλειές της υπηρεσίας. Δυστυχώς όμως οι περισσότεροι ήταν συγκεντρωτικοί διότι 

αγαπούσαν την εξουσία. [...] Οι σχολικοί σύμβουλοι είχαν περισσότερα τυπικά 

προσόντα από τους προϊσταμένους και όμως οι προϊστάμενοι αποφάσιζαν ακόμα και 

γι’ αυτούς διότι είχαν ξεκαθαρισμένες αρμοδιότητες που αφορούσαν τον 

εκπαιδευτικό». Ο 2ος συνεντευξιαζόμενος ψέγει την κομματική επιλογή στελεχών 

αναφέροντας πως «ήταν μεγάλη αδυναμία του συστήματος που τα μόνα προσόντα 

που έπρεπε να είχε κάποιος για να καταλάβει μια θέση ήταν κομματικά. Γιατί πολλές 

φορές δεν επιλέγονταν πρόσωπα τα οποία ήταν αξιόλογα, αλλά αυτά που είχαν 
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προσφέρει στον εκάστοτε πολιτικό φορέα. Ο τρόπος επιλογής στελεχών ήταν εντελώς 

αναξιοκρατικός». 

Ο τρόπος επιλογής των στελεχών επανέρχεται σε μια σειρά συνεντεύξεων, ως 

απάντηση στο ερώτημα περί επιτυχίας του θεσμού. «Είμαι στην δυσάρεστη θέση να 

πω ότι δεν πέτυχε ο θεσμός του προϊσταμένου. Διότι οι προϊστάμενοι της διεύθυνσης 

και των γραφείων μετατράπηκαν σε γραφειοκράτες με μοναδικό μέλημα τις 

αποσπάσεις των δασκάλων» (συνέντευξη 15). «Δεν ήξεραν καν την νομοθεσία» 

(συνέντευξη 10). «Όχι, δεν πέτυχε γιατί ήταν πολύ δύσκολη η στελέχωση. 

Αναρριχήθηκαν πρόσωπα χωρίς προσόντα, που δεν γνώριζαν από διοίκηση. Πολλοί 

απ’ αυτούς είχαν υπηρετήσει μόνο σε ολιγοθέσια σχολεία και από τη μια μέρα στην 

άλλη κλήθηκαν να διοικήσουν εκατοντάδες ή χιλιάδες εκπαιδευτικούς και όπως είναι 

φυσικό και επόμενο δεν τα κατάφεραν» (συνέντευξη 4).  

Αντίστοιχα, ο 12ος συνεντευξιαζόμενος εκτιμά πως ο «σχολικός σύμβουλος 

δούλεψε αφανώς, ενώ ο διοικητικός προϊστάμενος έπαιζε το ρόλο του επιθεωρητή». 

Η εικόνα δεν διαφοροποιείται ούτε από τον 6ο συνεντευξιαζόμενο: «οι προϊστάμενοι 

ήταν μειωμένων προσόντων και κυρίως προέρχονταν από το συνδικαλιστικό χώρο». 

Αξίζει να υπενθυμίσουμε αυτά που ανέφερε ο 11ος συνεντευξιαζόμενος για τον 

προϊστάμενο που συμβολικά, τουλάχιστον,  στα μάτια των εκπαιδευτικών ήταν ο 

ισχυρός πόλος αφού αυτός κατέλαβε τη θέση και το γραφείο του  επιθεωρητή.  

Σε ερώτηση όμως που έχει σχέση με την αποτίμηση της εφαρμογής της 

εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, ο 6ος συνεντευξιαζόμενος επιστρέφει στον 

προϊστάμενο διεύθυνσης τονίζοντας τη συμπεριφορά των εκπαιδευτικών απέναντι 

στον προϊστάμενο «ήταν ήπια λόγω των διοικητικών και των πειθαρχικών 

αρμοδιοτήτων.  Εκεί υποχωρούσαν οι εκπαιδευτικοί. Ο προϊστάμενος δεν είχε σχέση 

με το παιδαγωγικό έργο του δασκάλου στην τάξη. Αλλά θεωρούσε πολύ σημαντικό το 

ρόλο του επειδή είχε την εξουσία να τον μετακινήσει εκεί όπου ήθελε. Παρ’ όλο, που 

κατά την προσωπική μου εκτίμηση, η μεγαλύτερη εξουσία δεν πηγάζει από τις 

θεσμικές αρμοδιότητες που έχουν αποδοθεί στον προϊστάμενο αλλά από την 

ουσιαστική υποστήριξη στο ουσιαστικό έργο του δασκάλου που παρέχεται μέσα στην 

τάξη». 

 

Γ.5.3. Η αξιολόγηση 

 

Το θέμα της αξιολόγησης και οι δολιχοδρομίες της είναι από τα πιο 

χαρακτηριστικά της εκπαιδευτικής πολιτικής αυτής της περιόδου. Οι αναφορές για το 

ζήτημα αυτό, πέρα από αυτές που είδαμε ήδη μέσα από τις πηγές, είναι άφθονες και 

στις συνεντεύξεις που πραγματοποιήσαμε. Πριν προχωρήσουμε σ’ αυτές όμως, ας 

δούμε συγκεντρωτικά την πορεία του ζητήματος.  

Η αξιολόγηση προβλεπόταν από το άρθρο 1 παρ. 2 περίπτωση στ’ του Ν. 1304/82 

το οποίο ανέφερε ότι ο σχολικός σύμβουλος «μετέχει στη διαδικασία αξιολόγησης του 
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διδακτικού προσωπικού». Αλλά και στην παράγραφο 9 του Π.Δ. 214/84, με τα 

καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του σχολικού συμβούλου, προβλεπόταν αυτοί να 

«μετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευτικών σύμφωνα με όσα ορίζουν 

οι σχετικές διατάξεις».  

Ας θυμηθούμε επίσης την άποψη του Κ. Χάρη ότι ήταν η συνδικαλιστική 

Ομοσπονδία αυτή που εμπόδισε την αξιολόγηση να αναληφθεί ως αρμοδιότητα των 

σχολικών συμβούλων (2011:291). Ασήμαντοι ή όχι οι λόγοι, η πραγματικότητα ήταν 

ότι οι σχολικοί σύμβουλοι δεν απέκτησαν ποτέ εμπράκτως την αρμοδιότητα 

αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Όπως είδαμε κατ’ επανάληψη, η Δ.Ο.Ε. αρνήθηκε 

κάθε πιθανότητα επαναφοράς του επιθεωρητικού μοντέλου, παρότι αρχικά δεν 

απέρριπτε την διαδικασία της αξιολόγησης. Για την εφαρμογή της αξιολόγησης μέσα 

από τη διαδικασία έκδοσης σχετικού Π.Δ., κατ’ επιταγή του νόμου 1304/82, ο Κ. 

Χάρης (2011:291-92) αναφέρει πως έπειτα από εντολή του υπουργού Απ. Κακλαμάνη, 

στις αρχές του 1984, εκπονήθηκε ένα αδρομερές προσχέδιο Π.Δ. για την αξιολόγηση 

της υπηρεσιακής ευδοκιμότητας του εκπαιδευτικού προσωπικού. Έπειτα από την 

καταρχήν έγκριση του υπουργού, συζητήθηκε στα πλαίσια μιας ομάδας στελεχών και 

των τριών βαθμίδων της γενικής εκπαίδευσης. Στη συνέχεια περιγράφει ένα 

περιστατικό που έλαβε χώρα την ώρα της εισήγησής του με θέμα «ο 

προγραμματισμός και η αξιολόγηση του έργου του σχολείου» στο σεμινάριο σχολικών 

συμβούλων. «Όταν έφτασα σ' αυτό, το τρίτο μέρος [παρουσίαση του σχεδίου Π.Δ.], 

κατέφθασε λάβρος ένας εκπρόσωπος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας, με διέκοψε και 

ενώπιον των παρακολουθούντων σχολικών συμβούλων ανέγνωσε διακήρυξη του 

προέδρου της, Μεν. Παπαχρίστου, ότι η Ομοσπονδία είναι αντίθετη προς κάθε 

θεσμικό μέτρο αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Συγχρόνως κυκλοφόρησε, για 

υπογραφή από τους παρακολουθούντες το σεμινάριο νεοεπιλεγέντες συμβούλους, 

δήλωση ότι είναι αντίθετοι στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών [...]. Μερικοί ήρθαν 

την άλλη μέρα στο γραφείο μου και μου είπαν ότι υπόγραψαν με ψυχολογικό 

εκβιασμό, γιατί αυτό θα μετρούσε πολύ στην τοποθέτησή τους, που θα γινόταν σε 

λίγες μέρες από το υπηρεσιακό συμβούλιο, στο οποίο ο εκπρόσωπος της Δ.Ο.Ε. 

ασκούσε μεγάλη επιρροή». Και όπως χαρακτηριστικά αναφέρει: «ούτε τότε ούτε 

μετέπειτα, ως σήμερα, θεσπίστηκε αξιολόγηση της υπηρεσιακής ευδοκιμότητας των 

εκπαιδευτικών, παρότι όλες οι κυβερνήσεις που στο μεταξύ κυβέρνησαν τη χώρα την 

είχαν συμπεριλάβει στις προγραμματικές εξαγγελίες τους. Όλες τελικά ενδίδουν στις 

πιέσεις των συνδικαλιστικών ηγεσιών του κλάδου, οι οποίες, άκριτα, με τη στάση τους 

αυτή απλώς χαϊδεύουν τα αυτιά των μελών τους» (2011:294).  

Για να δώσουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το ζήτημα της αξιολόγησης, θα 

ήταν παράλειψη να μην αναφερθούμε σε κάποιες δημόσιες απόψεις ερευνητών της 

εποχής, οι οποίοι όπως έχουμε αναφέρει αποτελούν μεγα-φορείς δράσης με 

επίδραση στη διαμόρφωση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών. Ο Μπ. Νούτσος 
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κάνει επίσης αναφορά (1986:77) στην αντίθεση των δασκάλων στο θέμα της 

αξιολόγησης, η οποία όμως κατ’ αυτόν εκφράστηκε «κατόπιν εορτής», αφού δηλαδή 

ψηφίστηκε ο νόμος [αναφέρεται στον 1566], με την κήρυξη 24ωρης απεργίας. Επίσης, 

μια από τις πρώτες τοποθετήσεις στη συζήτηση για την αξιολόγηση είναι του Γ. 

Μαυρογιώργου (1984), ο οποίος επεσήμανε ότι όταν γίνεται συζήτηση για την 

αξιολόγηση στη χώρα, αυτή περιορίζεται στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού. Και 

θέτει το ερώτημα γιατί η αξιολόγηση αναφέρεται αποκλειστικά με αυτήν τη διάσταση 

χωρίς να υπάρχει αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος το οποίο είναι η 

συνισταμένη πολλών παραγόντων, συντελεστών και φορέων. Εξετάζοντας το θέμα 

από επιστημονική και ιδεολογική άποψη καταλήγει ότι η αξιολόγηση πρέπει να 

αποτελεί προσπάθεια «πρόκλησης, ενίσχυσης και προσφοράς ευκαιριών για 

αυτοαξιολόγηση, αυτοπροσδιορισμό και αυτοανάπτυξη του εκπαιδευτικού μέσα στα 

πλαίσια μιας συνεταιριστικής “λογοδοσίας”» και σε καμιά περίπτωση «προσπάθεια 

γραφειοκρατικής συμμόρφωσης του εκπαιδευτικού». Η μεν πρώτη πραγματοποιείται 

με συλλογικές και συμμετοχικές διαδικασίες, η δε δεύτερη με ατομικές και 

ιεραρχικές. Κατά τον ίδιο, η μορφή αξιολόγησης που προτάθηκε από την κυβέρνηση 

είναι «συμμορφωτική, αντιμεταρρυθμιστική, αντιμετασχηματιστική και θα συντηρεί 

την ισχύουσα τάξη πραγμάτων». Και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι «οι εκπαιδευτικοί 

έχουν κάθε λόγο να απορρίπτουν κάθε πρόταση για αξιολόγηση του έργου τους, γιατί 

σ’ αυτή την περίπτωση ουσιαστικά αρνούνται να υπονομεύσουν το ίδιο τους το έργο. 

Η πράξη τους αυτή και επιστημονικά και πολιτικά εξηγείται». Οι θέσεις αυτές μαζί με 

τις θέσεις του Σ. Μπουζάκη,950 που καταγράφηκαν παραπάνω, διαμόρφωσαν την 

αντιπρόταση της Δ.Ο.Ε., η οποία υποστηρίχτηκε με προσήλωση και σταθερότητα όλο 

το επόμενο διάστημα.  

Ο Γ. Παπαγρηγορίου (1985) υποστηρίζει ότι αν ένα σύστημα αποβλέπει στη 

βελτίωσή του, δεν είναι δυνατόν να αξιολογούνται όλες οι παράμετροι της 

εκπαίδευσης εκτός από τον εκπαιδευτικό. Ειδικότερα για τον εκπαιδευτικό βέβαια 

πρέπει η αξιολόγηση να κινείται προς την κατεύθυνση της επιστημονικής και 

επαγγελματικής ανάπτυξης και όχι στην προηγούμενη λογική της επιθεώρησης που 

έμπαινε σε ένα συρτάρι και χρησιμοποιούνταν για διοικητικούς λόγους. Αναφέρει, 

λοιπόν, ότι απαιτείται ένας «νέος τύπος αξιολόγησης ο οποίος θα πρέπει να 

στηρίζεται πάνω απ' όλα στην αποδοχή τον δασκάλου. Και καταλήγει προτείνοντας να 

αγωνιστούν όχι για την κατάργηση της αξιολόγησης, που ισχύει σ' όλο τον κόσμο, 

αλλά για να μπει αυτή σε σωστές βάσεις».  

Από την άλλη, ο Α. Τζίφας το 1987, μέσα από το περιοδικό Σύγχρονη Εκπαίδευση, 

ασκεί κριτική στη στάση των συνδικαλιστικών ηγεσιών, τις οποίες κατηγορεί ότι δεν 

αρθρώνουν πειστικό με επιχειρήματα λόγο, αλλά κάνουν περισσότερο μια 

                                                           
950

  «Ιδεολογίες και ιδεολογήματα», Δ.Β. 960/Ιαν.85 σ. 2-3 
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επιφανειακή κριτική στις θέσεις της κυβέρνησης και ασχολούνται μόνο με τις 

διαδικαστικές πτυχές του ζητήματος (Τζίφας, 1987). 

Οι θέσεις των ερωτώμενων για το ζήτημα της εφαρμογής της αξιολόγησης, 

υποκύπτουν στο βάρος της εμπειρίας από την απουσία κάθε αξιολόγησης στα 

εκπαιδευτικά πράγματα, που μεσολάβησε από την κατάργηση του επιθεωρητή ως τις 

μέρες μας. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις συνεντεύξεις μας, σήμερα, όλοι οι ερωτώμενοι 

υποστήριξαν ότι είτε ήταν και τότε υπέρ της αξιολόγησης είτε στην πορεία τάχθηκαν 

υπέρ. Πιο συγκεκριμένα, ο 2ος συνεντευξιαζόμενος αναφέρει: «ήμουν θετικός, 

κάποιος έπρεπε να αξιολογεί τη δουλειά του εκπαιδευτικού. Δεν ήμουν ποτέ 

αρνητικός». Στο ίδιο κλίμα και ο 7ος συνεντευξιαζόμενος δηλώνει πως την ήθελε την 

αξιολόγηση από τότε, ενώ ο 13ος τονίζει ότι «η αξιολόγηση στην εκπαίδευση θα πρέπει 

να συνάδει με το στόχο για την οικοδόμηση του δημοκρατικού σχολείου. […] Η όποια 

μορφή αξιολόγησης θα πρέπει να έχει ως στόχο τη συνεχή βελτίωση του 

εκπαιδευτικού έργου που παράγεται». Ο 15ος συνεντευξιαζόμενος, σημαντικός μεγα-

φορέας της εποχής, είναι ακόμη πιο αποκαλυπτικός υποστηρίζοντας πως γύρω από 

την αξιολόγηση υπάρχει μεγάλη πλοκή. «Μετά την μεταπολίτευση, το αίτημα ήταν να 

φύγει ο επιθεωρητής και να έρθει ο σχολικός σύμβουλος. Πραγματικά καθιερώθηκε ο 

θεσμός του σχολικού συμβούλου. Τα μηνύματα που έφταναν στη  Δ.Ο.Ε. από πολλούς 

εκπαιδευτικούς φανέρωναν τους έντονους φόβους τους ότι οι σχολικοί σύμβουλοι θα 

αξιολογούσαν με πολιτικά και κομματικά κριτήρια καθότι και οι ίδιοι είχαν επιλεγεί με 

τέτοια κριτήρια. Αυτό φυσικά δεν μπορούσαμε να το επιτρέψουμε, με αποτέλεσμα να 

ζητήσουμε την αναβολή της εφαρμογής της αξιολόγησης. Ενώ ο επιθεωρητής δεν 

βαθμολογούσε σωστά τους μη εθνικόφρονες, τώρα η αξιολόγηση που θεσπίστηκε από 

το ΠΑ.ΣΟ.Κ. είχαμε υποψίες ότι θα κυνηγούσε αυτούς που δεν ανήκουν σε αυτό. Έτσι 

στη Δ.Ο.Ε. διαμορφώθηκε η πρόταση να αξιολογείται ο εκπαιδευτικός μόνο όταν θέλει 

να καταλάβει θέση στελέχους. Αλλά δεν εφαρμόστηκε ούτε καν αυτό. Τώρα όμως 

πιστεύω ότι έπρεπε να είχε θεσπιστεί η αξιολόγηση. Αν θεσπιζόταν τότε, ακόμα και 

το ελάχιστο, θα δημιουργούνταν μια κουλτούρα αξιολόγησης. Ως συλλογικός φορέας 

των δασκάλων έπρεπε να είχαμε βρει τρόπο να εφαρμοστεί και να διασφαλιστεί η 

αξιοπιστία της αξιολόγησης. Έπρεπε να το παλέψουμε» [οι επισημάνσεις δικές μας].  

Αλλά και οι υπόλοιποι συνεντευξιαζόμενοι εκφράζουν παρόμοιες θέσεις. Όπως 

αναφέρεται στην 3η συνέντευξη, ο σχολικός σύμβουλος, ως καθοδηγητής στη θέση 

του επιθεωρητή, «έχει πλέον χρόνο αλλά δυστυχώς δεν έχει εργαλεία». Ενώ ο 5ος 

συνεντευξιαζόμενος εκτιμά πως ο εκπαιδευτικός έπρεπε με κάποιο τρόπο «να 

αξιολογείται, γιατί από το ένα άκρο φτάσαμε στο άλλο. Έτσι περάσαμε από μια 

πραγματικότητα που ήταν μεν σκληρή, αλλά ήμαστε υποχρεωμένοι να την 

εφαρμόζουμε, στην πλήρη χαλαρότητα και αυτό για μένα είναι αρνητικό» (συνέντευξη 

5). «Πέρασε μια δεκαετία και οι δάσκαλοι προσαρμόστηκαν στο νέο σύστημα [μη 



 

 

448 Η Εκπαιδευτική Πολιτική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση τη δεκαετία του 80 

αξιολόγησης] και το αποτέλεσμα ήταν να φτάσουμε στο άλλο άκρο στην αναρχία 

[sic]» (συνέντευξη 1).  

Σε μια άλλη περίπτωση, στο 12ο συνεντευξιαζόμενο καταγράφεται η αλλαγή στην 

άποψή του. Τονίζει ότι αρχικά δεν ήταν ένθερμος οπαδός της αξιολόγησης. Τώρα  

όμως εκτιμά «ότι η αξιολόγηση έπρεπε να γίνει και ο σχολικός σύμβουλος θα ήταν ο 

πιο αντικειμενικός κριτής». Τελικά ήταν το επιθεωρητικό παρελθόν που βάραινε 

εναντίον της αξιολόγησης καθώς όπως υποστηρίζει  ήταν την εποχή εκείνη «δίκοπο 

μαχαίρι, θύμιζε λίγο επιθεωρητή». Σε ίδιο κλίμα κινείται και ο 14ος 

συνεντευξιαζόμενος ο οποίος θεωρεί σωστό  «ο σχολικός σύμβουλος να αξιολογεί, 

διότι εκείνος έχει την επαφή με το εκπαιδευτικό έργο». Στο σκεπτικό αυτό 

διαφοροποιείται σχετικά μόνο ο 16ος συνεντευξιαζόμενος που οι απόψεις του 

ακολουθούν την αντίστροφη πορεία:  «παλιότερα ήμουν πιο πιστός οπαδός της 

αξιολόγησης. Αυτή τη στιγμή συμφωνώ με την αξιολόγηση υπό προϋποθέσεις. […] Η 

εκτίμησή μου είναι πως τους συμβούλους εκείνη την περίοδο τους έριξαν ξυπόλητους 

στα αγκάθια. Πιστεύω πως εδώ έσφαλε η Δ.Ο.Ε., η οποία πίεζε το Υπουργείο να μη 

δοθεί καμιά δύναμη στο σχολικό σύμβουλο».  

Ας επανέλθουμε όμως σε κάποιες ενδιαφέρουσες αναφορές που εντοπίσαμε στις 

πηγές μας και είναι αποκαλυπτικές στην επιχειρηματολογία της Δ.Ο.Ε. Στο Δ.Β. (982) 

τον Οκτώβριο του 1986 διαβάζουμε ότι σ’ αυτούς που προωθούν την αξιολόγηση 

(τους ανθρώπους του Υπουργείου δηλαδή) «δεν τους αρκεί να ξέρουν το τι γίνεται 

μέσα στην εκπαίδευση [...]. Θέλουν να ελέγχουν τον ίδιο το δάσκαλο, την 

προσωπικότητά του, την αξιοπρέπειά του, την παιδαγωγική του ευθύνη και 

ελευθερία».951 Σε άλλο σημείο του ίδιου φύλλου διαβάζουμε επίσης πως 

«φημολογείται ότι οι διευθυντές θα είναι “μικροί επιθεωρητές”»952 [οι 

επισημάνσεις δικές μας]. 

Λίγους μήνες πριν, στο τεύχος (Δ.Β. 977) του Μαρτίου του 1986 η Δ.Ο.Ε. δίνει 

προς δημοσίευση τις δικές της θέσεις για το ζήτημα της αξιολόγησης, που 

αποτελούσαν τμήμα των συνολικών της θέσεων από τον Δεκέμβρη του 1985. 

Συνοπτικά, ζητά την κατάργηση όλων των διατάξεων του 1566/85 αλλά και του 

1304/82, που αφορούν στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προσωπικού της 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Να συσταθεί ειδική ομάδα 

εργασίας για το ζήτημα, με τη συμμετοχή και των συνδικαλιστών. Να προβλέπεται και 

επανάκριση των ίδιων των σχολικών συμβούλων. Και ίσως εν τέλει το πιο κρίσιμο 

αίτημα, όπως αποδείχτηκε στο βάθος του χρόνου, η μονιμοποίηση και οι 

βαθμολογικές προαγωγές των εκπαιδευτικών να αποτελούν τυπική διαδικασία.953  

                                                           
951

 Δ.Β.982/10-1986:13. 
952

 Δ.Β.982/10-1986:14. 
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 «Αξιολόγηση στην εκπαίδευση – κρίση εκπαιδευτικών. Εξειδικευμένες προτάσεις των 
εκπαιδευτικών», Δ.Β.977/04-1986:24. 
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Πέρα από όσα είδαμε κατά την παράθεση των πηγών, μέσα από τις οποίες 

παρουσιάστηκε η διαδικασία του «εθνικού διαλόγου» που ακολούθησε η υπουργία 

του Αντ. Τρίτση μετά την ψήφιση του 1566/85 και η σφοδρή αντίδραση του 

συνδικαλιστικού κινήματος σ’ αυτήν, ο Ν. Σαλτερής (1998:270) συγκεντρώνει τα 

προβλήματα του Ν. 1566/85. Αυτά αφορούν τα ζητήματα που παρέμειναν ανοιχτά και 

που θα έκλειναν με την αναμενόμενη σύνταξη δεκάδων Π.Δ., όπως η μείωση των 

δαπανών για την εκπαίδευση και μια σειρά συγκυριακών θεμάτων, ο συνδυασμός 

των οποίων προκαλεί τελικά βαθιά και εκτεταμένη σύγκρουση, αν και αρχικά 

φαίνονταν ότι αποφεύγονταν μια τέτοια εξέλιξη. Ο «εθνικός διάλογος» ουσιαστικά 

λειτούργησε παραπλανητικά και για τα δύο μέρη, Υπουργείο και συνδικαλιστές. Το 

μεν Υπουργείο πρόταξε τις αναφορές  σε έννοιες όπως το «έθνος» και τις «αξίες», 

επιθυμώντας προφανώς να ξεφύγει από τις δημοσιονομικές δυσκολίες της περιόδου, 

συγκρουόμενο κατ’ ουσία με την ίδια την εικόνα που είχε χτίσει ως κυβέρνηση 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. την προηγούμενη δεκαετία όταν μιλούσε για «δημοκρατικό σχολείο για 

όλους». Οι δε συνδικαλιστές επιχείρησαν μέσα από αυτόν να κλείσουν με θετικό γι’ 

αυτούς τρόπο όλα τα ανοιχτά ζητήματα.  

Είναι λοιπόν προφανές ότι η θέσπιση της αξιολόγησης, η οποία εν τω μεταξύ είχε  

αναχθεί σε κόκκινη γραμμή για το συνδικαλιστικό κίνημα, θα μπορούσε να 

υλοποιηθεί απρόσκοπτα μόνο κατά την ψήφιση του Ν.1304 για δυο λόγους, αφενός 

γιατί τότε υπήρχε η ευφορία από την κατάργηση του θεσμού του επιθεωρητή και 

αφετέρου γιατί τότε, όπως παρουσιάσαμε στις πηγές μας, θεωρούσαν αυτονόητο ότι 

με κάποιο τρόπο οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αξιολογούνται.  

Επιπλέον, όσον αφορά την εφαρμογή της αξιολόγησης, αν τελικά θεσπιζόταν 

αναλυτικά οι αρμοδιότητες του σχολικού συμβούλου με τον Ν.1304, εκτιμούμε πως 

θα μειωνόταν η ασάφεια που δημιούργησε τη σύγκρουση και θα μπορούσε να 

πραγματοποιηθεί η διοικητική εφαρμογή, όπως καταγράφεται στο μοντέλο του R. 

Matland (1995). Ωστόσο η κυβέρνηση, διότι προφανώς δεν είχε κάποιο σχέδιο, 

επέλεξε τη διαδικασία της χρόνιας συνδιαμορφώσης η οποία οδήγησε εν τέλει σε 

σύγκρουση και τελικά σε μη εφαρμογή πολλών εκφάνσεων της εκπαιδευτικής 

μεταρρύθμισης.  

Συνοψίζοντας να υπογραμμίσουμε ότι από τις συνεντεύξεις  που διαθέτουμε, 

βρίσκουμε σχεδόν το σύνολο των ερωτώμενων να συμφωνούν με την αξιολόγηση. 

Υπάρχουν βέβαια διαβαθμίσεις στις απαντήσεις, υπάρχουν ακόμα και αυτοί που 

θυμούνται τον επιθεωρητικό τρόπο αξιολόγησης και τον απορρίπτουν κάθετα, όμως 

και αυτοί διαφωνούν με την πλήρη απουσία της αξιολόγησης, που ήταν το τελικό 

αποτέλεσμα της σύγκρουσης της εκπαιδευτικής κοινότητας με το ΥΠ.Ε.Π.Θ. Αυτή είναι 

σήμερα η θέση των συνεντευξιαζόμενων συνυπολογίζοντας ένα βαθμό 

κομφορμισμού στην εποχή μας. 
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Γ.5.4. Τα νέα αναλυτικά προγράμματα και βιβλία  

 

Αν θυμηθούμε τα αιτήματα των επιστημόνων, πολιτικών και εκπαιδευτικών  μετά 

το 1980 αλλά και τις αποφάσεις της 50ης Γ.Σ. της Δ.Ο.Ε., που πραγματοποιήθηκε στις 

24-28/6/81 θα διαπιστώσουμε ότι ένα από τα ζητούμενα στην εκπαίδευση ήταν ο 

εκδημοκρατισμός της και η αλλαγή των αναλυτικών προγραμμάτων και των βιβλίων 

στο δημοτικό που θα λειτουργούσε ως ο κινητήριος μοχλός όλου του εγχειρήματος. 

Ένα θέμα το οποίο προχώρησε αρκετά γρήγορα από το 1982 και μετά.  

Το μονοτονικό θεσπίστηκε στις αρχές του 1982, ωστόσο, όπως έχουμε αναφέρει 

στην καταγραφή των πηγών μας, πολλές φορές ασκήθηκε κριτική τόσο στο 

μονοτονικό, όσο και στη δημοτική γλώσσα για τα γλωσσικά προβλήματα που 

παρατηρούνταν στα κείμενα των παιδιών. Να αναφέρουμε ότι ο εμπνευστής της 

μεταρρύθμισης του 1964, Ευάγ. Παπανούτσος είχε επισημάνει954 πως η δημοτική δεν 

κινδυνεύει πια από τους εχθρούς αλλά από τους φίλους της, οι οποίοι «με τον αδέξιο 

αγκάλιασμα, με την κακή χρήση που κάνουν, πάνε να την πνίξουν» (Μπαλάσκας, 

1991). Ο Φ. Κ. Βώρος (1985) μάλιστα, αναφερόμενος στο τμήμα του σχεδίου νόμου 

για τη γενική εκπαίδευση που αναφέρεται στα αναλυτικά προγράμματα, υποστήριξε 

ότι «ο συντάκτης φαίνεται να αγνοεί ότι τα αναλυτικά προγράμματα έχουν 

χρησιμοποιηθεί ως μέσο ιδεολογικού αποπροσανατολισμού και κοινωνικού ελέγχου». 

Οι εκπαιδευτικοί, όπως φαίνεται από τις συνεντεύξεις, δίνουν ιδιαίτερη έμφαση 

στα νέα αναλυτικά προγράμματα και στα νέα βιβλία διότι, πρακτικά, αυτά 

αποτέλεσαν τον «καθρέφτη» της μεταρρύθμισης προς την εκπαιδευτική κοινότητα, 

τους γονείς και φυσικά τα παιδιά. Η έμφαση αυτή έχει βέβαια θετικά και αρνητικά 

χαρακτηριστικά, ανάλογα με τον ερωτώμενο. Στα θετικά για τα νέα αναλυτικά 

προγράμματα αναφέρεται η συνέχειά τους «με τις ίδιες αρχές από το δημοτικό στο 

γυμνάσιο, έτσι ώστε να υπηρετούν το στόχο για ενιαίο εννιάχρονο σχολείο το οποίο 

ήταν απαίτηση του κλάδου που δεν ήθελε το σχολείο κατακερματισμένο. Τα 

καινούρια βιβλία που γράφτηκαν είναι σε αυτό το πνεύμα» (συνέντευξη 9). 

Στην 2η συνέντευξη π.χ. τονίζεται η προσέγγιση της ευρωπαϊκής προοπτικής που 

προωθούσαν τα βιβλία και παράλληλα η εγκατάλειψη της ελληνικής παράδοσης. 

Υποστηρίζεται πως «τα καινούρια βιβλία που ήρθαν το ‘84 παραήταν 

προσανατολισμένα προς τις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Περιελάμβαναν κείμενα που δεν 

είχαν σχέση με την ελληνική πραγματικότητα. Δεν είχαν κανένα ενδιαφέρον αυτά τα 

κείμενα για τους έλληνες μαθητές. Ήταν ξένα προς αυτά. Αυτό έγινε βέβαια στα 

πλαίσια της γνωριμίας με τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής. Να τον γνωρίσουμε και να 

μπούμε σε αυτό το καλούπι. Κάποια στιγμή έπρεπε και εμείς να γίνουμε βιομηχανικοί 

άνθρωποι, καθώς ακόμα δεν είχαμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Ως λαός ήμασταν 
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 Ευάγ. Παπανούτσος, Η Δημοτική κινδυνεύει, Εφ. Το Βήμα, 19-8-1979 
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ακόμα πίσω. Έτσι υπήρξαν διαμαρτυρίες των εκπαιδευτικών για το περιεχόμενό 

τους».  

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν απαντήσεις που θέτουν το ζήτημα των νέων 

αναλυτικών προγραμμάτων σε μια ευρύτερη ιδεολογική σύγκρουση που χαρακτήριζε 

την εποχή. Ο 7ος ερωτώμενος συγκεκριμένα τονίζει: «η κοινωνικοποίηση πραγματικά 

επιτυγχάνονταν αλλά οι ηθικές αξίες έλειπαν από τα βιβλία. Στα νέα βιβλία λοιπόν 

έλειπαν αυτές οι αξίες που θα κοινωνικοποιούσαν σωστά το μαθητή. Οι δημοκρατικές 

διεκδικήσεις, το πανό, τα δικαιώματα, είχαν μεγαλύτερη μερίδα στα αναγνωστικά [...]. 

Η πεμπτουσία της εκπαίδευσης είναι η αγωγή τόσο των μαθητών όσο και των 

δασκάλων. Δεν μπορούμε να έχουμε έναν αναρχικό, έναν περιθωριακό δάσκαλο».  

Στην ίδια συζήτηση αλλά από την αντίθετη ιδεολογική αφετηρία, ο 12ος 

ερωτώμενος υποστηρίζει πως πριν από τις αλλαγές «το γλωσσικό μάθημα είχε 

φρονηματιστικό χαρακτήρα». Υπήρχαν κείμενα όπως «ο μικρός Μακεδόνας, το Σούλι, 

η πατρίδα, η θρησκεία κλπ, τα οποία μόνο γλωσσικούς στόχους δεν είχαν. Με τα νέα 

αναλυτικά προγράμματα και βιβλία το μάθημα απέκτησε άλλους σκοπούς, την 

κατανόηση της γλώσσας, τη γραφή, τη σύνταξη και τα λοιπά. Η διαμόρφωση της 

ταυτότητας μπορούσε να γίνεται σε άλλα μαθήματα. Με εκείνα τα αναλυτικά 

προγράμματα επιχειρήθηκε να εισαχθεί στο ελληνικό σχολείο η έννοια του ανοιχτού 

σχολείου που επικρατούσε στην Ευρώπη, αντίθετα με την χώρα μας, όπου ο δάσκαλος 

ήτανε κλεισμένος στην τάξη και δεν επέτρεπε ούτε να μπει κανένας μέσα ούτε οι 

μαθητές να βγουν έξω. Δηλαδή να γνωρίσει το παιδί την κοινωνία για να μπορέσει να 

την αλλάξει. Ο ρόλος του σχολείου δεν ήταν πλέον απλώς να μάθει το παιδί γράμματα 

αλλά να μορφώσει υπεύθυνους, δημοκρατικούς, και ελεύθερους πολίτες που να 

μπορούν να έχουν άποψη, να κρίνουν και να αποφασίζουν». 

Σ’ αυτήν την ιδεολογική σύγκρουση εντάσσονταν και το ζήτημα της γλώσσας. Η 

δημόσια συζήτηση για το γλωσσικό όπως παρουσιάστηκε από τις πηγές μας 

συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της δεκαετίας. Σε σχέση με τη γλώσσα θεωρείται  

«πολύ σημαντική η καθιέρωση του μονοτονικού καθώς απάλλαξε το μαθητή από 

περιττά πράγματα παρ’ όλο που κάποιοι υποστήριζαν ότι η γλώσσα είναι πιο φτωχή. 

[…] Η γλώσσα δεν μπορεί να είναι στατική. Πρέπει να αλλάζει και να εκσυγχρονίζεται 

σύμφωνα με τις ανάγκες της κοινωνίας» (1η συνέντευξη).  

Δεν λείπει όμως και η κριτική για άλλα επιμέρους θέματα, όπως αυτό της μορφής 

διδασκαλίας της γλώσσας ή του τρόπου και περιεχομένου διδασκαλίας της ιστορίας  

χωρίς ωστόσο να γίνεται εκτενής αναφορά. Ένα θέμα που αξίζει να αναφερθεί είναι η 

εισαγωγή για πρώτη φορά του «βιβλίου του δασκάλου. Ο 10ος ερωτώμενος ασκεί 

έντονη κριτική στο βιβλίο του δασκάλου καθώς θεωρεί ότι συνέβαλλε στην 

«τυποποίηση» του δασκάλου και της εκπαίδευσης γενικότερα. 

Συμπερασματικά, για το θέμα των αναλυτικών προγραμμάτων και βιβλίων 

μπορούμε να υποστηρίξουμε, τόσο από τις πηγές που μελετήσαμε όσο και από τις 
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συνεντεύξεις, ότι παρά τις όποιες ιδεολογικές επιφυλάξεις θεωρήθηκαν σημαντικές 

καινοτομίες για την εκπαίδευση και έγιναν αποδεκτά από όλους τους εκπαιδευτικούς. 

 
 

Γ.5.5. Η έκδοση των Π.Δ.  

 

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα καθυστέρησης και ακύρωσης εν τέλει διαφόρων 

εκφάνσεων της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, αποτέλεσε το ζήτημα της έκδοσης – ή 

της μη έκδοσης – των προεδρικών διαταγμάτων, με τα οποία προβλέπονταν, όπως 

είδαμε κατά την καταγραφή των πηγών, ότι θα εφαρμόζονταν μια σειρά από 

εκπαιδευτικά ζητήματα. Θυμίζουμε πως επανειλημμένα προαναγγέλθηκε η έκδοσή 

τους από την κυβέρνηση και ζητήθηκε αντίστοιχα η έκδοσή τους από τη Δ.Ο.Ε., 

ευελπιστώντας να ικανοποιούν τους σκοπούς της κάθε πλευράς. Η αδυναμία της 

πολιτικής εξουσίας μετά το 1986 να αποσπάσει τη συναίνεση των συνδικαλιστικών 

φορέων έφερε τη μη έκδοσή τους. 

Ο 13ος ερωτώμενος υπενθυμίζει πως κάποια προεδρικά διατάγματα δεν 

εκδόθηκαν ποτέ, ενώ κάποια άλλα – λίγα – που θεσπίστηκαν, δεν εφαρμόστηκαν. Και 

αποδίδει τη μεγαλύτερη, αλλά όχι αποκλειστική, ευθύνη για τη μη υλοποίηση 

κάποιων σημαντικών πτυχών της εκπαιδευτικής πολιτικής στην ηγεσία του ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

Ο ίδιος, περιγράφοντας από την οπτική του την κατάσταση που έχουμε ήδη 

παρακολουθήσει μέσα από τις πηγές, τονίζει ότι «στη συνέχεια και όσο η πολιτική 

βούληση έχανε την ισχύ της, τα κλαδικά και παραταξιακά συμφέροντα υπερίσχυαν 

στη διαμόρφωση και στην άσκηση των πολιτικών. Ταυτόχρονα υπερίσχυαν και εκείνα 

τα στελέχη που εξέφραζαν “αποδοτικότερα” τα συμφέροντα αυτά. Πολύ περισσότερο, 

μάλιστα, αφού η στάση τους αυτή αναπαρήγαγε την παραμονή τους στο στελεχιακό 

προσκήνιο».  

Ο 9ος ερωτώμενος εντοπίζει το πρόβλημα στο άσχημο κλίμα που αναπτύχθηκε 

από τα μέσα της δεκαετίας, διότι η πολιτεία δεν έδωσε την πρέπουσα προσοχή στην 

εφαρμογή της πολιτικής. Και καταλήγει εκτιμώντας «ότι ήταν λάθος τόσο της 

πολιτείας όσο και του συνδικαλισμού που αντιδρούσε σε όλα». 

Ο 10ος ερωτώμενος είναι αποκαλυπτικός για την πορεία που πήραν τα πράγματα 

στο ζήτημα των προεδρικών διαταγμάτων. «Δεν γίνεται να προβλέπονται τόσα πολλά 

προεδρικά διατάγματα και ακόμα περισσότερες υπουργικές αποφάσεις. Δεν ήταν 

νόμος αυτός, δεν μπορούσε να λειτουργήσει. [...] Η πολιτεία μέχρι το ’85 δείχνει 

σταθερότητα και θεσπίζει νόμους, αλλά μετά το ’85 παρουσιάζει εντυπωσιακή 

ατολμία. Τα προεδρικά διατάγματα και οι υπουργικές αποφάσεις παρ’ όλο που δεν 

κόστιζαν τίποτα να εκδοθούν δεν προχώρησαν ποτέ. […] Εξάλλου ο προσανατολισμός 

των υπουργών παιδείας μετά το 1985 ήταν διαφορετικός. Άλλαξε ο υπουργός, 

άλλαξαν όλα […] ο Αντ. Τρίτσης είχε ιδέες, αλλά δεν μπήκε στην ουσία των 

προβλημάτων». Και ο 5ος ερωτώμενος συμπληρώνει, «Και γιατί να μην υπάρχουν 1 ή 2 

διατάγματα και να υπάρχουν σαφείς ρυθμίσεις από το νόμο;» 
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Αυτή τελικά η αδυναμία έκδοσης των προεδρικών διαταγμάτων ανέκοψε τον 

πυρήνα της μεταρρύθμισης. Η αξιολόγηση και η εποπτεία ουσιαστικά 

εγκαταλείφθηκαν, γινόμενα αντικείμενα διεκδίκησης μεταξύ πολιτικής εξουσίας και 

εκπαιδευτικού κόσμου. Επισημαίνει σχετικά ο 4ος ερωτώμενος ότι «ποτέ δεν βγήκαν 

τα προεδρικά διατάγματα και οι υπουργικές αποφάσεις που αφορούσαν την 

αξιολόγηση και προβλεπόταν από το Ν. 1566 και αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο 

μειονέκτημα». Ολοκληρώνοντας, αξίζει να επισημάνουμε το σκεπτικό του 12ου 

ερωτώμενου. «Η σύγκρουση των εκπαιδευτικών με το Υπουργείο Παιδείας  ήταν η 

αιτία που δεν εκδόθηκαν ούτε καν τα Π.Δ. για τη λειτουργία του σχολείου και παρά το 

ότι είχαν ψηφιστεί δυο νόμοι συνεχίσαμε να λειτουργούμε με τα προηγούμενα Π.Δ. 

Αυτό από μόνο του συνιστά αποτυχία εφαρμογής. Τα αίτια αυτής της αποτυχίας δεν 

ήταν άλλα από την οικονομική πολιτική λιτότητας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. μετά το 1985».   

 

 

Γ.5.6. Η περίπτωση της ιδιωτικής εκπαίδευσης 

 

Η ιδιωτική εκπαίδευση είναι οπωσδήποτε μια ξεχωριστή περίπτωση, καθώς δεν 

υπήρξε ουσιαστικά καμιά έμπρακτη νομοθετική παρέμβαση, αλλά μόνο αναφορές 

στο πολιτικό πρόγραμμα και προθέσεις εκπεφρασμένες από σημαντικούς φορείς της 

εκπαιδευτικής πολιτικής. Για τους λόγους αυτούς συγκεντρώσαμε εδώ κάθε πιθανή 

αναφορά τόσο από τις πηγές και από τη βιβλιογραφία όσο και από τις συνεντεύξεις 

μας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανάλυση που κάνει ο N. Σαλτερής 

(1998:237-245) αναφορικά με τον συνδικαλιστικό φορέα των ιδιωτικών 

εκπαιδευτικών, την Ο.Ι.Ε.Λ.Ε., και το πως προσλαμβάνει τις εξαγγελίες του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

για την κατάργηση της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ίδιος ο 

υφυπουργός παιδείας Πέτρος Μώραλης προέρχεται από τις τάξεις του 

συνδικαλιστικού κινήματος των ιδιωτικών εκπαιδευτικών. Το 1982 υπάρχει η σχεδόν 

σίγουρη αίσθηση ότι η κατάργηση της ιδιωτικής εκπαίδευσης επίκειται και γι’ αυτό 

στο 11ο Συνέδριο της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. συζητούν για τις νομικές διαδικασίες που είναι  

απαραίτητες για την πραγμάτωση αυτή. Στα τέλη του 1982 όμως θα έχει καταδειχθεί 

ότι η κυβέρνηση αδυνατεί να προχωρήσει σε αυτή τη ριζοσπαστική ενέργεια. Το μόνο 

που θα κερδηθεί τελικά από το συνδικαλιστικό κίνημα – και αυτό με καθυστέρηση και 

με αλλεπάλληλες απεργιακές κινητοποιήσεις – θα είναι η ψήφιση του 1600/86 (ΦΕΚ 

76/13-6-86 τ. Α') το Μάιο του 1986, νόμος που θα αναγνωρίζει τους ιδιωτικούς 

εκπαιδευτικούς ως «δημόσιους λειτουργούς», από τη στιγμή που αυτοί περνούν στο 

δημόσιο. Τότε γίνεται  ξεκάθαρο πως ο στόχος της «κατάργησης» κατ’ ουσία έχει 

εγκαταλειφθεί. 

Παίρνοντας τα πράγματα από την αρχή, από την ιδρυτική διακήρυξη αρχών του 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. δηλαδή, υπήρχε ρητή δέσμευση για την κατάργηση της ιδιωτικής 
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εκπαίδευσης. Η ίδια σαφής πρόβλεψη υπήρχε και στο προεκλογικό πρόγραμμα του 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. το 1981 με στόχο την εξάλειψη των ανισοτήτων και την κατάργηση κάθε 

είδους φραγμών. Αυτές οι απόψεις εκφραζόταν και από τους συνέδρους 

εκπαιδευτικούς στις Γ.Σ. του κλάδου αλλά και μέσα από την αρθρογραφία του 

Διδασκαλικού Βήματος955 το οποίο διαμόρφωνε τις στάσεις και τις πεποιθήσεις των 

δασκάλων και των νηπιαγωγών. 

Οι απόψεις της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών (ΕΕΦ) σε ανακοίνωσή της, που 

φιλοξενείται σε αφιέρωμα της εφ. Ελευθεροτυπία956 (23-7-81), αναφέρει ότι τα 

σχολεία αυτά είναι ταξικά, λειτουργούν για τα παιδιά των ολίγων και ισχυρών. Η 

λειτουργία τους θα αυξήσει το χάσμα με τα παιδιά του λαού, δημιουργώντας μια 

«πνευματική ολιγαρχία» και ειδικά αυτά που θα προέρχονται από την Ε.Ο.Κ. θα 

ενισχύσουν την ευρωπαϊκή εξάρτηση. 

Οι τάσεις που επικρατούσαν και στην κοινωνία είναι ανάλογες.  Λίγους μήνες 

μετά την εκλογική νίκη του ΠΑ.ΣΟ.Κ., όπως αναφέρεται στην εφ. Ελευθεροτυπία, 

μαθητές λυκείων έθεσαν το αίτημα της κατάργησης της ιδιωτικής εκπαίδευσης σαν 

πρωταρχικό παράγοντα για τη δυνατότητα ίσης μόρφωσης και συναγωνισμού, σε 

σχετική συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στις 6-2-1982 με σκοπό να συζητήσουν 

και να διατυπώσουν τις απόψεις τους πάνω στο νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της 

κυβέρνησης».957 

Την ίδια εποχή και οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί σε δική τους ανάλογη συγκέντρωση 

(4-4-1982), στην οποία μετείχαν εκπρόσωποι κομμάτων, συνδικαλιστικών 

οργανώσεων και παρατάξεων, ζητούσαν επίσης την κατάργηση της ιδιωτικής 

εκπαίδευσης. Σε αυτήν τη συγκέντρωση ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών 

Εκπαιδευτικών Ελλάδος Γιώργος Φυσάκης αφού «αναφέρθηκε στο ιστορικό της 

δημιουργίας της ιδιωτικής εκπαίδευσης που έγινε, όπως είπε, για να εξυπηρετήσει τα 

συμφέροντα που βοηθούσαν τις προηγούμενες κυβερνήσεις ζήτησε την κατάργησή 

της τονίζοντας πως είναι θεσμός αντιδημοκρατικός, αντιλαϊκός και αντισυνταγματικός. 

Οι εκπαιδευτικοί της ιδιωτικής εκπαίδευσης ζήτησαν επίσης να καταργηθούν εκτός 

από τα ιδιωτικά σχολεία, τα φροντιστήρια ξένων γλωσσών και τα ξένα λύκεια και 

γυμνάσια».958  

Ο νέος υπουργός παιδείας Απ. Κακλαμάνης ανακοινώνει τον Αύγουστο του 1982 

την κατάργηση της παραπαιδείας και ο δημοσιογράφος, Μ. Γιομπαζολιάς 

σχολιάζοντας αυτήν την εξαγγελία αναφέρει ότι «το χτύπημα της παραπαιδείας των 

φροντιστηρίων που εξάγγειλε ο υπουργός παιδείας είναι ένα θετικό βήμα για να 
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 Αυτές οι απόψεις έχουν καταγραφεί αναλυτικά σε προηγούμενες ενότητες της μελέτης μας. 
956

 «Όχι κι άλλα ξένα σχολεία», Ελευθεροτυπία, 23-07-1981. 
957

 «Ισότητα στη μόρφωση ζήτησαν οι μαθητές του Πειραιά», Ελευθεροτυπία, 08-02-1982. 
958

 «Ιδιωτική Εκπαίδευση, γιατί πρέπει να καταργηθεί», Ελευθεροτυπία, 05-04-1982.  
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αποκτήσουμε κάποτε αξιόπιστη παιδεία, στην οποία να μπορεί να στηριχτεί η 

μελλοντική επαγγελματική και κοινωνική σταδιοδρομία των παιδιών μας».959 

Από τις στήλες της εφ. Ελευθεροτυπία, πάλι κατατίθενται σειρά απόψεων από 

τον δάσκαλο Ν. Μπάκα, με αφορμή δημοσίευμα του προέδρου ιδιοκτητών δημοτικών 

σχολείων, που επιχειρηματολογεί υπέρ της κατάργησης της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Η 

επιχειρηματολογία του περιλαμβάνει, πέρα από τα βασικά άρθρα του Συντάγματος 

(2, 16, 17), τον τρόπο επιλογής και ανέλιξης του προσωπικού στα ιδιωτικά αυτά, 

τρόπος που κρίνεται τουλάχιστον αναξιοπρεπής και διαβλητός.960 

Στις δηλώσεις που έκανε ο πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στα 

Γιάννενα,961 το Φεβρουάριο του ΄83, υπογραμμίζει ότι η παιδεία έχει τεράστια 

σημασία και υψηλή προτεραιότητα για την κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Και τονίζει: 

«είμαστε περήφανοι που προχωρούμε στην κατάργηση της ιδιωτικής παραπαιδείας, 

που ενσωματώνουμε στην δημόσια εκπαίδευση αυτό που ήταν εξωσχολική 

φροντιστηριακή μελέτη, για να είναι όλα τα παιδιά, πλούσια και φτωχά, στην ίδια 

μοίρα όταν ανταγωνίζονται για θέσεις στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα».962 

Στα επόμενα χρόνια, παρατηρούνται κάποιες, περισσότερο ή λιγότερο, 

εντυπωσιακές ιδεολογικές μετατοπίσεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ., οι οποίες διασαφηνίζουν την 

πορεία αυτού του ζητήματος. Π.χ., στην εναρκτήρια ομιλία του Ανδρ. Παπανδρέου 

στο 1ο Συνέδριο του ΠΑ.ΣΟ.Κ. (10-13/5/84) διαφαίνεται ένας επαναπροσδιορισμός της 

θέσης για την ιδιωτική πρωτοβουλία, σε σχέση με την οικονομία, αλλά μπορεί να 

διαφανεί και σε σχέση με άλλους τομείς, όπως π.χ. στην εκπαίδευση: «η συνύπαρξη 

του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα καθώς και αυτού που ονομάσαμε κοινωνικού ή 

λαϊκής βάσης δεν είναι απλά εφικτή. Είναι η μόνη δυνατότητα για ισόρροπη ανάπτυξη 

αλλά και για την ικανοποίηση του στόχου που αφορά τη βελτίωση της ποιότητας ζωής 

στη χώρα μας. Το ζητούμενο, είναι η εναρμόνιση ανάμεσα στους τομείς και η 

αλληλοσυμπλήρωση και υποστήριξή τους».963 
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 Μ. Γιαμπατζολιάς, «Ιστορικό μέτρο η κατάργηση της παραπαιδείας», Ελευθεροτυπία, 18-08-1982. 
960

 «Δεν λέτε όμως τίποτα για το ότι κανένας δάσκαλος σε ιδιωτικό δεν έχει πάρει κανονικά την 
προαγωγή του. Εκτός βέβαια από τις εξαιρέσεις, σε μερικά σχολεία, μερικών δακτυλοδεικτούμενων 
είτε γιατί έπαιρναν φακελάκι είτε γιατί ήταν εκλεκτοί των αφεντικών στα φροντιστήρια και που φυσικά 
είχαν άριστες εκθέσεις αν και φυσιογνωμικά ήταν άγνωστοι στους επιθεωρητές. Δεν μας λέτε όμως για 
τις περιπτώσεις προαγωγών, χρονοεπιδομάτων κτλ που εξαφανιζόντουσαν στο δρόμο ή για το ότι 
απαγορευόταν να αρρωσταίνει ο δάσκαλος. Ακόμα, δεν μας λέτε για τα σχολεία που δουλεύανε με 
άλλα προγράμματα απ’ αυτά που έκρινε ο επιθεωρητής της περιφέρειας. Ή το ότι δίδασκαν δάσκαλοι 
αδιόριστοι, μέχρι να πάρουν τα εχέγγυα της υποταγής στις βουλές του αφέντη, ή την προσφορά τίτλων 
σε «μαθητές» αόρατους στη σχολική ζωή, αλλά οικονομικά εντάξει με την επιχείρηση […]. Ούτε λόγος 
για τις στημένες εξεταστικές επιτροπές ή για την μη εγγραφή μερίδας αδύνατων μαθητών […]». 
Μπάκας, Ν., «Ας μιλήσουμε, λοιπόν, για τα ιδιωτικά σχολεία», Ελευθεροτυπία, 24-12-1982.  
961

 Τα Γιάννενα, μια από τις φτωχότερες περιοχές της χώρας σύμφωνα με την εφημερίδα Εξόρμηση 
26/27-02-1983, υπέφερε από την οικονομική αιμορραγία που προκαλούσαν τα φροντιστήρια.  
962

 «Ο λαός στηρίζει την Αλλαγή», εφ. Εξόρμηση, 26/27-02-1983. 
963

 «Ο λόγος του προέδρου», εφ. Εξόρμηση, 12-05-1984. 
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Λίγο αργότερα, στο τέλος του Μαΐου του 1984, η εφ. Καθημερινή ασχολούμενη 

με το θέμα της ιδιωτικής εκπαίδευσης αποφαίνεται πως, μέσα από τις ενέργειες της 

κυβέρνησης και την περιρρέουσα ατμόσφαιρα και παρά τις παλιότερες εξαγγελίες, ο 

θεσμός των ιδιωτικών σχολείων γίνεται αποδεκτός από την κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

Ενημερώνει τους αναγνώστες ότι παραδόθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας στους 

ενδιαφερόμενους φορείς, τα προσχέδια των νέων νόμων για την ιδιωτική εκπαίδευση 

και για την μονιμοποίηση των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, τα οποία είχαν καταρτισθεί 

από ομάδα εργασίας και επρόκειτο να αποτελέσουν αντικείμενο διαλόγου. Όπως 

αναφέρει «κύριο χαρακτηριστικό του προσχεδίου του νόμου για την ιδιωτική 

εκπαίδευση είναι ότι κατ' αρχήν τουλάχιστον κάνει αποδεκτό, έστω και χωρίς να το 

ομολογεί, το θεσμό της ιδιωτικής εκπαιδεύσεως υπογραμμίζοντας όμως ότι τα 

ιδιωτικά σχολεία είναι πρωταρχικά σχολικός οργανισμός και κατά δεύτερο λόγο 

οικονομικές επιχειρήσεις».964 

Κι ενώ, στους επόμενους μήνες, η κυβέρνηση δημοσίως δηλώνει ότι επιθυμεί και 

επιδιώκει την κατάργηση της ιδιωτικής εκπαίδευσης, στην πράξη με το προσχέδιο που 

ετοιμάζει όχι μόνο δεν προωθεί την κατάργησή της αλλά, σύμφωνα με την εφ. 

Ριζοσπάστης,965 διευκολύνει τη λειτουργία της. Σε αυτό το δημοσίευμα γίνεται μια 

ανασκόπηση των προεκλογικών θέσεων του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και κάποιες αναφορές στο 

προσχέδιο που αφορούν την ιδιωτική εκπαίδευση. Κλείνοντας, καταλήγει στην 

εκτίμηση ότι όπως διαφαίνεται μέσα απ' το προσχέδιο νόμου, τελικά η πολιτική του 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. στα ζητήματα της ιδιωτικής εκπαίδευσης οδηγεί στη διατήρηση και την 

επέκτασή της αντί για τον περιορισμό της και τη λήψη μέτρων που θα οδηγούσαν 

στην οριστική της κατάργηση. 

Τα στοιχεία που παραθέτει η Αλ. Μάτση στην εφ. Ελευθεροτυπία (21-2-85) 

δείχνουν όπως καταγγέλλει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών, Ε. 

Φυσσάκης ότι, παρά την τεράστια συζήτηση για τη μείωση και τελικά την κατάργηση 

των ιδιωτικών σχολείων, παρουσιάζεται μεν μείωση του αριθμού των ιδιωτικών 

σχολείων, αλλά αύξηση των μαθητών που φοιτούν στην ιδιωτική εκπαίδευση966. Για 

τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής κατηγορεί το Υπουργείο Παιδείας για 

αναξιοπιστία και αθέτηση της υπόσχεσης να προσλαμβάνονται οι απολυόμενοι 

εκπαιδευτικοί στο Δημόσιο. Για το ίδιο θέμα κατηγορείται το Υπουργείο για 

«υποχώρηση στις αξιώσεις της Ε.Ο.Κ. για εγκατάσταση ξένων σχολείων στη χώρα» 

από συλλόγους καθηγητών. 

Τον Μάιο του 1985 πια, παρατηρείται μια ανοχή του προέδρου της Δ.Ο.Ε. Μεν. 

Παπαχρίστου όσον αφορά την καθυστέρηση της κατάργησης της ιδιωτικής 

εκπαίδευσης δηλώνοντας ότι είναι μεν τα ιδιωτικά σχολεία, σχολεία της άρχουσας 
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 «Γίνεται αποδεκτός ο θεσμός των Ιδιωτ. Σχολείων», Καθημερινή, 26-05-1984. 
965

 Αργ. Γκόγκος, «Νέες παραχωρήσεις στην Ιδ. Εκπαίδευση», Ριζοσπάστης, 16-10-1984. 
966

 Αναφέρεται στη σύγκριση  του σχολ. έτους 1981-82 όπου σε 244 ιδιωτικά φοιτούσαν 39.609 

μαθητές ενώ  κατά το σχολικό έτος 1984-85 σε 163 ιδιωτικά σχολεία φοιτούσαν 41.958 μαθητές. 
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τάξης αλλά μέχρι στιγμής το θέμα αντιμετωπίζεται μέσα από συνθήματα όπως «να 

προσληφθούν στο δημόσιο οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί» ή «πρέπει να καταργηθούν τα 

ιδιωτικά σχολεία», χωρίς να έχει γίνει καμιά ενδελεχής μελέτη πάνω στο θέμα. Όπως 

τονίζει, χωρίς σχεδιασμό δεν μπορεί να διαμορφωθεί ολοκληρωμένη αντίληψη.967 

Ένα χρόνο μετά και λίγες μόνο μέρες μετά την καταψήφιση των πεπραγμένων της 

Δ.Ο.Ε. με αφορμή τα στατιστικά968 στοιχεία που παρουσίαζαν αύξηση του αριθμού 

των μαθητών που φοιτούν στα ιδιωτικά σχολεία ο υφυπουργός παιδείας, Πέτρος 

Μώραλης, σε συνέντευξή του δηλώνει ότι το προσχέδιο νόμου που αποβλέπει στη 

σωστή λειτουργία της ιδιωτικής εκπαίδευσης, είναι έτοιμο και έχει δοθεί στην 

Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. και στην Ομοσπονδία ιδιοκτητών για διαβούλευση. Αποδίδει ευθύνες για 

την καθυστέρηση της κατάργησής της και στους εκπαιδευτικούς των ιδιωτικών 

σχολείων. Ανέφερε μάλιστα ότι η Ένωση Ιδιοκτητών έφερε τις παρατηρήσεις της για 

το προσχέδιο και σε δυο μέρες υπαναχώρησε, ενώ οι εργαζόμενοι δεν του δίνουν τις 

απόψεις τους για το προσχέδιο περιμένοντας και κάποια ρύθμιση σχετική με τα 

φροντιστήρια. Άρα, καταλήγει, η καθυστέρηση κατάθεσης του νομοσχεδίου δεν 

οφείλεται μόνο στο Υπουργείο. Με την ψήφισή του επιδιώκεται η ιδιωτική 

εκπαίδευση όσο υπάρχει να λειτουργεί σωστά καθώς το κόμμα του δεν επιθυμεί «να 

καταργηθεί η ιδιωτική εκπαίδευση δια της σήψεως. Και συνεχίζει λέγοντας πως με το 

«όσο υπάρχει» εννοεί πως συνεχίζει να υφίσταται η δεδομένη θέση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και 

της κυβέρνησης, αλλά όπως προβάλλονται σήμερα «οι συνθήκες δεν επιτρέπουν την 

υλοποίηση της θέσης του Κινήματος». Στην ερώτηση πότε προσδιορίζει χρονικά την 

κατάργησή της ανέφερε: «το θέμα εξαρτάται από πολλά πράγματα. Το Κίνημα έχει 

δεσμευτεί με τις προγραμματικές του δηλώσεις για την αποζημίωση των ιδιοκτητών, 

που είναι ένα τεράστιο οικονομικό ζήτημα. Συνδέεται επίσης και με την αρμονική 

ένταξη στο δημόσιο εθνικό σύστημα παιδείας και την αναβάθμιση της δημόσιας 

εκπαίδευσης».969 
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 «Εισήγηση στην έκτακτη Γ.Σ. για το νομοσχέδιο της γενικής εκπαίδευσης», Δ.Β. 966/05-1985. 
968

 Μάτση Αλ., Εφημερίδα Ελευθεροτυπία, 29-6-1986. Εδώ η βάση σύγκρισης ήταν το σχολικό έτος 
1982-83 όπου σε 207 δημοτικά φοιτούσαν 31.872 μαθητές ενώ κατά το 1984-1985 σε 163 σχολεία 
φοιτούσαν 41.958 μαθητές. Μείωση δηλαδή του αριθμού των σχολείων κατά 44 και αύξηση του 
αριθμού των μαθητών κατά 10.086. Ωστόσο δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι κατά το σχολικό έτος 
1982-83, υπό τις εξαγγελίες για την κατάργηση της ιδιωτικής εκπαίδευσης, υπήρξε μια εντυπωσιακή 
κάμψη του αριθμού των μαθητών σε σχέση με το προηγούμενο έτος 1981-82, από 39.609 σε 31.872. 
Για να επανέλθει ο αριθμός τους το 1984-85 σε ακόμα μεγαλύτερα επίπεδα. 
Και συμπληρώνει στην ανάλυσή της πως «η αριθμητική αύξηση των μαθητών των ιδιωτικών σχολείων 
παρατηρείται κυρίως στις μεγάλες σχολικές μονάδες, ενώ τα μικρά σχολεία συνεχώς συρρικνώνονται 
και είναι αυτά κυρίως που κλείνουν. Φέτος φτάσαμε στο σημείο σε αρκετά από τα μεγάλα ιδιωτικά 
σχολεία να γίνονται κληρώσεις για τις εγγραφές μαθητών. Αναφέρει επίσης ότι η κατάργηση της 
ιδιωτικής εκπαίδευσης - αίτημα που προβάλλεται χρόνια τώρα από όλους τους εκπαιδευτικούς φορείς 
του τόπου και κυρίως από τους καθηγητές των ιδιωτικών σχολείων, δε φαίνεται δυνατό να επιτευχθεί 
τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα». 
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 «Π. Μώραλης: Ανέφικτη η κατάργηση της Ιδιωτικής εκπαίδευσης», Ελευθεροτυπία, 29-6-1986. 
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Σχεδόν ένα μήνα αργότερα, ο υπουργός παιδείας Αντ. Τρίτσης, σε συνεργασία 

που είχε με τη διοίκηση της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.),  

επαναβεβαιώνει ότι η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στον εκπεφρασμένο 

στόχο να καταργήσει την ιδιωτική εκπαίδευση.970  

Όπως σημειώσαμε και προηγουμένως, με την ψήφιση του 1600/86 οι απαιτήσεις 

των ιδιωτικών εκπαιδευτικών φαίνεται να καταλαγιάζουν. Όμως, η προεκλογική – εν 

πολλοίς – ώθηση για να ολοκληρωθεί η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που δόθηκε το 

1988 με την ανάληψη της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας από τον Γ. Α. 

Παπανδρέου οδήγησε εκτός από την δημοσιοποίηση των Π.Δ. και στην κατάθεση 

σχεδίου-νόμου για την ιδιωτική εκπαίδευση. Αυτή είναι η πρώτη και τελευταία 

προσπάθεια της κυβέρνησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. να αντιμετωπίσει συνολικά το θέμα της 

ιδιωτικής εκπαίδευσης. Σε ειδικό αφιέρωμα της εφ. Το Βήμα971 (18-12-1988) 

περιγράφονται οι βασικές αρχές του νομοσχεδίου. Όπως αναφέρεται στο αφιέρωμα 

της εφημερίδας, πρόκειται για ένα σχέδιο νόμου, το οποίο οι προκάτοχοι του 

υπουργού παιδείας Γιώργου Παπανδρέου κρατούσαν στο συρτάρι τους για χρόνια και 

βγήκε στην επιφάνεια με σκοπό να αποτελέσει το «νέο θεσμικό πλαίσιο» για την 

ιδιωτική εκπαίδευση στη χώρα μας. Το νομοσχέδιο αυτό προκάλεσε ποικίλες 

αντιδράσεις. Οι επιχειρηματίες-ιδιοκτήτες των ιδιωτικών σχολείων εξέφρασαν την 

πλήρη αντίθεσή τους στις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου. Όπως επισημαίνουν, παρ’ όλο 

που δεν αναφέρεται ρητά ότι τα ιδιωτικά σχολεία θα κλείσουν καθώς αυτό είναι 

αντίθετο με τις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας, το ίδιο το κείμενο δημιουργεί σοβαρά 

προβλήματα στη λειτουργία τους. Αντιδράσεις αναμένονται, σύμφωνα με το 

ρεπορτάζ της εφημερίδας, ακόμη και από ξένες πρεσβείες κρατών που έχουν στη 

χώρα ξενόγλωσσα σχολεία. Την αντίθεσή τους εξέφρασαν επίσης και οι γονείς των 

μαθητών που φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία. Ακόμη και η νομική σύμβουλος του 

ΥΠ.Ε.Π.Θ., Σ. Τριαντογιάννη διατύπωσε επιφυλάξεις για τη συνταγματικότητα του 

νομοσχεδίου. Μόνο η Ομοσπονδία των εκπαιδευτικών στα ιδιωτικά σχολεία, 

Ο.Ι.Ε.Λ.Ε., εκτίμησε ότι στη δεδομένη πολιτικοκοινωνική συγκυρία ικανοποιεί τους 

εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε αυτά. Κήρυξε μάλιστα επαναλαμβανόμενες 

τριήμερες απεργίες από τις 11 Ιανουαρίου 1989, με αίτημα την ψήφιση του 

νομοσχεδίου ως έχει, χωρίς καμιά αλλαγή.  

Αξίζει εδώ να επισημανθεί ότι παρ’ όλο που η κατάργηση της ιδιωτικής 

εκπαίδευσης ήταν ένα πάγιο αίτημα της Δ.Ο.Ε. καθ’ όλη τη δεκαετία, αυτήν την 

εποχή, με δεδομένο την αντιμετώπιση των θεμάτων που αφορούν τα προεδρικά 

διατάγματα και τις απεργιακές κινητοποιήσεις, δεν υπάρχει καμιά αναφορά σε αυτό 

το νομοσχέδιο στα φύλλα του Δ.Β. Υπάρχουν μόνο αναφορές για τις ρυθμίσεις που 

αναφέρονται στην αναγνώριση της προϋπηρεσίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών που 

διορίζονται στη δημόσια εκπαίδευση (Δ.Β. 1008/Δεκ.88 σ.16 και 1010/Φεβρ.89 σ.16).  
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 «Θα καταργηθούν τα Ιδ. σχολεία λέει ο υπουργός», Ελευθεροτυπία, 05-09-1986. 
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 «Φάκελος: Ιδιωτική Εκπαίδευση», Εφ. Το Βήμα, 18-12-1988 
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Στο ίδιο αφιέρωμα της εφ. Το Βήμα που προαναφέραμε, ο καθηγητής Γ. 

Μπαμπινιώτης972 εξέφρασε την άποψη ότι στόχος του κράτους θα πρέπει να είναι η 

παροχή δωρεάν παιδείας υψηλής ποιότητας σε όλα τα παιδιά, αφήνοντας τη ρύθμιση 

της ιδιωτικής εκπαίδευσης στη λειτουργία της αγοράς, ενόψει μάλιστα και του 1992.  

Τελικά παρ’ όλο που για το θέμα υπήρχε εκπεφρασμένη πολιτική θέση του 

κυβερνώντος κόμματος, συμφωνία της Δ.Ο.Ε., αλλά και της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. και αυτό το 

νομοσχέδιο είχε την ίδια τύχη με την έκδοση των Π.Δ., καθώς δεν ήρθε ποτέ  προς 

συζήτηση και ψήφιση. Να σημειώσουμε εδώ ότι ακόμα και σήμερα τα βασικότερα 

ζητήματα της ιδιωτικής εκπαίδευσης συνεχίζουν να ρυθμίζονται από τον Ν. 682/77 

(ΦΕΚ Α' 244/1-9-1977) «Περί Ιδιωτικών Σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών 

Οικοτροφείων». 

 
 

 

                                                           
972

 Γ. Μπαμπινιώτης, Το εξιλαστήριο θύμα. Εφ. Το Βήμα, 18-12-1988 
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ΜΕΡΟΣ Δ’ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Έχοντας φτάσει στο τέλος της μελέτης μας, θα επιχειρήσουμε να επικεντρωθούμε 

σε κάποια φαινόμενα που, κατά την εκτίμησή μας, έγιναν ξεκάθαρα μέσα από τη 

διαδικασία έρευνας και συγγραφής η οποία εδώ ολοκληρώνεται.   

Προτεραιότητα στα συμπεράσματα έχουν οι απαντήσεις που εξήχθησαν κατά την 

έρευνά μας αναφορικά με τις ερευνητικές υποθέσεις και τα ερευνητικά ερωτήματα 

που τέθηκαν στην ενότητα B.2.  

Στην πρώτη ερευνητική πρόταση που θέσαμε, έγινε η υπόθεση ότι όταν η 

αλληλεπίδραση φορέων δράσης και δομής συνδιαμορφώσουν μια ιδεολογική 

δυναμική που διαπερνά όλη την κοινωνία, οι ιδέες τους θα καρποφορήσουν και θα 

φτάσουν να χαρακτηρίσουν και αυτήν ακόμα την κυβέρνηση, ξεκινώντας ταυτόχρονα 

έναν νέο κύκλο δομοποίησης. Πράγματι, όπως είδαμε ως τώρα από την μελέτη μας, η 

διαδικασία αυτή έλαβε χώρα αρχικά κατά την περίοδο της μεταπολίτευσης ως την 

άνοδο του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στην εξουσία, οπότε και οι ιδέες για μετασχηματισμό της 

κοινωνίας μέσω της εκπαίδευσης υιοθετήθηκαν από την κοινωνία και αποτυπώθηκαν 

στο προεκλογικό πρόγραμμα του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Οι φορείς δράσης και της δομής συνέχισαν 

να αλληλεπιδρούν και να αλληλοδιαμορφώνουν την εκπαιδευτική πολιτική, διαρκώς 

και σε πολλά επίπεδα, πράγμα που έγινε κατανοητό και ξεκάθαρο μέσα από τις πηγές 

που καταγράψαμε, ως τη στιγμή που πήρε την πρακτική της μορφή με τις γνωστές 

νομοθετικές παρεμβάσεις. Στα μέσα της δεκαετίας του 1980 πια, οι ιδέες αλλάζουν, 

όπως και οι θέσεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ωστόσο, οι αλληλεπιδράσεις συνεχίστηκαν με 

σφοδρότερη ένταση κατά την περίοδο της εφαρμογής, καθώς τόσο οι φορείς δράσης 

όσο και η δομή επιχειρούσαν να επιτύχουν τους δικούς τους στόχους στα πλαίσια του 

πλουραλιστικού μοντέλου λειτουργίας του κράτους.  

Ως προς τη δεύτερη ερευνητική πρόταση, έχουμε να επισημάνουμε ότι πράγματι, 

οι συλλογικοί φορείς διαμορφώνουν τις δικές τους απόψεις για την αλλαγή στην 

εκπαίδευση, οι οποίες εν τέλει περνούν και ενστερνίζονται από την πολιτική έκφραση 

της μεταρρυθμιστικής πτέρυγας της κοινωνίας της εποχής, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. του 1981. 

Καθώς όμως η κυβέρνηση – πια – της Αλλαγής προωθεί την εκπαιδευτική 

μεταρρύθμιση, διαπιστώνουμε μέσα από τις πηγές αλλά και τις συνεντεύξεις ότι 

υπήρξε μια αντιμετάθεση θέσεων, σαν ένα «ιδεολογικό πινγκ-πονγκ»: οι 

επεξεργασμένες θέσεις περί σοσιαλιστικού μετασχηματισμού της κοινωνίας και περί 

δημοκρατικού σχολείου που διακηρύττει το ΠΑ.ΣΟ.Κ. περνάνε στο συνδικαλιστικό 

κίνημα και υιοθετούνται πλήρως από αυτό. Όταν όμως το ΠΑ.ΣΟ.Κ. αλλάζει θέσεις, 

υιοθετώντας τέτοιες που να είναι πιο κοντά στα δεδομένα μιας διαχείρισης της 

εξουσίας στα πλαίσια που ορίζουν οι ευρωπαϊκές αλλά και οι οικονομικές 

υποχρεώσεις της χώρας, το συνδικαλιστικό κίνημα δεν ανταποκρίνεται. Παραμένει 
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στις αντιλήψεις που είχε διαμορφώσει όλο το προηγούμενο διάστημα και οδηγείται 

σε σύγκρουση για θέματα σημαίες, όπως αυτό της αξιολόγησης, το οποίο όριζε 

ουσιαστικά ποιος θα διατηρούσε την εξουσία μέσα στο μικρο-επίπεδο του 

εκπαιδευτικού χώρου. Κατά τη γνώμη μας δηλαδή, οι εκπαιδευτικοί είχαν στην αρχή 

διαμορφωμένες απόψεις για τον σοσιαλιστικό μετασχηματισμό και παρ’ όλο που η 

κυβέρνηση άλλαξε στόχους αυτοί συνέχισαν να έχουν τον ίδιο στόχο, επιχειρώντας σε 

αυτή την κατεύθυνση να την επηρεάσουν με τη σειρά τους. Αυτό ερμηνεύεται βέβαια 

αφού κάθε ιδεολογική αλλαγή πραγματώνεται πιο αργά μέσα στην κοινωνία. 

Επίσης να τονίσουμε ότι σύμφωνα με την τρίτη υπόθεση εργασίας μας, μια 

εκπαιδευτική μεταρρύθμιση δεν εφαρμόζεται όπως ακριβώς έχει θεσπιστεί, αλλά 

επηρεάζεται από τις απόψεις και τις πεποιθήσεις των εμπλεκόμενων φορέων που 

καλούνται να την εφαρμόσουν, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί κατά τη διάρκεια της 

όλης διαδικασίας. Αυτή η αναδιαμόρφωση απόψεων είναι χαρακτηριστική κατά την 

περίοδο αυτή. Οι ιδέες του δημοκρατικού σχολείου, και της ελευθερίας μέσα σε αυτό, 

γίνονται κτήμα των εκπαιδευτικών σε τέτοιο βαθμό που αρνούνται κάθε μορφή 

αξιολόγησης, οδηγώντας τη δεύτερη φάση της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας 

δηλαδή την εφαρμογή της, σε καθυστέρηση αρχικά και στην εγκατάλειψη από την 

κυβέρνηση στη συνέχεια. Παρά τις όποιες προσπάθειες επιχειρήθηκαν, η απόκλιση 

των φορέων δράσης με τη δομή ήταν πλέον τόσο μεγάλη, ώστε η μεταρρυθμιστική 

δυναμική που είχε διαμορφωθεί ανακόπηκε πλήρως και ως το 1989 η διαδικασία της 

δομοποίησης έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της.  

Τέλος, ως τέταρτη και τελευταία υπόθεση εργασίας είχαμε υποστηρίξει ότι 

υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες να μην εφαρμοστεί μια πολιτική αν δεν είναι 

απολύτως σαφής και με ξεκάθαρους στόχους  όπως και αν δεν υπάρχει συμφωνία 

κατά τη φάση της διαμόρφωσής της. Στην περίπτωσή μας, η ασάφεια και η 

αναβλητικότητα λήψης απόφασης ήταν ενταγμένη μέσα στο ίδιο το σώμα του Ν. 

1566/85 κατά κύριο λόγο, αλλά και του 1304/82. Έτσι παρατηρείται πως διάφορες 

κρίσιμες αποσαφηνίσεις για την λειτουργία των νέων θεσμών, π.χ. του σχολικού 

συμβούλου, αφήνονταν να ρυθμιστούν και να διευκρινιστούν με προεδρικά 

διατάγματα, το σύνολο των οποίων, όπως κατ’ επανάληψη τονίσαμε, δεν εκδόθηκαν 

ποτέ μέχρι το τέλος της δεκαετίας που μελετήσαμε.  

 

Πέρα όμως από την πραγμάτωση των ερευνητικών ερωτημάτων μας που 

παρατέθηκαν παραπάνω, υπάρχουν και κάποια άλλα σημεία που είναι αναγκαίο να 

θιχτούν στα συμπεράσματά μας.  

Ένα από αυτά είναι ότι η ολοκληρωμένη μορφή της εκπαιδευτικής πολιτικής δεν 

είναι αυτή που αποτυπώνεται στα θεσμικά κείμενα, αλλά παρατηρείται το φαινόμενο 

να συνεχίζει να διαμορφώνεται και κατά την εφαρμογή της. Τελικά, μόνο μετά από 

αρκετό διάστημα εφαρμογής προκύπτει η τελική μορφή της εκπαιδευτικής πολιτικής. 
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Προχωρώντας λοιπόν στις επιμέρους εκτιμήσεις και συμπεράσματα που αφορούν 

συγκεκριμένα θέματα της διαδικασίας διαμόρφωσης και εφαρμογής στην έρευνα που 

πραγματοποιήσαμε, θα επικεντρωθούμε στα εξής σημεία.   

Όσον αφορά τη διαδικασία διαμόρφωσης, η εκτίμησή μας είναι ότι έγινε μεγάλη 

συζήτηση, αλλά η συζήτηση αυτή πραγματοποιήθηκε, εν τέλει, σε ένα μακρο-επίπεδο.  

 

Από την μια πλευρά έχουμε τη Δ.Ο.Ε., η οποία ανέδειξε σε κοινωνικό επίπεδο ως 

καίριο το ζήτημα να μεταρρυθμιστεί η εκπαίδευση αρχικά με κατεύθυνση προς τον 

«σοσιαλιστικό» και στη συνέχεια το «ριζικό» μετασχηματισμό της κοινωνίας. 

Ευρισκόμενη σε ταύτιση με τις πολιτικές θέσεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ., υποστήριξε ότι η 

εκπαίδευση θα μπορούσε να συνεισφέρει προς την κατεύθυνση της αναβάθμισης του 

μορφωτικού επιπέδου των παιδιών του ελληνικού λαού και της μείωσης ή και 

εξάλειψης των κοινωνικών ανισοτήτων.  

Ως βασικά ζητήματα, έθεσε το ενιαίο εννιάχρονο βασικό σχολείο, τη συγγραφή 

νέων αναλυτικών προγραμμάτων και βιβλίων, την κατάργηση των παιδαγωγικών 

ακαδημιών και σχολών νηπιαγωγών και την ίδρυση των παιδαγωγικών τμημάτων, για 

την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού, την κατάργηση του επιθεωρητή και τη θέσπιση 

του σχολικού συμβούλου, μέτρο που θα βοηθούσε στον εκδημοκρατισμό της 

εκπαίδευσης και στην απελευθέρωση του δασκάλου. Προς την κατεύθυνση αυτή ενώ 

αρχικά αναδείχθηκε ένας προβληματισμός για έναν νέο τρόπο αξιολόγησης, 

προϊόντος του χρόνου και της κυβερνητικής αδράνειας, όταν τελικά ανακινήθηκε το 

θέμα, στα τέλη του 1984, η Διδασκαλική Ομοσπονδία διαμόρφωσε συγκεκριμένες 

θέσεις ενάντια στην αξιολόγηση – χειραγώγηση (όπως την ονόμασε), προτείνοντας 

ένα δικό της σχέδιο βασισμένο στη λογική της αυτοαξιολόγησης. Τέλος, έθεσε ζήτημα 

της κατάργησης της ιδιωτικής εκπαίδευσης κάτι που θα οδηγούσε στην άμβλυνση των 

κοινωνικών ανισοτήτων. Τα αιτήματα αυτά ενστερνίστηκε και ενσωμάτωσε το 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. στο πολιτικό του πρόγραμμα και τέθηκαν στην ατζέντα της κυβερνητικής 

πολιτικής του αμέσως μετά την άνοδό του στην εξουσία. 

Αν και στο κέντρο της διαδικασίας διαμόρφωσης της εκπαιδευτικής πολιτικής 

είναι η κυβέρνηση και η πολιτική της, υπάρχει πάντα το κόμμα, το ΠΑ.ΣΟ.Κ., το οποίο 

βρίσκεται σε επάλληλη θέση, όχι όμως και σε απόλυτη ταύτιση με τις κυβερνητικές 

διεργασίες. Ένα μεγάλο κοινωνικό σώμα, το οποίο συμπεριλαμβάνει τους φορείς 

δράσης της κοινωνίας (γονείς, εκπαιδευτικούς, συνδικάτα, επιστήμονες), βρίσκεται σε 

παράλληλη σχέση αλληλεπίδρασης με την κυβέρνηση, το κυβερνών και τα υπόλοιπα 

πολιτικά κόμματα. Η επίδραση που ασκεί η δομή (οι άλλοι θεσμοί, οι υπερεθνικοί 

οργανισμοί κτλ) παραμένει πάντα ισχυρή. Η αλληλεπίδραση όλων αυτών οδηγεί σε 

μια δημόσια διεργασία, η οποία με τη σειρά της καταλήγει στην κοινοβουλευτική 

διαδικασία που γεννά την εκπαιδευτική πολιτική στην νομοκειμενική της μορφή. Αυτή 

η μορφή συνιστά τους νέους κανόνες του εκπαιδευτικού θεσμού  σε παραδειγματικό 
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επίπεδο. Ωστόσο, στην τελική μορφή της εκπαιδευτικής πολιτικής καταλήγουμε μόνο 

όταν λάβει χώρα η διαδικασία εφαρμογής. Μόνο τότε ολοκληρώνονται οι κανόνες και 

σε συνταγματικό επίπεδο. Βέβαια, όπως έχουμε σημειώσει, ο κάθε φορέας διαθέτει 

διαφορετικούς πόρους και βαρύτητα σε αυτή τη διαδρομή. Όλοι οι φορείς σε όλα τα 

στάδια της διαδικασίας βρίσκονται πάντα σε αλληλεπίδραση με τον Τύπο, ο οποίος 

λειτουργεί περισσότερο ως βήμα δημοσίου διαλόγου αλλά και ως διαμορφωτής της 

κοινής γνώμης. 

Αυτό που επιπλέον βγαίνει ως συμπέρασμα είναι ότι οι εκπαιδευτικοί, ως 

ατομικοί φορείς δράσης, δεν είχαν ιδιαίτερη συμμετοχή στη διαδικασία 

διαμόρφωσης. Η Δ.Ο.Ε. (ως συλλογικός φορέας) και οι συνδικαλιστές (ως μεγα-

φορείς) κατά κύριο λόγο συμμετείχαν και επηρέασαν σημαντικά τη διαμόρφωση της 

εκπαιδευτικής πολιτικής. Αυτό δεικνύει ότι η συζήτηση γινόταν σε υψηλότερο (μακρο) 

επίπεδο  και δεν έφτανε στους μικρο-φορείς οι οποίοι θα καλούνταν να την 

εφαρμόσουν – ή οι προτάσεις έφταναν επεξεργασμένες με τέτοιο τρόπο που ακόμη 

και η πιθανότητα απόρριψής τους ήταν μηδαμινή. Όπως φάνηκε από την παράθεση 

των πηγών μας, μέσα στη Δ.Ο.Ε. υπήρχε μια ηγετική ή έστω ευρύτερη ομάδα η οποία 

διαχειρίζονταν τα κείμενα της μεταρρύθμισης σύμφωνα με την ιδεολογική της 

κατεύθυνση με την οποία προσπαθούσε να επηρεάσει τα πράγματα. Δηλαδή, όταν 

έπαιρνε τα σχέδια των θεσμικών κειμένων (Νόμων ή Π.Δ.) από το Υπουργείο, 

προωθώντας τα στους εκπαιδευτικούς, τα συνόδευε με τις θέσεις της επί των οποίων 

ζητούσε προτάσεις, πράγμα που προκαταλάμβανε την εκπαιδευτική κοινότητα. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, κατά τη διαδικασία για τη διαμόρφωση της πρότασης 

για την αξιολόγηση, διαβίβασε ένα έτοιμο κείμενο θέσεων πάνω στο οποίο καλούσε 

τους εκπαιδευτικούς να συζητήσουν και να αποστείλουν τις προτάσεις τους. Το 

κείμενο αυτό φυσικά παρέμεινε το ίδιο.  

Στην καλύτερη περίπτωση ο διάλογος γινόταν μέσω αντιπροσώπων. Όπως όμως 

φαίνεται από τις τοποθετήσεις τους, τόσο στις γενικές συνελεύσεις όσο και στο 

Διδασκαλικό Βήμα, η ηγετική ομάδα της Δ.Ο.Ε. ως μεγα-φορέας, επηρέαζε σημαντικά 

τις απόψεις τους. Η διαδικασία σε γενικές γραμμές είχε το χαρακτηριστικό 

ετεροβαρούς διαμόρφωσης σε πολλαπλά επίπεδα. Αφενός, στο επίπεδο της πολιτικής 

θέσης μεταξύ των κεντρικών συνδικαλιστικών στελεχών και των εκπαιδευτικών, 

αφετέρου, στο ιδεολογικό επίπεδο μεταξύ του κυβερνώντος κόμματος και των 

συνδικαλιστικών στελεχών που επρόσκειντο σε αυτό, κυρίως μέσω ανεπίσημων 

καναλιών.  

 

Αναφορικά με τα χαρακτηριστικά της εκπαιδευτικής πολιτικής υπάρχουν δύο 

βιβλιογραφικά κυρίαρχες ερμηνείες. Συγγραφείς όπως οι Απ. Ανδρέου (1989), Μπ. 

Νούτσος (1989), Σ. Μπουζάκης (1992) και Ανδρ. Καζαμίας & Μιχ. Κασσωτάκης (1995) 

θεωρούν ότι η αστική μεταρρύθμιση είχε ήδη ολοκληρωθεί και άρα η κυβέρνηση θα 

έπρεπε να κινηθεί αποκλειστικά εντός των ορίων που έθετε το διεθνές αστικό 
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παράδειγμα με στόχο τον εκσυγχρονισμό του, παρόλο που ευαγγελίζονταν τον 

σοσιαλιστικό μετασχηματισμό της κοινωνίας. Αντίθετα, ο Δ. Α. Σωτηρόπουλος (1993) 

μιλά για αδυναμία να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί οτιδήποτε, πολύ δε 

περισσότερο ένα τόσο φιλόδοξο σχέδιο σοσιαλιστικού μετασχηματισμού, εξαιτίας της 

λειτουργίας της γραφειοκρατίας, με την κατάληψη των ηγετικών θέσεων από άπειρα 

και ανέτοιμα κομματικά στελέχη. Σύμφωνα με αυτήν την έρευνα, η χάραξη των 

πολιτικών γινόταν αποκλειστικά από τα πολιτικά γραφεία των υπουργών, τα κεντρικά 

όργανα του κυβερνώντος κόμματος καθώς και από το στενό περιβάλλον του 

πρωθυπουργού χωρίς τη συμμετοχή των διοικητικών προϊσταμένων, ο ρόλος των 

οποίων ήταν καθαρά διαχειριστικός.  Ωστόσο κατά την εκτίμησή μας, η αρχική 

γραμμή της κυβέρνησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ., όπως περιγράφεται στα πολιτικά κείμενα, ήταν 

πράγματι να εφαρμόσει ένα ευρύτερο πρόγραμμα κοινωνικού μετασχηματισμού και 

αντίστοιχων αλλαγών στην εκπαίδευση. Επειδή διέβλεπε την αδυναμία να 

επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί μέσα από τον κρατικό μηχανισμό, θεωρούσε αναγκαίο 

ότι έπρεπε να διαπραγματευτεί με το συνδικαλιστικό κίνημα, το οποίο αναγνώριζε ως  

ένα από τα βάθρα της δημοκρατίας, για να το πείσει ώστε αυτό με τη σειρά του να 

πείσει τους εκπαιδευτικούς και έτσι να προχωρήσει η εφαρμογή από τη βάση. Αυτό 

συνάδει με την άποψη πολλών ερευνητών (Fullan, 2001; Hargreaves et al., 2001; 

Mortimore, 1998), οι οποίοι υποστηρίζουν ότι για να εφαρμοστεί μια πολιτική στην 

εκπαίδευση θα πρέπει να έχει τη στήριξη των εκπαιδευτικών. Όταν όμως μετά το 

1985 το ΠΑ.ΣΟ.Κ. μετατοπίστηκε ιδεολογικά αρχίζει να χάνει την πολιτική ηγεμονία. 

Με την έναρξη των πολιτικών λιτότητας χάνει τα συνδικαλιστικά ερείσματα και τη 

στήριξη μεγάλης μερίδας εκπαιδευτικών με αποτέλεσμα να προχωρά σε μια 

διαχειριστική λογική για την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής εκ των άνω.  

 

Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε το πρώτο κριτήριο που είναι απαραίτητο για την 

εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής. Αυτό είναι η συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης 

και ενδιαφερόμενων μερών κατά τη διαδικασία διαμόρφωσής της. 

Όπως διαφαίνεται από τις πηγές μας κατά τη διαδικασία της διαμόρφωσης της 

εκπαιδευτικής πολιτικής υπήρξε ένα είδος εκχώρησης ενός μέρους εξουσίας από την 

κυβέρνηση προς τους συνδικαλιστικούς φορείς, καθώς το 1982 η ηγεσία της Δ.Ο.Ε. 

δήλωνε ότι τίποτα δεν γίνεται χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Διδασκαλικής 

Ομοσπονδίας. Αυτό έγινε στα πλαίσια της διεύρυνσης της δημοκρατίας και της λαϊκής 

συμμετοχής στη λήψη των αποφάσεων και της ανάδειξης του συνδικαλισμού ως ένα 

από τα τρία βάθρα της δημοκρατίας, πράγματα που άλλωστε ήταν προεκλογικά 

διακηρυγμένοι στόχοι του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Τελικά, η εξέλιξη αυτή αποτέλεσε τροχοπέδη στη 

θέληση της κυβέρνησης για την εφαρμογή κάποιων αποφάσεών της, η οποία όπως 

τονίσαμε ήδη, εν τω μεταξύ είχε αρχίσει να αποκλίνει ιδεολογικά από τις αρχικές της 

θέσεις για το σοσιαλιστικό μετασχηματισμό και να συγκλίνει με τις αστικές πολιτικές. 
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Χαρακτηριστικά, την αλλαγή αυτή κατά την εφαρμογή των νόμων, ο Μπ. Νούτσος την 

κατέγραψε ως σταδιακή και σιωπηρή υπαναχώρηση της κυβέρνησης από τις αρχικές 

της θέσεις (1990:97).  

Ωστόσο, όπως διαφάνηκε από τις πηγές ένα μέρος των εκπαιδευτικών είχε 

ενστερνιστεί πλήρως τις ιδέες της εποχής για «σοσιαλιστικό μετασχηματισμό» της 

κοινωνίας. Αυτό πιθανώς να έδωσε ώθηση για την υπέρβαση του συντεχνιακού λόγου 

μέσα στις γενικές συνελεύσεις και τις διεκδικήσεις που δεν αφορούσαν μόνο τον 

κλάδο αλλά ολόκληρη την κοινωνία. Κατά τη διάρκεια των διεκδικήσεων μιλούσαν για 

ενιαίο μισθολόγιο, που θα έδινε αυξήσεις σε όλους τους υπαλλήλους τη στιγμή που οι 

δάσκαλοι δεν ήταν οι πιο καλοπληρωμένοι του δημόσιου τομέα, και για αναβάθμιση 

της παιδείας με σκοπό τον κοινωνικό μετασχηματισμό (ενδεικτικά βλ. Γ.Σ. της Δ.Ο.Ε. 

52η/1983 και 53η/1984). Πράγματι, την πρώτη περίοδο, (’81-’85) η ηγεσία της Δ.Ο.Ε. 

και τα στελέχη της ΠΑΣΚ, αναδείκνυαν ως παρεμβατικό πλεονέκτημα τη συμμετοχή 

στις αποφάσεις του Υπουργείου, ενισχύοντας τη θεωρία του «συμμετοχικού» 

συνδικαλισμού, η οποία επικρίθηκε από τις άλλες παρατάξεις. Αυτή η 

συμμετοχικότητα, που ερμηνεύθηκε ως συνδιοίκηση και συναπόφαση της Δ.Ο.Ε., 

επέφερε μια σειρά από εσωτερικές κρίσεις τόσο στην ίδια την ΠΑΣΚ όσο και στη 

Διδασκαλική Ομοσπονδία. Έτσι το 1986 ο πρόεδρος της Δ.Ο.Ε., Μεν. Παπαχρίστος, 

έφτασε στο σημείο να αναφέρει στην ομιλία του πάνω από δέκα περιπτώσεις στις 

οποίες ο υπουργός αρνείται έστω και τη συμμετοχή της Ομοσπονδίας στη διαδικασία 

της εφαρμογής ή δεν δέχεται τις θέσεις της. Από εκείνη τη στιγμή διαφάνηκε ότι είχε 

περάσει ανεπιστρεπτί η εποχή της αγαστής συνεργασίας Υπουργείου και 

Ομοσπονδίας. Τελικά η Ομοσπονδία από προνομιακός εταίρος κατά τη διαμόρφωση 

της εκπαιδευτικής πολιτικής μετατρέπεται σε ανεπιθύμητο συνομιλητή κατά την 

εφαρμογή της. Αυτό οδηγεί και την ίδια τη Δ.Ο.Ε. να αλλάξει τη στάση της: από εκεί 

που χαρακτήριζε τον – ίδιο –  νόμο 1566/85 «πρωτοποριακό» πριν από την ψήφισή 

του, κατόπιν τον αναφέρει ως ένα νόμο που «δεν έφερε ουσιαστικές αλλαγές» στην 

εκπαίδευση. Το Υπουργείο από την πλευρά του διαφοροποιεί επίσης εντελώς την 

τακτική για την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής επιχειρώντας να βρει νέες 

κοινωνικές και πολιτικές συμμαχίες μέσω του «εθνικού διαλόγου».  Σε πρακτικό 

επίπεδο μετατοπίζεται από την προσπάθεια να εφαρμόσει την εκπαιδευτική πολιτική 

συναινετικά και από τη βάση, όπως επιχειρούσε τα τελευταία χρόνια, στην εφαρμογή 

της εκ των άνω με μονομερείς ενέργειες (Paul Sabatier και Daniel Mazmanian, 1979). 

Για να επιτευχθεί αυτό, ζητά από τα συνδικαλιστικά στελέχη που επρόσκειντο στην 

ΠΑΣΚ να δέχονται όλες τις κυβερνητικές αποφάσεις και να τις υποστηρίζουν χωρίς 

κριτική. Όποιος μάλιστα δεν συμφωνούσε απολύτως έπρεπε να παραμεριστεί, όπως ο 

πρόεδρος της Δ.Ο.Ε. Μενέλαος Παπαχρίστος που οδηγήθηκε στην καταψήφιση των 

πεπραγμένων και την αποπομπή του. Μάλιστα, στην έκτακτη Γ.Σ. του Σεπτεμβρίου 

1986 ο απερχόμενος πρόεδρος της Δ.Ο.Ε. καταγγέλλει τους «μηχανισμούς» ότι 

«θέλουν να περάσουν τον αυταρχισμό στην εκπαίδευση και να ελέγξουν Δ.Ο.Ε. και 
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Α.Δ.Ε.Δ.Υ.» (Δ.Β. 982:10). Αυτές οι εξελίξεις οδήγησαν σε μια σειρά από κρίσεις που 

εμφανίστηκαν και παρέμειναν και τα επόμενα χρόνια στο χώρο των εκπαιδευτικών. Η 

εμφάνιση τέτοιων κρίσεων  φαίνεται να είναι αναμενόμενες σύμφωνα με τη  θέση 

του Jürgen Habermas για την αντιμετώπιση σημαντικών κρίσεων. Μεταφέροντας το 

παράδειγμα του γερμανού φιλοσόφου και κοινωνιολόγου στη δική μας περίπτωση 

φαίνεται πως μετά το 1985, η οικονομική κρίση εκδηλώθηκε επίσης ως 

συνδικαλιστική και εκπαιδευτική, γεγονός που δημιούργησε συνθήκες «ιδεολογικής 

εκκένωσης» μέσω της  διαχείρισης των επιμέρους κρίσεων. 

Στην προσπάθεια μελέτης της εφαρμογής της πολιτικής με βάση το κριτήριο της 

συμφωνίας, συμπερασματικά να αναφέρουμε πως παρατηρούνται τρεις διακριτές 

περιπτώσεις:  

Πρώτη περίπτωση είναι αυτή στην οποία απαντάται πλήρης συμφωνία μεταξύ 

της κυβέρνησης, εκπαιδευτικών και των στελεχών που καλούνται να την εφαρμόσουν 

(κατάργηση παιδαγωγικών ακαδημιών και ίδρυση παιδαγωγικών τμημάτων, 

αναλυτικά προγράμματα και βιβλία, κατάργηση επιθεωρητή και θεσμοί σχολικού 

συμβούλου και προϊσταμένου). Σε αυτές τις περιπτώσεις, καθώς δεν υπήρξε 

σύγκρουση με τον σκληρό πυρήνα της δομής, εφαρμόστηκαν πλήρως. 

Στις άλλες δυο περιπτώσεις, που περιγράφονται παρακάτω, αρχικά υπήρχε 

συμφωνία και ταύτιση ή αλληλοδιαμόρφωση απόψεων. Ακολούθως, η κυβέρνηση 

άλλαξε ατζέντα και επεχείρησε να υλοποιήσει μονομερώς τις νέες θέσεις της (οι 

οποίες κινούνταν πλέον στον αστικό εκσυγχρονισμό). 

Στη μία μάλιστα περίπτωση, αυτή της αξιολόγησης, αρχικά υπήρξε συμφωνία για 

την κατάργησή της μαζί με το θεσμό του επιθεωρητή, έχοντας περιγράψει ένα 

μοντέλο όπου ο εκπαιδευτικός θα είναι απόλυτα ελεύθερος, δημοκρατικός και 

δημιουργικός. Εδώ βέβαια είναι αναγκαίο να σημειωθεί ότι στην πραγματικότητα δεν 

αναφερόταν ρητώς η κατάργηση κάθε μορφής αξιολόγησης, αντιθέτως υπήρχε 

πρόβλεψη για αξιολόγηση τόσο στο Ν. 1304/82, όσο και στο Π.Δ. 214/84 αλλά και στο 

Ν. 1566/85. Συνεπώς με την αποσιώπηση και τη μη ανάδειξη του θέματος πιθανόν να 

υπήρχε η σκέψη στην κυβέρνηση ότι αποσπούσε τη συναίνεση των εκπαιδευτικών για 

το στρατηγικό στόχο της κατάργησης του θεσμού του επιθεωρητή χωρίς αντιδράσεις. 

Στη συνέχεια, όταν επιχειρείται να θεσπιστεί νομοθετικό πλαίσιο για την αξιολόγηση 

χωρίς συμφωνία, η κυβέρνηση βρήκε απέναντι της όλους τους εκπαιδευτικούς και η 

εφαρμογή κατέστη αδύνατη παρ’ όλες τις προσπάθειες (αλλαγή υπουργού, 

πρόσκληση σε –εθνικό– διάλογο κλπ). 

Στην τελευταία περίπτωση, της κατάργησης της ιδιωτικής εκπαίδευσης επίσης 

υπήρχε ταύτιση απόψεων ΠΑ.ΣΟ.Κ. και εκπαιδευτικών. Στο επόμενο διάστημα και στο 

πλαίσιο της Ε.Ο.Κ, των εκθέσεων του Ο.Ο.Σ.Α. αλλά και της γενικότερης αστικής 

λειτουργίας του κράτους, η κυβέρνηση – πια – του ΠΑ.ΣΟ.Κ. αποδέχεται τη λειτουργία 

της ιδιωτικής εκπαίδευσης δηλώνοντας ότι είναι «ανέφικτη η κατάργησή της» 
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τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Η περίπτωση αυτή είναι διαφορετική διότι για την 

υλοποίησή της απαιτούνταν η αλλαγή της νομοθεσίας, η οποία δεν 

πραγματοποιήθηκε ποτέ διότι ερχόταν σε αντίθεση με τις κατευθυντήριες γραμμές 

της δομής. Πρόκειται δηλαδή για μια χαρακτηριστική περίπτωση όπου 

καταδεικνύεται πασιφανής η δυνατότητα που έχει η μακρο-δομή να επηρεάζει την 

πορεία μιας μεταρρύθμισης. 

 

Έχοντας εξετάσει την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής με βάση το κριτήριο 

της συμφωνίας, προχωρούμε εισάγοντας και ένα δεύτερο κριτήριο, τη σαφήνεια ή 

την ασάφεια που συσχετίζεται με τη σύγκρουση ή μη η οποία εντείνεται αναλόγως 

με το βαθμό συμφωνίας όπως καταγράφονται στο θεωρητικό μοντέλο του R. Matland 

(1995). Έτσι αναδεικνύονται τέσσερα διακριτά παραδείγματα. 

    ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ 
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Ο θεσμός του προϊσταμένου, ο οποίος χαρακτηρίστηκε από χαμηλή ασάφεια και 

χαμηλή σύγκρουση, εντάσσεται στην πρώτη περίπτωση όπου έχουμε διοικητική 

εφαρμογή, χωρίς προβλήματα και με υψηλή αποδοχή. Γι’ αυτό το λόγο άλλωστε 

έχουμε και τόσες λίγες αναφορές και η προσέγγισή του έγινε με την μελέτη των 

θεσμικών κειμένων, δηλαδή με την οπτική της εφαρμογής εκ των άνω.  

Ο θεσμός του σχολικού συμβούλου, εντάσσεται στη δεύτερη περίπτωση: υψηλή 

ασάφεια και χαμηλή σύγκρουση. Παρ’ όλο λοιπόν που είχε τόσο υψηλή αποδοχή, 

εξαιτίας της υψηλής ασάφειας του θεσμικού πλαισίου, κατέληξε σε πειραματική 

εφαρμογή, δηλαδή μια εφαρμογή η οποία συσχετίστηκε με τη δράση των σχολικών 

συμβούλων ως πρόσωπα αλλά και τις ευρύτερες κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες 

και γι’ αυτό έχουμε και τις δεκάδες αναφορών για τη λειτουργία του θεσμού. Σε 

αυτήν την περίπτωση το μοντέλο εφαρμογής από τη βάση κρίθηκε λυσιτελέστερο για 

τη μελέτη της εφαρμογής του. Η Δ.Ο.Ε. γνωρίζοντας ότι ο θεσμός του σχολικού 

συμβούλου χαρακτηρίστηκε εξ αρχής από υψηλή ασάφεια, η εφαρμογή του οποίου 

εναπόκειτο στα πρόσωπα, συναντήθηκε με τους σχολικούς συμβούλους (Νοέμβριος 

1987), επιχειρώντας να παρέμβει σύμφωνα με τις απόψεις της ως προς τη λειτουργία 
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του θεσμού. Δηλαδή παρά την αρχική συμφωνία, η υψηλή ασάφεια δημιουργεί 

προβλήματα στην υλοποίησή του. 

Οι αποφάσεις του υπουργού παιδείας Αντώνη Τρίτση για την επιμήκυνση του 

διδακτικού έτους και για την κατάργηση της βαθμολογίας στο δημοτικό, ως απάντηση 

στα προβλήματα της εκπαίδευσης, διατυπώνονταν με πολύ συγκεκριμένες ρυθμίσεις. 

Συνεπώς αποτελούν χαρακτηριστικές περιπτώσεις, με χαμηλή ασάφεια και υψηλή 

σύγκρουση, οι οποίες εντάσσονται στο πεδίο πολιτικής εφαρμογής που εξαρτάται 

αποκλειστικά από την πολιτική εξουσία. Χρησιμότερο μοντέλο εφαρμογής κρίνεται η 

εφαρμογή εκ των άνω, η μελέτη δηλαδή των εφαρμοστικών αποφάσεων σε πολιτικό 

επίπεδο.  

Αντίστοιχα, η περίπτωση της αξιολόγησης έτσι όπως θεσπίστηκε στους βασικούς 

νόμους 1304/82 και 1566/85 χαρακτηρίστηκε από υψηλή ασάφεια – καθώς η 

κυβέρνηση για μεγάλο χρονικό διάστημα ως το τέλος του 1984 δεν εξέφρασε κανένα 

σχέδιο αξιολόγησης – αλλά και υψηλή σύγκρουση στο χώρο των εκπαιδευτικών οπότε 

αποτελεί περίπτωση συμβολικής εφαρμογής. Υπήρχαν δηλαδή θεσμικές προβλέψεις 

σε επίπεδο νόμων, αλλά στην πράξη δεν λειτούργησε ποτέ. Σε αυτήν την περίπτωση 

εντοπίστηκαν οι περισσότερες πηγές και χρησιμοποιήθηκαν αμφότερες οι οπτικές 

εφαρμογής, εκ των άνω αλλά και από τη βάση.  

Ενώ δηλαδή θεωρητικά σ’ ένα συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα, όπως το 

δικό μας, θα περίμενε κανείς η εφαρμογή να λαμβάνει χώρα εκ των άνω (top down), 

στην πραγματικότητα το συνδικαλιστικό κίνημα, έτσι όπως ήταν δομημένο το πολιτικό 

σύστημα, είχε τη δυνατότητα να θέτει ζητήματα και να πιέζει για τη λήψη  

συγκεκριμένων αποφάσεων σύμφωνα με τις διαμορφωμένες απόψεις του. Άρα 

μπορούμε να μιλήσουμε για ένα μεικτό μοντέλο εφαρμογής.  

 

Το τελευταίο κριτήριο εφαρμογής μιας εκπαιδευτικής πολιτικής, άμεσα 

συσχετιζόμενο με τα δύο προηγούμενα, είναι αυτό της ταχύτητας. 

Το θέμα της γρήγορης ολοκλήρωσης των πολιτικών είχε θιχτεί ήδη από τον Α. 

Παπανδρέου κατά την Εισήγηση στην 9η σύνοδο της Κεντρικής Επιτροπής του 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. (26-27/3/1982), τονίζοντας ότι «στην πορεία από το σήμερα στο αύριο, 

ελλοχεύει ό κίνδυνος της απορρόφησης από το σύστημα, για όλους μας. Αυτός ο 

κίνδυνος, είναι και θα είναι υπαρκτός είτε τώρα, είτε για χρόνια από τώρα». Η 

αποστροφή αυτή καταδεικνύει ότι ο Ανδρ. Παπανδρέου ενδεχομένως να διέβλεψε 

τον κίνδυνο να μην πραγματοποιηθούν κάποια πράγματα αν δεν προχωρήσει άμεσα η 

υλοποίησή τους. Κατά συνέπεια, ο ρυθμός της υλοποίησης, δηλαδή η ταχύτητα, 

αποκτά μεγάλη σημασία για την εφαρμογή μιας πολιτικής. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι γρήγορες ρυθμίσεις που αφορούσαν το 

γλωσσικό, με το μονοτονικό να περνά άμεσα (νόμος 1228/1982, ΦΕΚ 15/11-2-82 τ. 

Α’), την κατάργηση γενικών διευθυντών και εποπτών δημοτικής, μέσης και τεχνικής 
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επαγγελματικής εκπαίδευσης, (νόμος 1232/1982, ΦΕΚ 22/25-2-82 τ. Α’) και τα νέα 

αναλυτικά προγράμματα και βιβλία που βγήκαν το καλοκαίρι του 1982. Η αμεσότητα 

των κινήσεων συνετέλεσε ώστε τα μέτρα αυτά να μην αμφισβητηθούν από κανέναν. 

Έτσι το γλωσσικό, παρόλο που απασχόλησε αρκετούς παράγοντες (ακόμη και μεγα-

φορείς) κατά το μεγαλύτερο διάστημα της δεκαετίας, δεν κατέστη εφικτό να 

αμφισβητηθεί ουσιαστικά.    

 

Είναι απαραίτητο εδώ να συμπληρώσουμε την εικόνα της μεταρρύθμισης με την 

επισήμανση ενός ιδιαίτερου χαρακτηριστικού που αρχικά μάλλον δεν ήταν διακριτό. 

Η επιλογή που προκρίθηκε να συγκροτηθούν οι νόμοι Ν.1304/82 και 1566/85 ως 

νόμοι-πλαίσια, επιλογή που κατηγορήθηκε από αρκετούς, κατέστησε αυτούς τους 

νόμους ανθεκτικούς στο χρόνο, παρ’ όλο που οι επιμέρους παράμετροι ρυθμίστηκαν 

και επαναρρυθμίστηκαν αρκετές φορές στο πέρασμα του χρόνου, κρατώντας ωστόσο 

τις βασικές αρχές που αφορά τους στόχους ανέπαφες. Στην κατεύθυνση αυτή 

βοήθησε και η σταθερότητα του κοινωνικοπολιτικού πλαισίου από τη μεταπολίτευση 

ως σήμερα. Πρέπει να σημειώσουμε, βέβαια, ότι πολλά σημεία που αφορούν την 

διοικητική δομή και οργάνωση της εκπαίδευσης έχουν τροποποιηθεί συνάδοντας με 

τις ευρύτερες κοινωνικές οργανωτικές δομές (π.χ. αυτοδιοικητική αναδιάρθρωση της 

χώρας, Καλλικράτης κλπ) αλλά και τις νέες τεχνολογικές υποδομές (επικοινωνία, 

αποστολή εγγράφων) που οδήγησαν επίσης σε αλλαγές.  

 

Κλείνοντας, οφείλουμε να σημειώσουμε ότι όπως επισημάνθηκε και από τους 

ερωτώμενους της έρευνάς μας, η μη εφαρμογή εκείνων των νομοθετικών ρυθμίσεων 

δημιούργησε ένα προηγούμενο και διαμόρφωσε τις συνθήκες για μη εφαρμογή 

νόμων και κατά το επόμενο διάστημα, όπως δείχνουν τα παραδείγματα του Π.Δ. 

320/93 (ΦΕΚ  138/Α’ 24-8-1993) και των νόμων 2525/97 (ΦΕΚ 188/Α' 23-9-197), 

2986/02 (ΦΕΚ 24/Α' 13-02-02). Στην ουσία δηλαδή δεν ολοκληρώθηκαν οι 

προσπάθειες εφαρμογής θεσμικών προβλέψεων για την αξιολόγηση  ούτε το 1993, 

ούτε το 1997, ούτε το 2002, ούτε το 2010, προσπάθειες βέβαια που έλαβαν χώρα στο 

ίδιο πολιτικοκοινωνικό πλαίσιο της μεταπολίτευσης. Απομένει ερωτηματικό αν θα 

εφαρμοστεί το νέο Π.Δ. 152/2013 (ΦΕΚ 240/05-11-2013 τ. Α΄), καθώς αυτό 

εκπονήθηκε μονομερώς (χωρίς συμφωνία και με υψηλή σύγκρουση) από το 

Υπουργείο Παιδείας και θεσμοθετήθηκε σε ένα εντελώς διαφορετικό πλαίσιο 

λειτουργίας του κράτους (κάτω από την εποπτεία των δανειστών). 

 

Θεωρούμε λοιπόν ότι η έρευνά μας μπορεί να χρησιμεύσει στη μελέτη της 

διαδικασίας διαμόρφωσης και εφαρμογής της εκπαιδευτικής πολιτικής. Παρακάτω 

παρατίθενται αναλυτικά τα χαρακτηριστικά τα οποία αναδείχθηκαν από τη μελέτη 

μας που θα πρέπει να διαθέτει μια διαδικασία διαμόρφωσης και εφαρμογής της 

εκπαιδευτικής πολιτικής, ώστε να έχει αυξημένες πιθανότητες επιτυχίας. Δηλαδή: 
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 ουσιαστικός διάλογος με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη,  

 συμφωνία, η οποία θα είναι το αποτέλεσμα του διαλόγου και οδηγεί τα μέρη 

σε χαμηλά επίπεδα σύγκρουσης,  

 ικανά και αποδεκτά από όλους στελέχη που επιλέγονται με σταθερό και 

αξιοκρατικό σύστημα, 

 αναγκαιότητα σαφήνειας των ρυθμίσεων και των ρόλων του κάθε 

παράγοντα, 

 ταχύτητα στη λήψη όλων των αναγκαίων αποφάσεων για την εφαρμογή της, 

 συστηματική παρακολούθηση της εφαρμογής της με βάση τους αρχικούς 

στόχους, 

 αποτίμηση της πολιτικής μετά από κάποια χρόνια αναλόγως του εύρους της, 

και 

 επαναπροσδιορισμός των κατευθύνσεών της.  

 

Όπως αναφέρεται και στον τίτλο της εργασίας, βασικός στόχος της ήταν να 

καταγραφούν και να παρουσιαστούν όλες εκείνες οι διαντιδράσεις που έλαβαν χώρα 

κατά τη διαδικασία διαμόρφωσης της εκπαιδευτικής πολιτικής (ως μια βασική 

πολιτική που αφορά όλη την κοινωνία) και να επιχειρηθεί η συσχέτισή τους με αυτές 

της εφαρμογής. Έτσι σύμφωνα με την αντίληψή μας, η διαμόρφωση και η εφαρμογή 

αποτελεί μια ενιαία διαδικασία, που διαχωρίζεται από την έκδοση του νομοθετικού 

κειμένου και συν-καθορίζει την τελική μορφή της εκπαιδευτικής πολιτικής.  

 

Ελπίζουμε να αναδείχθηκαν όλα εκείνα τα στοιχεία που θα επιτρέπουν τον 

μελλοντικό νομοθέτη να τα λαμβάνει υπόψη του, ώστε οι σχεδιαζόμενες ή 

θεσπισμένες εκπαιδευτικές πολιτικές να αξιολογούνται και να εφαρμόζονται ή να 

τροποποιούνται. Τέτοια παραδείγματα είναι πολλά από την εποχή που ερευνήθηκε 

ως σήμερα. 

Ευελπιστούμε η εργασία αυτή να αποτελέσει αφορμή για περαιτέρω 

συνδυαστική μελέτη μέσα από την οποία θα αναζητηθούν παράγοντες, σχέσεις και 

δράσεις, συμφωνίες και συγκρούσεις οι οποίες οδηγούν στη διαμόρφωση και την 

εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής και άλλων χρονικών περιόδων. 
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ΠΗΓΕΣ 
Ερευνήθηκαν συνολικά 1.292 πηγές και πιο συγκεκριμένα, τα Πρακτικά των συνεδριάσεων 

της Βουλής των Ελλήνων κατά την ψήφιση των Ν. 1304/82 και 1566/85, 180 φύλλα του 

Διδασκαλικού Βήματος, 14 Πρακτικά Συνεδρίων της Δ.Ο.Ε., 12 φύλλα του περιοδικού 

Επιστημονικό Βήμα του Δασκάλου και 1084 φύλλα εφημερίδων, τα οποία αναλύονται ως 

εξής: 

 
Σχήμα 12 Ανάλυση πηγών ανά κατηγορία 

  

1977-02-01 Δ.Β. 804 Οι Παιδαγωγικές Ακαδημίες στα Πανεπιστήμια  

1977-03-01 Δ.Β. 807 Ο θεσμός του αιρετού αντιπροσώπου 

1977-04-01 Δ.Β. 809 Έπεσε ο πίνακας των επιθεωρητών 

1977-05-03 Δ.Β. 811 Εισήγηση της Διοίκησης της Δ.Ο.Ε. στη Γ.Σ. για την κατάργηση των Π. Ακαδημιών 

και ίδρυση Παιδαγωγικών Τμημάτων  

1977-05-03 Δ.Β. 811 Κ.Ε.Μ.Ε. το... Μαντείο του Υπουργείου Παιδείας. 

1977-05-17 Δ.Β. 812 Οι επιθεωρητές (Κριτική στο θεσμό) 

1977-09-18 Δ.Β. 817 Πανελλήνιο αίτημα- Η ανωτατοποίηση των παιδαγωγικών ακαδημιών 

1977-10-10 Δ.Β. 818 Η Δ.Ο.Ε. απευθύνεται στα πολιτικά κόμματα με βασικό αίτημα την ανωτατοποίηση 

των παιδαγωγικών ακαδημιών  

1977-10-10 Δ.Β. 818 Η μεταρρύθμιση και το Δημοτικό Σχολείο. 

1978-03-01 Δ.Β. 827 Τετραετής φοίτηση Πανεπιστημιακού επιπέδου 

1978-04-01 Δ.Β. 830 ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ-Ένας αποτυχημένος και αναχρονιστικός θεσμός που 

χρειάζεται αναμόρφωση 

1978-05-01 Δ.Β. 831 Η Δ.Ο.Ε. απευθύνεται στην κυβέρνηση και τα κόμματα για το θέμα των 

Παιδαγωγικών Ακαδημιών και των Σχολών Νηπιαγωγών 

1978-05-30 Δ.Β. 832 Πρόταση νόμου του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Να γίνουν Πανεπιστημιακές Σχολές οι Παιδαγωγικές 

Ακαδημίες 

1978-06-04 ΕΞΟ Φροντιστήρια η δόξα της «δωρεάν παιδείας» 

1978-07-09 ΕΞΟ Η κρίση της εκπαίδευσης και των αστικών αξιών οδηγεί σε ριζοσπαστικοποίηση της 

νεολαίας. 
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1978-07-23 ΕΞΟ Βαθμολογία, το σύστημα που σκοτώνει. 

1978-08-27 ΕΞΟ Νέος νόμος καρμανιόλα για τα λύκεια 

1978-09-03 ΕΞΟ Χαριστική βολή στην παιδεία ο νέος νόμος για τα λύκεια 

1978-09-10 ΕΞΟ Η μεταρρύθμιση στη Μ. Εκπαίδευση και ο κλάδος των καθηγητών. 

1978-09-15 Δ.Β. 834 Το θέμα των Παιδαγωγικών Ακαδημιών σε νέα φάση 

1978-10-15 Δ.Β. 835 Ανυποχώρητο το αίτημα Κατάργηση των ΠΑ και ίδρυση των Πανεπιστημιακών 

σχολών. 

1978-10-28 ΕΞΟ Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που δεν έγινε. 

1978-12-10 ΕΞΟ Επιχειρείται αφελληνισμός της παιδείας. 

1978-12-17 ΕΞΟ Τα ξένα σχολεία δεν προσφέρουν εθνική μόρφωση 

1978-12-24 ΕΞΟ Ιδ. Παιδεία, κοινωνικοποίηση η μόνη λύση. 

1978-12-31 ΕΞΟ Αντιεκπαιδευτική η πολιτική της κυβέρνησης μέσα στο 1978 

1979-01-06 ΕΞΟ Η νεολαία δίνει τη μάχη για ουσιαστική μόρφωση 

1979-01-07 Δ.Β. 842 Σχολικές Εφορείες Ένας γραφειοκρατικός θεσμός ξεπερασμένος, χρεωκοπημένος, 

βραδυκίνητος, εξουθενωτικός 

1979-01-28 ΕΞΟ Παιδαγωγικές ακαδημίες, πηγές άχρηστων γνώσεων 

1979-01-28 ΕΞΟ Οι πλούσιου μπαίνουν πιο εύκολα στα Πανεπιστήμια 

1979-02-01 Δ.Β. 843 Το προσχέδιο νόμου για τις ΠΑ και… παρατηρήσεις της Δ.Ο.Ε. 

1979-02-16 Δ.Β. 844 Η Δ.Ο.Ε. διαμαρτύρεται εντονότατα για την αδιάφορη στάση του Υπουργείου 

Παιδείας για τα θέματα Δασκάλων και Νηπιαγωγών 

1979-02-18 ΕΛΕ Προς απεργία διαρκείας Καθηγητών - Δασκάλων 

1979-03-04 ΕΞΟ Για μια δυνατή, μαζική και πρωτοπόρα οργάνωση 

1979-03-13 ΕΞΟ Ο αναλφαβητισμός αγγίζει τα όρια μεγάλου εθνικού κινδύνου. 

1979-05-09 ΚΑΘ Οι γονείς ανησυχούν για την ποιότητα των διδακτικών βιβλίων και τις πανελλήνιες 

εξετάσεις. 

1979-06-10 ΒΗΜ Ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση 

1979-06-24 ΕΞΟ Για ποια 'Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση' συζητάμε. 

1979-07-01 Δ.Β. 851 Ο θεσμός του επιθεωρητή άρνηση και φραγμός στους κοινωνικούς στόχους του 

δασκάλου. 

1979-07-15 ΕΛΕ Δημιουργήσαμε μορφωτική απέχθεια στους σπουδαστές. 

1979-07-29 ΕΞΟ Ο.Λ.Μ.Ε., Η εκπαίδευση είναι θέμα εθνικό και πολιτικό. 

1979-08-01 Δ.Β. 852 48η Γ.Σ. 

1979-08-26 ΕΞΟ Παιδεία, δεν είναι αμέτοχη στις κοινωνικές αλλαγές. 

1979-09-23 ΕΛΕ 75.000 δρχ. το κόστος της «δωρεάν» παιδείας για κάθε μαθητή. 

1979-09-30 Δ.Β. 853 Πέντε χρόνια μετά τη δικτατορία άλυτα παραμένουν πολλά προβλήματα της 

Παιδείας. 

1979-09-30 ΕΛΕ Νέο σκάνδαλο στην Παιδεία. 

1979-10-01 Δ.Β. 855 Υπόμνημα της Δ.Ο.Ε. για τα προβλήματα του Κλάδου 

1979-10-07 ΕΛΕ Σχολικά κτίρια τρώγλες. 

1979-10-21 ΕΞΟ Οι Παιδαγωγικές Ακαδημίες πρέπει να γίνουν ανώτατες. 

1979-10-21 ΕΛΕ Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση έμεινε στα χαρτιά, καθηγητές δεν ξέρουν να διδάξουν. 

1979-10-28 ΕΞΟ Οι ελλείψεις στην παιδεία επιλογή της δεξιάς. 

1979-10-28 ΕΞΟ Οι Παιδαγωγικές Ακαδημίες πρέπει να γίνουν ανώτατες β’ μέρος  

1979-10-28 ΒΗΜ Η Παιδεία μια Εθνική Υπόθεση 

1979-11-07 ΒΗΜ Έφθασε ή ώρα για δομικές μεταρρυθμίσεις 

1979-11-16 Δ.Β. 858 Συνέντευξη Α. Παπανδρέου- Απαράδεκτη η ανισότητα στην Εκπαίδευση 

1979-12-01 Δ.Β. 859 Οι δάσκαλοι σε ετοιμότητα για νέες κινητοποιήσεις 

1979-12-15 Δ.Β. 860 Ι. Βαρβιτσιώτης-Έτοιμα το Σ.Ν. για τις Παιδαγωγικές Ακαδημίες 
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1979-12-23 ΕΞΟ Αυταρχικός ο εκσυγχρονισμός στην παιδεία. 

1979-12-23 ΕΞΟ Το σχολείο διαιωνίζει την κοινωνική καταπίεση. 

1980-01-02 ΝΕΑ Οι νέοι και τα προβλήματά τους 

1980-01-02-03 ΕΞΟ Παιδεία για όλους τους Έλληνες. 

1980-01-03 Δ.Β. 861 Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η απεργία 

1980-01-03 ΝΕΑ Ο ρόλος του δασκάλου στη σύγχρονη εποχή 

1980-01-06 ΕΞΟ Διακομματική για την παιδεία. 

1980-01-06 ΕΞΟ Η παραπαιδεία στο «εδώλιο» της ΕΡΤ 

1980-01-09 ΕΛΕ Προϋποθέσεις για απογείωση της παιδείας 

1980-01-10 ΡΙΖ Παραπαιδεία και Παιδεία 

1980-01-11 ΕΛΕ Να καταργηθεί οριστικά ο 815 ζήτησαν χθες οι φοιτητές. 

1980-01-11 ΕΛΕ Μόνη λύση η Αλλαγή 

1980-01-11 ΕΛΕ Πενθήμερο χωρίς εφτάωρα. 

1980-01-17 Δ.Β. 862 Κριτική από τη Δ.Ο.Ε. στα διδακτικά βιβλία του Δημοτικού 

1980-01-19 ΕΛΕ Νόμοι φραγμοί στην παιδεία 

1980-01-19 ΚΑΘ Κυβέρνηση, θα αντιμετωπισθεί ριζικά το εκπαιδευτικό πρόβλημα της χώρας. 

1980-01-19 ΚΑΘ Νέοι φραγμοί στην παιδεία 

1980-01-20 ΕΞΟ Ένα νομοσχέδιο που εμπαίζει τους δασκάλους. 

1980-01-21 ΕΛΕ Οι δάσκαλοι αντίθετοι με το σ.ν. για τις παιδαγωγικές. 

1980-01-24 ΕΛΕ Θα ισχύσει το παλιό σύστημα για τις εισαγωγικές. 

1980-01-25 ΕΛΕ Μέτωπο παιδείας προτείνουν όλοι. 

1980-01-25 ΕΛΕ Μέτωπο παιδείας προτείνουν όλοι 

1980-01-25 ΕΛΕ Νέες τάσεις μετά το θάνατο του ν. 815. 

1980-01-26 ΒΗΜ Πραγματικότητες και οραματισμοί στην εκπαίδευση 

1980-01-27 ΒΗΜ Μέτωπο Παιδείας προτείνουν οι φοιτητές 

1980-01-28 ΕΛΕ Τα σχολεία έγιναν κέντρα παραγωγής υποψηφίων για τα Α.Ε.Ι.. 

1980-01-29 ΒΗΜ Από το γλωσσικό πιστεύω ενός δημοτικιστή 

1980-01-29 ΡΙΖ Το νομοσχέδιο για την εισαγωγή στις Ανώτερες Σχολές 

1980-02-01 Δ.Β. 863 Παρατηρήσεις της Δ.Ο.Ε. στο σχέδιο νόμου για τις ΠΑ  

1980-02-02 ΒΗΜ Προτάσεις για τα νέα αναγνωστικά του δημοτικού 

1980-02-06 ΕΛΕ Κλείνουν τα σχολεία για 3 μέρες 

1980-02-09 ΒΗΜ Διάλογος Υπουργείου και εκπαιδευτικών για να αποτραπεί η απεργία 

1980-02-10 ΕΞΟ Γονείς, δάσκαλοι θα γκρεμίσουν τα αυταρχικά σχέδια της Δεξιάς. 

1980-02-10 ΕΞΟ Καθηγητές, ποιοι και γιατί μας οδήγησαν στην απεργία. 

1980-02-10 ΕΞΟ Τα σχολεία φυτώριο δημοκρατικών πολιτών. 

1980-02-10 ΕΞΟ Το απεργιακό κύμα συνεχίζεται, κλειστά τα σχολεία. 

1980-02-13 ΕΛΕ 14 Καθηγητές στο σκαμνί γιατί θέλουν καλύτερο το σχολείο. 

1980-02-15 ΒΗΜ Αδιέξοδο στις συνομιλίες εκπαιδευτικών-Υπουργείου 

1980-02-15 ΕΛΕ Εκπαιδευτικοί και Υπουργείο συνεχίζουν το διάλογο. 

1980-02-16 ΒΗΜ Κρίσιμο σημείο στο διάλογο μεταξύ εκπαιδευτικών και Υπουργείου 

1980-02-16 ΒΗΜ Οι εκπαιδευτικοί 

1980-02-16 Δ.Β. 864 Απεργία αποφάσισε η Δ.Ο.Ε. 

1980-02-16 ΕΛΕ Μια άλλη άποψη 

1980-02-16 ΚΑΘ Προσπάθειες να αποτραπεί η απεργία των εκπαιδευτικών. 

1980-02-17 ΕΞΟ Τα σχολεία φυτώριο δημοκρατικών πολιτών. 

1980-02-17 ΚΑΘ Αναστέλλονται οι απεργίες καθηγητών-δασκάλων. 
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1980-02-20 ΕΛΕ Η άλλη άποψη για το νέο αναγνωστικό της Ε΄ τάξης. 

1980-02-20 ΡΙΖ Διαιωνίζονται οι ταξικοί φραγμοί στη μόρφωση 

1980-02-20-21 ΕΞΟ Νόμος - πλαίσιο, ριζικές αλλαγές στην Ανώτατη παιδεία. 

1980-02-21 ΕΛΕ Δεν αναστέλλουν την απεργία οι καθηγητές. 

1980-02-24 ΕΞΟ Όχι φραγμούς στη μόρφωση. 

1980-02-24 ΕΞΟ Τα σχολεία φυτώριο δημοκρατικών πολιτών. Β’ μέρος 

1980-02-28 ΚΑΘ Σήμερα αποφασίζουν οι καθηγητές για το θέμα της απεργίας. 

1980-03-07 ΕΛΕ Νέα τριήμερη αποχή στις Ακαδημίες. 

1980-03-09 ΕΞΟ Σωστή παιδεία για το λαό μας χωρίς... εμπόριο. 

1980-03-10 ΕΛΕ Αυτός ο γέρικος κόσμος καταστρέφει τα νειάτα. 

1980-03-10 ΕΛΕ Δάσκαλοι, ανώτατες οι Παιδαγωγικές και Νηπιαγωγών. 

1980-03-11 ΚΑΘ Να γίνουν 4ετούς φοιτήσεως οι Παιδαγωγικές Ακαδημίες και οι Σχολές Νηπιαγωγών. 

1980-03-16 Δ.Β. 866 Επιθεωρητής, ο θεσμός που πρέπει να καταργηθεί 

1980-03-16 ΕΞΟ Σωστή παιδεία για το λαό μας χωρίς... εμπόριο (Β’ μέρος) 

1980-03-25 ΒΗΜ Παιδαγωγική έρευνα και εκπαιδευτική πολιτική 

1980-03-29 ΕΛΕ Δικάζεται η πρώην διοίκηση της Ο.Λ.Μ.Ε. για εξύβριση δογμάτων. 

1980-03-30-31 ΚΑΘ Στο εδώλιο αύριο η περυσινή διοίκηση της Ο.Λ.Μ.Ε. για εξύβριση. 

1980-04-01 Δ.Β. 867 Α' Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο για το θέμα των ΠΑ. Δεκτό το αίτημα για 

ανωτατοποίηση από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης.  

1980-04-13-14 ΚΑΘ Κατάργηση εξετάσεων προαγωγικών δύο τάξεων του Γυμνασίου. 

1980-04-15 ΚΑΘ Κλείσιμο του κύκλου. 

1980-04-17 ΚΑΘ Ο Έλληνας πετυχαίνει στο εξωτερικό γιατί οι δομές είναι διαφορετικές. 

1980-04-17 ΚΑΘ Ο σχολικός αθλητισμός θα επεκταθεί και στα δημοτικά σχολεία το 1981. 

1980-04-25 ΚΑΘ Από την κρίση των διδακτικών βιβλίων. 

1980-04-30 ΕΛΕ Πολλές οι εκπαιδευτικές ανισότητες στην Ελλάδα. Α’ 

1980-05-02 ΕΛΕ Πολλές οι εκπαιδευτικές ανισότητες στην Ελλάδα. B’  

1980-05-04 ΕΛΕ Πολλές οι εκπαιδευτικές ανισότητες στην Ελλάδα. Γ’ 

1980-05-06 ΕΛΕ Πολλές οι εκπαιδευτικές ανισότητες στην Ελλάδα. Δ’ 

1980-05-07 ΕΛΕ Νέα τριήμερη αποχή στις Παιδαγωγικές Ακαδημίες 

1980-05-09 ΚΑΘ Οι γονείς ανησυχούν για την ποιότητα των διδακτικών βιβλίων. 

1980-05-10 ΕΛΕ Δάσκαλοι, Ανώτατες σχολές οι Παιδαγωγικές Σχολές και οι Σχολές Νηπιαγωγών. 

1980-05-11 ΒΗΜ Η μεταρρύθμιση που χάθηκε. 

1980-05-11 ΕΞΟ Πως μια αποθήκη γίνεται... Νηπιαγωγείο. 

1980-05-11 ΚΑΘ Να γίνουν τετραετούς φοιτήσεως οι Παιδαγωγικές Σχολές και οι Σχολές Νηπιαγωγών. 

1980-05-13 ΒΗΜ Θα ολοκληρωθεί η μεγάλη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση 

1980-05-13 ΕΛΕ Πανσπουδαστικό συνέδριο. 

1980-05-15 ΚΑΘ Καθιερώνονται νέες καθηγητικές βαθμίδες στις ανώτατες σχολές. 

1980-05-18 ΒΗΜ Έξι χρόνια αλλάζει ρούχα ο Μανωλιός στην κυβέρνηση 

1980-05-19 ΕΛΕ Η ιδεολογική σύγχυση και ο δογματικός δογματισμός των νέων στην ελληνική 

εκπαίδευση. 1 

1980-05-19 ΝΕΑ Δεν αφήνει τα παιδιά να παίζουν στην αυλή 

1980-05-20 ΕΛΕ Πού υποχωρεί το Υπουργείο στα ΚΑΤΕΕ. 

1980-05-20 ΕΛΕ Δάσκαλοι παράτυπος, παράνομος και αιφνιδιαστικός ο διαγωνισμός. 

1980-05-20 ΕΛΕ Η ιδεολογική σύγχυση και ο δογματικός διαποτισμός των νέων στην ελληνική 

εκπαίδευση. 2 

1980-05-21 ΕΛΕ Η ιδεολογική σύγχυση και ο δογματικός διαποτισμός των νέων στην ελληνική 

εκπαίδευση. 3 
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1980-05-21 ΕΛΕ Θα περάσει στα χέρια χουντικών η εποπτεία της δημοτικής εκπαίδευσης καταγγέλλουν 

οι δάσκαλοι. 

1980-05-21 ΚΑΘ Σχολικά βιβλία 

1980-05-22 ΕΛΕ Η ιδεολογική σύγχυση και ο δογματικός διαποτισμός των νέων στην ελληνική 

εκπαίδευση. 4 

1980-05-23 ΕΛΕ Η ιδεολογική σύγχυση και ο δογματικός διαποτισμός των νέων στην ελληνική 

εκπαίδευση. 5 

1980-05-29 ΕΛΕ Δικάζεται η πρώην διοίκηση της Ο.Λ.Μ.Ε. για εξύβριση δογμάτων 

1980-05-29 ΕΛΕ Ζητούν απομάκρυνση επιθεωρητή. 

1980-05-29 ΕΛΕ Οι Πανελλήνιες δεν «ξόρκισαν» τα φροντιστήρια 

1980-05-30-13 ΚΑΘ Στο εδώλιο αύριο η περυσινή διοίκηση της Ο.Λ.Μ.Ε. για εξύβριση. 

1980-06-01 Δ.Β. 871 Θα ξεσπάσει θύελλα να κατατεθεί το ΝΣ για τις ΠΑ 

1980-06-01 Δ.Β. 871 Συμπαράσταση των γονέων για το θέμα των ΠΑ 

1980-06-10 ΕΛΕ Τι χρειαζόμαστε για να ολοκληρωθεί η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. 

1980-06-12 ΕΛΕ Οι στόχοι της ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής. Και μελλοντικοί διορισμοί. 

1980-06-12 ΕΛΕ Οι στόχοι της ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής. 

1980-06-14 ΒΗΜ Το μονοτονικό. 

1980-06-16 ΕΛΕ Δάσκαλοι απειλείται αναταραχή αν προωθηθεί το καλοκαίρι το σχέδιο νόμου για τις 

Παιδαγωγικές Ακαδημίες. 

1980-06-18 ΡΙΖ Σκοταδισμός στην Παιδεία 

1980-06-21 ΚΑΘ Τα σχολικά βιβλία 

1980-07-01 Δ.Β. 873 Παρουσίαση θέσεων του απερχόμενου συμβουλίου της Δ.Ο.Ε. για τις ΠΑ και τον 

επιθεωρητή. 

1980-07-19 ΕΛΕ Έξω από τις σχολές πάλι οι πιο πολλοί. 

1980-07-19 ΕΛΕ Έξω πάλι οι πιο πολλοί από τις σχολές. 

1980-07-26 ΕΞΟ Η απόφαση της 7ης Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

1980-07-26 ΕΞΟ Συντήρηση και αυταρχισμός ή εκδημοκρατισμός και πρόοδος, άρθρο του Απ. 

Κακλαμάνη. 

1980-08-09 ΒΗΜ Για το βιβλίο της Ιστορίας της Στ' 

1980-08-12 ΚΑΘ Από φέτος οι «Τάξεις υποδοχής» για παιδιά ελλήνων από τη Δυτ. Γερμανία 

1980-08-20 ΕΛΕ Δάσκαλοι, παράτυπος παράνομος και αιφνιδιαστικός ο διαγωνισμός. 

1980-08-25 ΝΕΑ Δ.Ο.Ε.: Παράνομος ο διαγωνισμός των επιθεωρητών. 

1980-08-27 ΚΑΘ Διεξήχθη χθες ο διαγωνισμός για τις θέσεις επιθεωρητών Δ.Ε. 

1980-08-30 ΕΛΕ Σε απολογία καλείται η διοίκηση των δασκάλων. 

1980-09-02 ΕΛΕ Διαστάσεις παίρνει το θέμα των δασκάλων. 

1980-09-02 ΚΑΘ Περιβαλλοντική εκπαίδευση. 

1980-09-03 ΕΛΕ Ο.Λ.Μ.Ε., Επιδιώκεται η επέκταση των διώξεων, 

1980-09-04 ΕΛΕ Δ.Ο.Ε., προσπάθεια φίμωσης του συνδικαλισμού. 

1980-09-16 Δ.Β. 876 Αναλυτικά για τη δίωξη του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. 

1980-09-16 ΕΛΕ Στη βουλή η δίωξη του Δ.Σ. των δασκάλων. 

1980-09-17 ΒΗΜ Αλλού είναι το πρόβλημα της Παιδείας. 

1980-09-20 ΕΞΟ Υποβαθμίζεται η λαϊκή παιδεία με τα νέα κυβερνητικά μέτρα. 

1980-09-21-22 ΚΑΘ Παιδεία ΄80, μεταρρύθμιση χωρίς ενθουσιασμό. 

1980-09-22 ΚΑΘ Η εννιάχρονη βασική εκπαίδευση φθάνει σε όλους; Α’ 

1980-09-23 ΚΑΘ Η εννιάχρονη βασική εκπαίδευση φθάνει σε όλους; Β’ 

1980-09-24 ΚΑΘ Η εννιάχρονη βασική εκπαίδευση φθάνει σε όλους; Γ’ 
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1980-09-25 ΚΑΘ Κατάργηση των εξετάσεων στο Γυμνάσιο, διευκόλυνση ή πορεία στον τελικό στόχο; 

1980-09-26 ΚΑΘ Θα μπορούσαν να καταργηθούν οι εισιτήριες εξετάσεις στο Λύκειο; 

1980-09-27 ΚΑΘ Χωρίς νέα προγράμματα και διδακτικά βιβλία φέτος το λύκειο. 

1980-09-28-29 ΚΑΘ Γιατί το Κ.Ε.Μ.Ε., βουλιάζει; 

1980-09-30 ΚΑΘ Απαιτείται η βελτίωση του θεσμού των πανελληνίων. Ι’ 

1980-10-01 ΚΑΘ Απαιτείται η βελτίωση του θεσμού των πανελληνίων. ΙΑ’ 

1980-10-03 ΕΛΕ Αβέβαιο το μέλλον του νόμου-πλαίσιου 

1980-10-04 ΕΛΕ Δεν εξαλείφονται οι άνισες ευκαιρίες για τους μαθητές. 

1980-10-07 ΕΛΕ Εκατομμύρια μηχανές τυραννάνε.... 

1980-10-11 ΕΛΕ Διώξεις καθηγητών για ειδικούς λόγους καταγγέλλει η Ο.Λ.Μ.Ε. 

1980-10-12-13 ΚΑΘ Ο δάσκαλος δεν είναι οποιοσδήποτε επαγγελματίας. 

1980-10-13 ΕΛΕ Σκεφτείτε ότι λείπουν ακόμα 19.000 αίθουσες.  

1980-10-13 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Έκτακτη Γ.Σ. Δ.Ο.Ε. 

1980-10-14 ΒΗΜ Πανεπιστημιακή εκπαίδευση δασκάλων κα νηπιαγωγών. 

1980-10-14 ΕΛΕ Ουσιαστική συζήτηση από χτες για το νόμο – πλαίσιο. 

1980-10-15 ΕΛΕ Έκλεισε το Πολυτεχνείο. 

1980-10-15 ΕΛΕ Τιμωρείται το παιχνίδι. 

1980-10-16 Δ.Β. 878 Ομόφωνη απόφαση της Δ.Ο.Ε. για απεργία. 

1980-10-16 Δ.Β. 878 για τη δίωξη του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. 

1980-10-16 ΕΛΕ Δάσκαλοι να πάμε σε απεργία. 

1980-10-16 ΕΛΕ Αυτή δεν είναι παιδεία...! 

1980-10-16 ΕΛΕ Δάσκαλοι, να γιατί πάμε στην απεργία. 

1980-10-18 ΕΛΕ 160 μαθητές και Δάσκαλοι, μια τουαλέτα 

1980-10-21 ΕΛΕ κανένας δάσκαλος στα σχολεία. 

1980-10-23 ΒΗΜ Παιδαγωγικό Πανεπιστήμιο η καλύτερη λύση για όλους. 

1980-10-23 ΡΙΖ Εκκρεμεί ακόμα το θέμα των Παιδ. Ακαδημιών 

1980-10-24 ΚΑΘ Το Μονοτονικό, η ορθογραφία και η γλώσσα. Α’ 

1980-10-24 ΕΛΕ Δάσκαλοι, θα κατεβούμε πάλι σε απεργία. 

1980-10-25 ΚΑΘ Αυξημένες δαπάνες για την υγεία και την παιδεία το 1981 

1980-10-25 ΚΑΘ Το μονοτονικό, η ορθογραφία και η γλώσσα. Β’ 

1980-10-25 ΕΞΟ Σχολικό εγχειρίδιο και βιβλίο εργασίας. 

1980-10-26 ΒΗΜ Μπορεί -αλλά δε θέλει- το κράτος να δημιουργήσει για δασκάλους μια σχολή στο 

Πανεπιστήμιο. 

1980-10-29 ΕΛΕ Φουντώνουν οι απεργίες. 

1980-10-30 ΕΛΕ Μέτρα - κίνητρα για την Τεχνική Εκπαίδευση. 

1980-10-30 ΚΑΘ Το μονοτονικό, η ορθογραφία και η γλώσσα. Γ’ 

1980-10-31 ΕΛΕ Δάσκαλοι, θα κατεβούμε σε απεργία διαρκείας. 

1980-10-31 ΚΑΘ Το μονοτονικό, η ορθογραφία και η γλώσσα. Δ’ 

1980-11-01 ΚΑΘ Το μονοτονικό, η ορθογραφία και η γλώσσα. Ε’ 

1980-11-01 ΕΛΕ Ανδρέας, η Ν.Δ. υποβαθμίζει την τεχνική εκπαίδευση. 

1980-11-03 ΕΛΕ Προεκλογικό τρυκ τα μέτρα για την τεχνική εκπαίδευση. 

1980-11-03 ΕΛΕ Διώκεται η διοίκηση της ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης. 

1980-11-03 ΕΛΕ Προεκλογικό τρυκ τα μέτρα για την τεχνική Εκπαίδευση. 

1980-11-06 ΕΛΕ Κλειστά πάλι για δύο μέρες όλα τα σχολεία. 

1980-11-08 ΒΗΜ Σπουδές ανωτάτου επιπέδου χρειάζονται και οι δάσκαλοι. 

1980-11-08 ΚΑΘ Πως θα γίνεται η βαθμολογία στα Γυμνάσια. 

1980-11-08 ΚΑΘ Πως θα γίνεται η βαθμολόγηση των μαθητών στα Γυμνάσια. 

1980-11-13 ΕΛΕ Κλείνουν τα σχολεία επ' αόριστον. 
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1980-11-13 ΕΛΕ Απεργία καθηγητών αρχίζει την Τετάρτη. 

1980-11-13 ΝΕΑ Επίθεση κατά Παπανούτσου. 

1980-11-15 ΕΞΟ Η πικρία των δασκάλων. 

1980-11-15 ΕΞΟ Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. θα χτίσει παιδεία για όλο λαό και το έθνος. 

1980-11-18 ΒΗΜ Η μόρφωση και η λειτουργία της. 

1980-11-21 ΝΕΑ Αντιδραστικά άτομα στο Υπουργείο Παιδείας. 

1980-11-28 ΕΛΕ Όχι στο σπίτι οι σχολικές εργασίες. 

1980-11-28 ΝΕΑ Τι είδους πολίτες βγάζει το σύστημα. 

1980-11-29 ΝΕΑ Συνέντευξη Παπανούτσου. 

1980-12-01 ΕΛΕ Απεργία καθηγητών αρχίζει την Τετάρτη. 

1980-12-01 ΕΛΕ Εμποδίζεται η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση 

1980-12-01 ΕΛΕ Μήνυση για την παράνομη διατήρηση του «διευθυντή» 

1980-12-01 ΕΛΕ Πρόταση νόμου του ΠΑ.ΣΟ.Κ. για τις Παιδαγωγικές Ακαδημίες. 

1980-12-02 ΚΑΘ Δεν λειτουργού αύριο τα Γυμνάσια και τα Λύκεια. 

1980-12-02 ΕΛΕ Μαθητές χωρίς σχολείο. 

1980-12-03 ΕΛΕ Καθηγητές, να γιατί απεργούμε. 

1980-12-03 ΕΛΕ Κλείνουν και τα δημοτικά. 

1980-12-03 ΚΑΘ Οι απεργίες θα επεκτείνουν τις διακοπές των Χριστουγέννων σε Δημοτικά, Γυμνάσια, 

Λύκεια. 

1980-12-05 ΒΗΜ Θα παραταθεί το σχολικό έτος για να εφαρμοσθεί το πενθήμερο 

1980-12-05 ΕΛΕ ΕΜΠ, αύριο η απόφαση για το 6μηνο. 

1980-12-05 ΕΛΕ ΕΜΠ, αύριο η απόφαση για το εξάμηνο. 

1980-12-09 ΕΛΕ Όλοι παραδέχονται την κρίση στα Α.Ε.Ι. 

1980-12-09 ΚΑΘ Γενικεύουν τις απεργίες οι δάσκαλοι και οι καθηγητές. 

1980-12-09 ΚΑΘ Δεν θα λειτουργήσουν αύριο και τα Δημοτικά σχολεία, ενώ παραμένουν κλειστά 

Γυμνάσια και Λύκεια. 

1980-12-10 ΕΛΕ Μεθαύριο Παρασκευή αρχίζουν απεργία οι δάσκαλοι. 

1980-12-10 ΕΛΕ Φταίνε η δεξιά και το καθηγητικό κατεστημένο. 

1980-12-10 ΒΗΜ Σχολική εκπαίδευση και γενική παιδεία. 

1980-12-10 Δ.Β. 882 Σχέδιο νόμου για την ίδρυση Ανωτάτων Παιδαγωγικών Σχολών κατέθεσε στην 

Βουλή το ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

1980-12-10 ΕΛΕ 7 χλμ. με τα πόδια για να βρουν το σχολείο. 

1980-12-10 ΚΑΘ Αναβάλλεται για μεθαύριο η απεργία των δασκάλων. 

1980-12-11 ΕΛΕ Με απολύσεις απειλούνται εκπαιδευτικοί 

1980-12-11 ΚΑΘ Οι δάσκαλοι αρχίζουν τελικά από αύριο την απεργία τους. 

1980-12-12 ΕΛΕ Κλειστά ιδιωτικά- Δημόσια. 

1980-12-12 ΚΑΘ Διαμάχη της Δ.Ο.Ε. και του Υπουργείου για το προσωπικό ασφαλείας. 

1980-12-12 ΕΛΕ Θύελλα στην Παιδεία. 

1980-12-13 ΕΛΕ Τά ‘σπασαν, κυβέρνηση-εκπαιδευτικοί 

1980-12-13 ΕΛΕ Σχολεία μετά τις διακοπές. 

1980-12-13 ΚΑΘ Ψηφίσθηκε η εφαρμογή του πενθημέρου στο δημόσιο. 

1980-12-16 ΕΛΕ Το πρόβλημα στην παιδεία είναι πολιτικό. 

1980-12-18 ΒΗΜ Φ. Κακριδής. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Γ' 

1980-12-18 ΕΛΕ Η μάχη για τον προϋπολογισμό. 

1980-12-18 ΕΛΕ Κυβερνητικό πρόγραμμα από 7 σημεία του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

1980-12-18 ΚΑΘ Αμετακίνητοι στις θέσεις τους εκπαιδευτικοί και κυβέρνηση. 
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1980-12-18 ΚΑΘ Πολυτονία, μονοτονία και ατονία στη γλώσσα μας. Α’ 

1980-12-18 ΡΙΖ Δημοτική εκπαίδευση προεκλογικά ημίμετρα. 

1980-12-19 ΚΑΘ Πολυτονία, Μονοτονία και Ατονία στη γλώσσα μας. Β’ 

1980-12-20 ΕΛΕ Ανδρέας, η κυβέρνηση ευθύνεται για το επίπεδο της Παιδείας 

1980-12-20 ΕΛΕ Την κυβέρνηση καταγγέλλει στη Βουλή ο Ανδρέας για την αναταραχή στην Παιδεία 

1980-12-21 ΡΙΖ για την ανώτατη Εκπαίδευση 

1980-12-22 ΕΛΕ Συνάντηση Ράλλη με Ο.Λ.Μ.Ε.-Δ.Ο.Ε. 

1980-12-23 ΚΑΘ Πολυτονία, Μονοτονία και Ατονία στη γλώσσα μας. Γ’ 

1980-12-28 ΒΗΜ Διδάσκαλος, διεκδικήσεις ή ψυχόδραμα. 

1980-12-30 ΕΛΕ Πενθήμερο αλλά όχι στα σχολεία. 

1980-12-31 ΕΛΕ Ευχή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. να εφαρμοσθεί το πενθήμερο στα σχολεία. 

1980-12-31 ΚΑΘ Διαφωνία γονέων με ανακοίνωση για την απεργία των καθηγητών. 

1981-01-05 Δ.Β. 884 

1981-01-05 ΕΛΕ Η εξελίξεις στη Παιδεία 

1981-01-06 ΚΑΘ Η δημοκρατική εκπαίδευση είναι κοινωνικό σύστημα. 

1981-01-12 Δ.Β. 885 

1981-01-16 Δ.Β. 886 

1981-01-17 ΡΙΖ Απεργία Διάλογο ζητούν οι γονείς 

1981-01-18 ΡΙΖ Για την απεργία. 

1981-01-22 ΕΛΕ Η βροχή δεν έκαμψε τους φοιτητές 

1981-02- 14 ΕΛΕ Αναγνωρίζει τα προβλήματα ο υπουργός. 

1981-02- 17 ΕΛΕ Καταργείται το Άσυλο. 

1981-02-01 Δ.Β. 887 

1981-02-07 ΒΗΜ Έρευνα και εκπαιδευτική πολιτική. 

1981-02-09 ΕΛΕ Εκπαιδευτικοί χωρίς εκπαίδευση. Α’ 

1981-02-10 ΕΛΕ Σκοτώνουμε κάθε μέρα τα παιδιά μας, με την εφαρμογή του πενθημέρου χάνεται πια 

κάθε διασκέδαση. 

1981-02-10 ΕΛΕ Εκπαιδευτικοί χωρίς εκπαίδευση. Β’ 

1981-02-11 ΕΛΕ Χάνουμε τα καλύτερα χρόνια μας με τον εξοντωτικό ρυθμό στην εκπαίδευση. 

1981-02-11 ΕΛΕ Εκπαιδευτικοί χωρίς εκπαίδευση. Γ’ 

1981-02-12 ΕΛΕ Εκπαιδευτικοί χωρίς εκπαίδευση. Δ’ 

1981-02-13 ΕΛΕ Εκπαιδευτικοί χωρίς εκπαίδευση. Ε' 

1981-02-13 ΕΛΕ Τάση φυγής από το σχολείο. 

1981-02-14 ΕΛΕ Εκπαιδευτικοί χωρίς εκπαίδευση. Τελευταίο 

1981-02-16 Δ.Β. 0888 

1981-02-19 ΕΛΕ Χειρότερη θα είναι η κατάσταση στα σχολεία του χρόνου. 

1981-02-20 ΕΛΕ Η αλλαγή και οι θέσεις Ανδρέα για την εξουσία. 

1981-02-21 ΕΛΕ Πενθήμερο χωρίς επτάωρα. 

1981-02-21-22 ΕΞΟ Νέα απεργία καθηγητών και δασκάλων. 

1981-02-21-22 ΕΞΟ Πανεπιστημιακή μετεκπαίδευση ζητούν οι δάσκαλοι. 

1981-02-26 ΕΛΕ Επίθεση κατά των εκπαιδευτικών από τον Βασ. Κοντογιαννόπουλο. 

1981-03-01 Δ.Β. 889 Κατάθεση τροπολογίας για τις υπερωρίες στα ολιγοθέσια. 

1981-03-11 ΡΙΖ Το Κ.Κ.Ε. ζητάει να αποσυρθεί η αντιδραστική εγκύκλιος. 

1981-03-16 Δ.Β. 890 Πειθαρχική τιμωρία δασκάλου. 

1981-03-17 ΕΛΕ Δ.Ο.Ε. Εκδίκηση και τρομοκρατία, ανακλήσεις εκπαιδευτικών από το εξωτερικό. 

1981-03-18 ΕΛΕ Σάλος στους εκπαιδευτικούς για το συμπόσιο της Τεχνικής εκπαίδευσης. 

1981-03-21 ΡΙΖ Η εγκύκλιος δυναμίτης στα θεμέλια της Παιδείας. 

1981-04-01 Δ.Β. 891 Υπουργικές αποφάσεις που δημιουργούν αντιδράσεις στους εκπαιδευτικούς 
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1981-04-16 Δ.Β. 892 

1981-04-18 ΡΙΖ Αντιδραστικές ρυθμίσεις στο νόμο-πλαίσιο 

1981-04-24 ΕΛΕ Δάσκαλοι, δεν εξυπηρετούμε ξένους σκοπούς 

1981-05-02-03 ΕΞΟ Η θέσεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ., συνέντευξη του Α. Παπανδρέου. 

1981-05-04 Δ.Β. 893 Πρόσκληση υφυπουργού σε πολιτική ομιλία. 

1981-05-06 ΒΗΜ Το σχολείο τους μέλλοντος. 

1981-05-07 ΕΛΕ Καταργούνται οι γραπτές εξετάσεις σε Δημοτικά - Γυμνάσια 

1981-05-09 ΕΛΕ Ο υφυπουργός καλεί δασκάλους σε κομματικές συγκεντρώσεις. 

1981-05-14 ΕΛΕ Ο.Λ.Μ.Ε. ανάγκη συσπείρωσης όλων των φορέων της εκπαίδευσης 

1981-05-16 Δ.Β. 894 

1981-05-16-17 ΕΞΟ Άλυτα τα προβλήματα της εκπαίδευσης παρά  τη μεταρρύθμιση...  

1981-05-16-17 ΚΑΘ Η κλασική παιδεία βάση προόδου. 

1981-05-16-17 ΕΞΟ ΠΑ.ΣΟ.Κ., παιδεία για όλο το λαό. 

1981-05-19 ΒΗΜ Μέση εκπαίδευση τέλμα! 

1981-05-19 ΕΛΕ Ριζική αναμόρφωση χρειάζεται η εκπαίδευση. 

1981-06-01 Δ.Β. 895 Αντίθετη η Δ.Ο.Ε. στο νόμο-πλαίσιο για τα Α.Ε.Ι. 

1981-06-16 Δ.Β. 896 Απόψεις Πανεπιστημιακών Καθηγητών για τις ΠΑ-ΣΝ. 

1981-06-20-21 ΕΞΟ Με την ένταξη η ελληνική παιδεία κινδυνεύει να αλωθεί από τους ξένους. 

1981-06-24 έως 28 ΠΡΑΚΤΙΚΑ 50η Γ.Σ. Δ.Ο.Ε. 

1981-06-27 ΕΛΕ Εκπαιδευτικοί, ήρθε η ώρα της αλλαγής. 

1981-06-27 ΕΞΟ Δάσκαλοι και καθηγητές ψηφίζουν την Κυριακή νέα Δ. Συμβούλια. 

1981-06-27 ΕΞΟ Προεκλογικό βήμα για το Υφ. Παιδείας η συνέλευση της Ο.Λ.Μ.Ε. 

1981-06-27-28 ΕΞΟ Η απόφαση της 8ης Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

1981-07-01 Δ.Β. 897 τ. Α' Ομιλία του Προέδρου στην Γ.Σ. 

1981-07-04 ΕΛΕ Μεταρρυθμιστές και αντιμεταρρυθμιστές. 

1981-07-06 ΕΛΕ Με τη συναίνεση του λαού κάθε βήμα. 

1981-07-06 ΕΛΕ Το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

1981-07-06 ΚΑΘ Οι Κοινωνικοποιήσεις και οι έλεγχοι της οικονομίας κατά το πρόγραμμα ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

1981-07-14 ΕΛΕ Παραπαιδεία ίσες ευκαιρίες και σοφιστείες 

1981-07-15 Δ.Β. 898 τ. Β' Αποσπάσματα από την πανηγυρική συνεδρίαση της 50
ης

 Γ.Σ. 

1981-07-18 ΕΛΕ Τόλμησαν να διαφωνήσουν με το Υπουργείο. 

1981-07-19 ΒΗΜ Οι θέσεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ. για την Παιδεία. Η Παιδεία υπόθεση του λαού η μέριμνα 

υπόθεση του κράτους. 

1981-07-19-20 ΚΑΘ Το γενικό πλαίσιο του Κυβερνητικού Προγράμματος της Ν.Δ. 

1981-07-20 ΕΛΕ Το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Γ' μέρος 

1981-07-22 ΚΑΘ Το πρόγραμμα της Ν.Δ. για την επόμενη τετραετία. 

1981-07-23 ΕΛΕ Όχι κι άλλα ξένα σχολεία. 

1981-07-25-26 ΕΞΟ Νέες διώξεις δασκάλων. 

1981-07-26-27 ΚΑΘ Αστική μεταρρύθμιση και σοσιαλιστική αλλαγή 

1981-07-26-27 ΚΑΘ Εθνική Ανεξαρτησία και σοσιαλισμό υπόσχεται ο Α. Παπανδρέου. 

1981-07-26-27 ΚΑΘ Ποιος είναι λοιπόν σήμερα ο ρόλος του δασκάλου; 

1981-07-26-27 ΚΑΘ Το σχολείο υπεύθυνος φορές αλλαγής στην εκπαίδευση. 

1981-07-28 ΚΑΘ Το πρόγραμμα της Ν.Δ. για την επόμενη τετραετία, Παιδεία, Έρευνα, Πολιτιστικές 

Δραστηριότητες, Αθλητισμός 

1981-07-28 ΚΑΘ Το πρόγραμμα της Ν.Δ. για την επόμενη τετραετία, Υγεία, Πρόνοια Κοινωνική 

Ασφάλιση. 
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1981-07-31 ΒΗΜ Η Παιδεία του αύριο. 

1981-07-31 ΕΛΕ Τι αλλάζει στα προγράμματα των σχολείων. 

1981-08- ΕΛΕ Για «διωκτική μανία» κατηγορείται… ο Βασ. Κοντογιαννόπουλος 

1981-08-02 ΒΗΜ Το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για την Παιδεία 

1981-08-08-09 ΕΞΟ Η παιδεία και ο εκπαιδευτικός λειτουργός στην Αλλαγή 

1981-08-10 ΕΛΕ Παρανομίες και αυθαιρεσίες στο Υπ. Παιδείας. 

1981-08-15-16 ΕΞΟ Μόρφωση μόνο για τους «εκλεκτούς» - φραγμοί για τα παιδιά του λαού. 

1981-08-17 ΕΛΕ Να τηρήσει τις δεσμεύσεις του ο Ταλιαδούρος. 

1981-09-01 Δ.Β. 899 τ. Α' Τα προγράμματα των κομμάτων για την Παιδεία. 

1981-09-04 ΒΗΜ Μια πρώτη αλλαγή στην εκπαίδευση 

1981-09-11 ΕΛΕ Κοντογιαννόπουλος, ήταν θεαματική η βελτίωση. 

1981-09-11 ΕΛΕ Τα σχολεία άνοιξαν-μαθήματα από Δευτέρα. 

1981-09-14 ΕΛΕ ΠΑ.ΣΟ.Κ., νέο σύστημα εισαγωγής στα Α.Ε.Ι. 

1981-09-15 Δ.Β. 900 τ. Β' Παλινωδίες και ανακολουθίες του Υπουργείου Παιδείας. 

1981-09-15 ΕΛΕ Η τραγική εικόνα της παιδείας μας. 

1981-09-15 ΚΑΘ Το παρόν και το μέλλον στο θέμα της Παιδείας. 

1981-09-19-20 ΚΑΘ Σύγχρονο κράτος και ελευθερία. 

1981-09-19-20 ΚΑΘ Σύγχρονο κράτος και ελευθερία. 

1981-09-26-27 ΕΞΟ Οι θέσεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

1981-09-26-27 ΕΞΟ ΠΑ.ΣΟ.Κ., η παιδεία θεμέλιο της αλλαγής. 

1981-09-27 ΕΞΟ Ανεφάρμοστη η εγκύκλιος του Υπ. Παιδείας στους δασκάλους. 

1981-10-01 Δ.Β. 901 τ. Α' Θέσεις του Κ.Κ.Ε. και Κ.Κ.Ε. εσ για την Παιδεία. 

1981-10-14 ΡΙΖ Χάλια αφήνει στην παιδεία η Δεξιά. 

1981-10-15 Δ.Β. 902 τ. Β' Επιθεωρητής- Ο θεσμός … πρέπει να καταργηθεί. 

1981-10-17-18 ΕΞΟ Μηχανισμός εκλογικής στήριξης … υπουργών της δεξιάς. 

1981-10-18 ΒΗΜ Για μια άλλη παιδεία. 

1981-10-22 ΕΛΕ Τέλος 2.500 Συμβούλια. 

1981-10-23 ΒΗΜ Από τους στόχους στα μέτρα. 

1981-10-23 ΕΛΕ Οι δάσκαλοι στα σχολεία όχι στο Υπουργείο. 

1981-10-24-25 ΕΞΟ Δάσκαλοι και καθηγητές συμμετέχουν ενεργά στην Αλλαγή. 

1981-10-24-25 ΕΞΟ Ιστορικές αποφάσεις-αναμένονται-για την παιδεία. 

1981-10-24-25 ΕΞΟ Ο εκπαιδευτικός δεν είναι τεχνικός αλλά... καλλιτέχνης. 

1981-10-25-26 ΚΑΘ Πόσο σοσιαλιστικό είναι το ΠΑ.ΣΟ.Κ.; 

1981-10-27 ΕΛΕ Στα λύκεια και οι 10.000 μαθητές που είχαν μείνει απ' έξω. 

1981-10-30 ΕΛΕ Άλλα 800 εκατ. στην ανώτατη εκπαίδευση. 

1981-10-30 ΕΛΕ Ανακαλούνται οι διώξεις δύο εκπαιδευτικών. 

1981-11-01 Δ.Β. 903 τ. Α' Πρώτες δηλώσεις της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας. 

1981-11-01 ΡΙΖ Η κατάσταση στη Μέση Εκπαίδευση. 

1981-11-07 ΕΛΕ Σε νέες βάσεις οι σχέσεις φοιτητών-Υπουργείου Παιδείας. 

1981-11-07-08 ΕΞΟ Διορθώνονται τα κακώς κείμενα του Υπουργείου Παιδείας. 

1981-11-1-2 ΚΑΘ Στα εσωτερικά προβλήματα θα κριθεί η νέα κυβέρνηση,) 

1981-11-15 Δ.Β. 904 τ. Β' Οι προγραμματικές δηλώσεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ. για την Παιδεία. 

1981-11-21 ΕΛΕ Ενισχύθηκε η Τεχνική Εκπαίδευση. 

1981-11-22-23 ΚΑΘ Η έκθεση του Ο.Ο.Σ.Α. για την παιδεία μας. Α’ 

1981-11-23 ΕΛΕ Η παιδεία εθνική υπόθεση. 

1981-11-24 ΕΛΕ Ανοίξτε τώρα τις πόρτες τις Παιδείας 

1981-11-24 ΚΑΘ Γ. Ράλλης, στις προγραμματικές δηλώσεις. 

1981-11-24 ΚΑΘ Η ανταπάντηση του πρωθυπουργού. 
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1981-11-24 ΡΙΖ Προγραμματικές δηλώσεις. 

1981-11-25 ΚΑΘ Η έκθεση του Ο.Ο.Σ.Α. για την παιδεία μας. Β’ 

1981-11-26 ΚΑΘ Η έκθεση του Ο.Ο.Σ.Α. για την παιδεία μας. Γ’ 

1981-11-27 ΚΑΘ Η έκθεση του Ο.Ο.Σ.Α. για την παιδεία μας. Δ’ 

1981-11-28 ΚΑΘ Η έκθεση του Ο.Ο.Σ.Α. για την παιδεία μας. Ε’ 

1981-11-28-29 ΕΞΟ Προγραμματικές δηλώσεις. 

1981-11-28-29 ΕΞΟ Προγραμματικές δηλώσεις, η παιδεία εθνική υπόθεση και κοινό αγαθό. 

1981-11-29-30 ΚΑΘ Βεβιασμένο και πρόωρο η κατάργηση των εξετάσεων. 

1981-11-30 ΕΛΕ Γρήγορες ρυθμίσεις στην Εκπαίδευση. 

1981-11-30 ΕΛΕ Ο δάσκαλος στη μάχη της «Αλλαγής». 

1981-11-31-01 ΕΞΟ Θεμελιώδεις αρχές της συνδικαλιστικής εκπαίδευσης. 

1981-12-01 ΚΑΘ Η έκθεση του Ο.Ο.Σ.Α. για την παιδεία μας. Ζ’ 

1981-12-01 Δ.Β. 905 τ. Α' 

1981-12-02 ΚΑΘ Ο.Ο.Σ.Α. έκθεση για την Παιδεία. Η’ 

1981-12-05-06 ΕΞΟ Ανώτατες οι Παιδαγωγικές Σχολές και οι Σχολές Νηπιαγωγών. 

1981-12-05-06 ΕΞΟ Μακρυγιάννης και λαϊκή παιδεία. 

1981-12-06-07 ΚΑΘ Η αλλαγή φρουράς των κυρίαρχων ιδεολογιών η κατάκτηση της εξουσίας. 

1981-12-09 ΕΛΕ Διασπάστηκαν οι επιθεωρητές. 

1981-12-12 ΚΑΘ Οι καταλήψεις των πανεπιστημίων καταρρακώνουν την έννοια του ασύλου. 

1981-12-15 Δ.Β. 906 τ. Β' 

1981-12-19 ΕΞΟ Ο εκδημοκρατισμός της παιδείας βασικός στόχος της Αλλαγής. 

1981-12-22 ΡΙΖ Απαιτούνται άμεσα μέτρα για την Παιδεία. 

1981-12-22 ΡΙΖ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ-Απαιτούνται άμεσα μέτρα για την παιδεία. 

1981-12-25 ΡΙΖ Πνευματική κληρονομιά του Δ. Γληνού για την Παιδεία. 

1981-12-29 ΡΙΖ Δημοκρατία στα σχολεία ζητάει το Κ.Κ.Ε. 

1981-12-31 ΚΑΘ Από το 1982 θα ισχύσει το νέο σύστημα επιλογής σπουδαστών. 

1982-01-01 Δ.Β. 907 τ. Α' 

1982-01-02-03 ΕΞΟ Βαθιά τομή στην παιδεία. 

1982-01-05 ΕΛΕ Ανοίγει δρόμος για λύσεις στην Παιδεία. 

1982-01-12 ΒΗΜ Καμιά αντίρρηση χθες στη Βουλή για το μονοτονικό. 

1982-01-14 ΒΗΜ Το μονοτονικό στην τελική φάση του. 

1982-01-15 Δ.Β. 908 τ. Β' Πώς θα εφαρμοστεί το μονοτονικό. 

1982-01-15 ΕΛΕ 2.100 θέσεις για εκπαιδευτικούς με τροπολογία σε νομοσχέδιο. 

1982-01-21 ΕΛΕ Μονοτονικό, μια απελευθέρωση. 

1982-01-22 ΒΗΜ Το μονοτονικό θέμα γλωσσο-εκπαιδευτικό. 

1982-01-23 ΒΗΜ Το μονοτονικό. 

1982-01-23-24 ΕΞΟ Η Ο.Λ.Μ.Ε. δεν είναι σύμφωνη με την πρόταση του ΚΕΜΕ για το μονοτονικό 

1982-01-27 ΒΗΜ Από αφορμή το μονοτονικό 

1982-01-30-31 ΕΞΟ Ο θεσμός της λαϊκής επιμόρφωσης. 

1982-02-01 Δ.Β. 909 τ. Α' Ανακαλείται η εγκύκλιος Σχολείο και Πολιτική. 

1982-02-03 ΕΛΕ Παγίδες στα σχολεία της Αθήνας. 

1982-02-06 ΡΙΖ Οι κυβερνητικές αρχές για το Ν Πλαίσιο. 

1982-02-06-07 ΕΞΟ Νόμος-πλαίσιο, ριζικές αλλαγές στην Ανώτατη παιδεία. 

1982-02-07-08 ΚΑΘ Μονοτονικό ή πολυτονικό; 

1982-02-08 ΕΛΕ Έτσι θα βγει από το αδιέξοδο η Παιδεία μας. 

1982-02-08 ΕΛΕ Ισότητα στη μόρφωση ζήτησαν οι μαθητές του Πειραιά. 
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1982-02-08 ΕΛΕ Οι δάσκαλοι κοντράρουν ένα θεσμό αμαρτωλό. 

1982-02-09 ΚΑΘ Προτάσεις για ριζική αλλαγή στην εκπαιδευτική TV. 

1982-02-09 ΚΑΘ Το θέμα της παιδείας. 

1982-02-15 Δ.Β. 910 τ. Β' Πανεπιστημιακές Παιδαγωγικές Σχολές. 

1982-02-19 ΚΑΘ Οι κανόνες του μονοτονικού και ο τρόπος εφαρμογής τους. 

1982-02-20-21 ΕΞΟ Νόμος-Πλαίσιο, ριζικές αλλαγές στην Ανώτατη Παιδεία. 

1982-02-20-21 ΕΞΟ Έρευνα στενά συνδεδεμένη με την ανάπτυξη της χώρας. 

1982-02-20-21 ΚΑΘ Ανύπαρκτη η αισθητική παιδεία των μαθητών. 

1982-02-28 ΒΗΜ Προβλήματα Ανώτατης Παιδείας. 

1982-03-01 Δ.Β. 911 τ. Α' 

1982-03-02 ΕΛΕ Έβγαλε αγράμματους τους Εκπαιδευτικούς. 

1982-03-02 ΣΕ Διαδικασίες εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης – Απόψεις. 

1982-03-03 ΕΛΕ Ελεύθερα και δημοκρατικά τα σχολεία. 

1982-03-06-07 ΕΞΟ Ιστορική στιγμή για το ελληνικό πανεπιστήμιο. 

1982-03-15 Δ.Β. 912 τ. Β' Η κυβέρνηση της Αλλαγής τίμησε τον κλάδο. 

1982-04-01 Δ.Β. 913 τ. Α' Οι διαδικασίες της Αλλαγής στη Δημοτική Εκπαίδευση. 

1982-04-03-04 ΕΞΟ Δικαιώματα και ευθύνες στους μαθητές στο νέο δημοκρατικό σχολείο. 

1982-04-03-04 ΕΞΟ Καταργείται ο νόμος 576 για την τεχνική εκπαίδευση. 

1982-04-03-04 ΕΞΟ η εισήγηση του προέδρου στην 9η κεντρική επιτροπή. 

1982-04-03-04 ΕΞΟ Οι Αποφάσεις της 9ης Κεντρικής Επιτροπής. 

1982-04-04 ΒΗΜ Ίσες ευκαιρίες για μόρφωση στα παιδιά πόλεων και υπαίθρου. 

1982-04-05 ΕΛΕ Ιδιωτική Εκπαίδευση, γιατί πρέπει να καταργηθεί. 

1982-04-14 ΒΗΜ Πάνω από 10 δισεκατομμύρια δραχμές θα διατεθούν φέτος νια την εκπαίδευση. 

1982-04-15 Δ.Β. 914 τ. Β' Σχέδιο Π.Δ. της Δ.Ο.Ε. για τις μεταθέσεις. 

1982-04-17 ΚΑΘ Το μάθημα θρησκευτικών και η Ελληνορθόδοξη παράδοση. 

1982-04-17-18 ΕΞΟ Έμφαση στα έργα υποδομής δίνει το Υπουργείο Παιδείας. 

1982-04-21 ΕΛΕ Πρότυπα σχολεία, Η διαιώνιση της ανισότητα. 

1982-05-01 Δ.Β. 915 τ. Α' - Μονοτονικό και Ιδιωτική εκπαίδευση. 

1982-05-01 Δ.Β. 915 τ. Α' Πανεπιστημιακή μόρφωση σε Δασκάλους-Νηπιαγωγούς 

1982-05-04 ΚΑΘ Κηδεύτηκε χθες ο πρωτομάστορας της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης Ευάγ. 

Παπανούτσος. 

1982-05-04 ΝΕΑ Φάρος στην Ιστορία Παπανούτσος. 

1982-05-15 Δ.Β. 916 τ. Β' Το συνδικαλιστικό κίνημα στο χώρο μας. 

1982-05-22-23 ΕΞΟ Νόμος πλαίσιο, βαθιά τομή για την Αν. Παιδεία. 

1982-06-01 Δ.Β. 917 τ. Α' 

1982-06-04 ΚΑΘ Βερυβάκης Ελ., Στόχος μας η «εσωτερική» μεταρρύθμιση της παιδείας. 

1982-06-15 ΒΗΜ Νέα αναλυτικά προγράμματα. 

1982-06-15 Δ.Β. 918 τ. Β' 

1982-06-19 ΡΙΖ Θέσεις των φορέων για τον ΝΣ για Α.Ε.Ι. 

1982-06-20-21 ΚΑΘ Γραμματικές εξαιρέσεις που μπλέκουν τη γλώσσα. Α’ 

1982-06-21 έως 25 ΠΡΑΚΤΙΚΑ 51η Γ.Σ. Δ.Ο.Ε. 

1982-06-22 ΚΑΘ Γραμματικές εξαιρέσεις που μπλέκουν τη γλώσσα. Β’ 

1982-06-24 ΡΙΖ Διασφάλιση της αποτελεσματικότητας του ΕΣΥΠ ζήτησε το Κ.Κ.Ε. 

1982-07 Δ.Β. 919 τ. Α'-Β' Τα μηνύματα της 51ης Γ.Σ. 

1982-07-01 ΚΑΘ Αιτία ήταν και είναι η Παιδεία. 

1982-07-01 ΚΑΘ Ελληνικός Γλωσσικός Όμιλος. 

1982-07-03-04 ΕΞΟ Εκπαιδευτικοί θετικές οι αλλαγές στην παιδεία. 

1982-07-06 ΕΛΕ Σωστή εκπαίδευση για όλα τα παιδιά του ελληνικού λαού. 
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1982-07-10 ΕΛΕ Δημοκρατία και στις Παιδαγωγικές Ακαδημίες 

1982-07-14 ΕΛΕ Αντιαυταρχική Παιδεία. Ανάγκη για περισσότερο διάλογο. 

1982-07-17 ΕΛΕ Θέλουμε σχολείο ελεύθερο και δημοκρατικό. 

1982-07-19 ΕΛΕ Αντιαυταρχική Παιδεία. Συμπεράσματα και προτάσεις. 

1982-07-19 ΕΛΕ Ο «Διευθυντής» και ο «κηδεμόνας» να μην είναι οι μπαμπούλες των παιδιών. 

1982-07-20 ΕΛΕ Αντιαυταρχική Παιδεία. Η ελευθερία … παρέχεται με δόσεις. 

1982-07-23 ΕΛΕ Να σπάσουν τα στεγανά στην Παιδεία. 

1982-07-28 ΕΛΕ Τεχνική εκπαίδευση, η ώρα των αποφάσεων. 

1982-08-04 ΚΑΘ Ο συγχρονισμός της Παιδείας και η Παιδαγωγική Κοινωνιολογία 

1982-08-06 ΡΙΖ Δηλώσεις του Κακλαμάνη. 

1982-08-10 ΚΑΘ Προστασία των σχολείων. 

1982-08-15 ΒΗΜ Περισσότερο σκέφθηκα τους μαθητές. 

1982-08-18 ΕΛΕ Ιστορικό μέτρο η κατάργηση της παραπαιδείας. 

1982-08-20 ΚΑΘ Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και επαγγελματικό ήθος. Α’ 

1982-08-21 ΚΑΘ Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και επαγγελματικό ήθος. Β’ 

1982-08-28 ΚΑΘ Οι νέες εκπαιδευτικές μεθοδεύσεις αγνοούν τις επιστήμες της αγωγής. 

1982-08-31-01 ΕΞΟ Μια πρόταση ζωής για τη νέα γενιά. 

1982-09 και 10 και 11 ΕΒΔ 0001 

1982-09-01 Δ.Β. 920 τ. Α' Ν. 1264 Για τον εκδημοκρατισμό του συνδικαλιστικού κινήματος. 

1982-09-05 ΡΙΖ Οι πραγματικοί στόχοι της αλλαγής ΘΕΣΕΙΣ του Κ.Κ.Ε. για το 11o Συνέδριο. 

1982-09-12 ΒΗΜ Συνέντευξη Α. Παπανδρέου Αποκέντρωση και λαϊκή πρωτοβουλία. 

1982-09-12-13 ΚΑΘ Το μονοτονικό και οι ...διακρίσεις. 

1982-09-14 ΕΛΕ Η δημοτική απλώνεται επιτέλους σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής. 

1982-09-15 Δ.Β. 921 τ. Β' Ο Αγώνας συνεχίζεται. Αποτίμηση και περιγραφή των επόμενων δράσεων. 

1982-09-20 ΕΛΕ Καίριο πλήγμα στην παραπαιδεία 

1982-09-30 ΡΙΖ Κατατέθηκε το σ-ν για τη διοίκηση της εκπαίδευσης 

1982-09-30 ΡΙΖ Οι διατάξεις του σ-ν για τη Διοίκηση και παιδ. Καθοδήγηση. 

1982-10-01 Δ.Β. 922 τ. Α' 

1982-10-01 ΕΛΕ Δημιουργούνται 558 θέσεις σχολικών συμβούλων 

1982-10-04ΕΛΕ Σχολάρχες εμποδίζουν την μετεγγραφή στο δημόσιο. 

1982-10-08 ΕΛΕ Το μονοτονικό και κάποιες αντιρρήσεις 

1982-10-12 ΕΛΕ Περισσότερες ευκαιρίες για μόρφωση 

1982-10-12 ΕΛΕ Σκληρή δουλειά για την Αλλαγή 

1982-10-13 ΕΛΕ Γονείς. συμμετοχή στις αποφάσεις για την εκπαίδευση. 

1982-10-15 Δ.Β. 923 τ. Β' 

1982-10-15 ΕΛΕ Καταργούνται τα μονοθέσια, διθέσια, τριθέσια. Μόνο τετραθέσια δημοτικά σχολεία. 

1982-10-16 ΚΑΘ Εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις και οι αποτυχίες τους. Α’ 

1982-10-19 ΡΙΖ Μακριά από του πόθους των δασκάλων και εσπευσμένα περνά το ν-σ α την παιδ. 

Καθοδήγηση. 

1982-10-20 ΚΑΘ Εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις και οι αποτυχίες τους. Β’ 

1982-10-22 ΚΑΘ Εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις και οι αποτυχίες τους. Γ’ 

1982-10-22 ΕΛΕ Τέλος τα «σχολεία-μαμούθ». 

1982-10-23 ΚΑΘ Εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις και οι αποτυχίες τους. Δ’ 

1982-10-27 ΡΙΖ Συμμετοχή στη διοίκηση του σχολείου Α.Σ.Γ.Μ.Ε. 

1982-11-01 Δ.Β. 924 τ. Α' Για μια καινούρια πνοή στα σχολεία μας. 

1982-11-02 ΕΛΕ Σε όλη τη χώρα ο θεσμός της Λαϊκής Επιμόρφωσης 
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1982-11-02 ΡΙΖ σχολικός σύμβουλος και δημοκρατία στο σχολείο ΚΡΙΤΙΚΗ στο θεσμό 

1982-11-13-14 ΕΞΟ Οι εκπαιδευτικοί επικυρώνουν την αλλαγή στην εκπαίδευση. 

1982-11-15 Δ.Β. 925 τ. Β' Αλλαγή στη διοίκηση της Εκπαίδευσης 

1982-11-18 ΕΛΕ «Νόμος Πλαίσιο» για τα Α.Ε.Ι. Το πέρασμα στην πράξη. 

1982-11-28-29 ΚΑΘ Ο κομματικός μηχανισμός εμπόδιο στους ελιγμούς του Ανδρ. Παπανδρέου. 

1982-11-30 ΕΛΕ Ο προϋπολογισμός για το 1983 

1982-11-30-31 ΕΞΟ Τέρμα η παραπαιδεία 

1982-12 και 01 και 02-1983 ΕΒΔ 0002 

1982-12-01 Δ.Β. 926 τ. Α' Μπροστά στο νέο θεσμό του σχολικού συμβούλου 

1982-12-03 ΡΙΖ Αγωνιστική διέξοδος για την αλλαγή στην παιδεία 

1982-12-06 ΕΛΕ Υγεία. Πρόνοια, Παιδεία στις προτεραιότητες 

1982-12-07 ΡΙΖ Ένας εκπαιδευτικός για κάθε 100… «προβληματικά» άτομα 

1982-12-07 ΡΙΖ Η εκπαιδευτική πολιτική του Κ.Κ.Ε. προσυνεδριακή συζήτηση. 

1982-12-07 ΡΙΖ Προβλήματα ειδικής Παιδείας 

1982-12-09 ΕΛΕ Σύμβουλοι στη θέση των επιθεωρητών. 

1982-12-09 ΡΙΖ Ώριμοι στόχοι για την παιδεία 

1982-12-09 ΡΙΖ Το σχολείο στην πραγματική αλλαγή 

1982-12-12 ΡΙΖ Σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων 

1982-12-15 Δ.Β. 927 τ. Β' 

1982-12-16 ΡΙΖ Καταγγελία για αντικομουνισμό 

1982-12-19 ΒΗΜ Πώς και γιατί καταπιέζεται η επαγγελματική εκπαίδευση. 

1982-12-20 ΡΙΖ Σημεία του αντι-309 γνωστοποίησε ο Κακλαμάνης 

1982-12-23 ΕΛΕ Η εργασία μέσο και σκοπός της εκπαίδευσης 

1982-12-23 ΕΛΕ Η εργασία μέσο και σκοπός της εκπαίδευσης. 

1982-12-23 ΕΛΕ Να υπάρχουν γιατροί και ψυχολόγοι στα σχολεία. 

1982-12-24 ΕΛΕ Ας μιλήσουμε για τα Ιδιωτικά σχολεία. 

1983-01-01 Δ.Β. 928 τ. Α' Ο πολιτικοποιημένος συνδικαλισμός. 

1983-01-15 Δ.Β. 929 τ. Β' 

1983-01-18 ΕΛΕ Η αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών. 

1983-01-18 ΕΛΕ Παρασκηνιακές πιέσεις Ιδ. σχολών για να δίνουν αναβολή λόγω σπουδών. 

1983-01-20 ΝΕΑ Μεταρρύθμιση στη μόρφωση στα σχολεία-αλλά μετά τι 

1983-01-22 ΕΛΕ Να καταργηθεί το Κ.Ε.Μ.Ε. 

1983-01-22 ΕΛΕ Πορεία των σπουδαστών για ανωτατοποίηση της ΕΑΣΑ 

1983-01-29-30 ΕΞΟ Νέα αντίληψη για το σχολείο. 

1983-02-01 Δ.Β. 930 τ. Α' Η Δ.Ο.Ε. απαιτεί την Άμεση έκδοση των Π.Δ. για τη λειτουργία των 

Παιδαγωγικών Τμημάτων  

1983-02-15 Δ.Β. 931 τ. Β' σχολικός σύμβουλος. Αξιολόγηση-Συμμετοχή  

1983-02-26-27 ΕΞΟ Ο λαός στηρίζει την αλλαγή. 

1983-02-26-27 ΕΞΟ Παιδεία χωρίς βαθμολογία, πτυχία, διακρίσεις. 

1983-02-26-27 ΕΞΟ Τα νέα βιβλία στα σχολεία. 

1983-02-27 ΒΗΜ Εκπαίδευση Β' 

1983-03 και 04 και 05 ΕΒΔ 0003 

1983-03-01 Δ.Β. 932 τ. Α' Η Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση των δασκάλων και νηπιαγωγών γίνεται 

πραγματικότητα 

1983-03-05-06 ΕΞΟ Νέα σχολικά βιβλία, στόχος η ανάπτυξη ενός νέου δημοκρατικού πνεύματος.  

1983-03-12-13 ΕΞΟ Η αλλαγή στην παιδεία θεμέλιο για την κοινωνική αλλαγή. Α’ 

1983-03-15 Δ.Β. 933 τ. Β' Τα νέα βιβλία του Δημοτικού 

1983-03-19-20 ΕΞΟ Η αλλαγή στην παιδεία θεμέλιο για την κοινωνική αλλαγή. Β’ 
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1983-03-26-27 ΕΞΟ Το Πανεπιστήμιο στην πορεία του ριζικού μετασχηματισμού. 

1983-03-26-27 ΕΞΟ Πως παιδεύει η ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ 

1983-03-26-27 ΕΞΟ Συνεδριάζει για πρώτη φορά το Εθνικό Συμβούλιο Ανώτατης Παιδείας. 

1983-04-01 Δ.Β. 934 τ. Α' Προσωρινή Ημερήσια Διάταξη Γ.Σ. 

1983-04-02-03 ΕΞΟ Χρονιά κλειδί το 1983 για την υλοποίηση των θεσμικών αλλαγών. 

1983-04-02-03 ΕΞΟ Και τώρα η ώρα των δασκάλων και των φοιτητών. 

1983-04-10 ΒΗΜ σχολικοί σύμβουλοι και καθηγητές 

1983-04-15 Δ.Β. 935 τ. Β' Εισήγηση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. στην 52η Γ.Σ. 

1983-04-15 Δ.Β. 935 τ. Β' Ποιες αλλαγές έγιναν στη Δημοτική Εκπαίδευση 

1983-04-16-17 ΕΞΟ 7ο Πανσπουδαστικό συνέδριο της ΕΣΕΕ 

1983-04-16-17 ΕΞΟ Η πολιτική διάσταση της νέας διάρθρωσης των Α.Ε.Ι. 

1983-04-16-17 ΕΞΟ Νέα προγράμματα του Υπ. Παιδείας για ειδικά παιδιά. 

1983-04-16-17 ΕΞΟ Ενεργή συμμετοχή για τις θεσμικές αλλαγές στην Τεχνική Εκπαίδευση 

1983-05-01 Δ.Β. 936 τ. Α Τα σχολεία επιμόρφωσης μέσα στη νέα εκπαιδευτική πραγματικότητα 

1983-05-01 Δ.Β. 937 τ. Β' Παραπαιδεία το καρκίνωμα της εκπαίδευσης 

1983-05-06 ΕΛΕ Θέματα παιδείας και δημοκρατίας, θα συζητήσουν δάσκαλοι και νηπιαγωγοί. 

1983-05-07-08 ΕΞΟ Παιδαγωγώ σημαίνει «απελευθερώνω». 

1983-05-15-16 ΚΑΘ Η μεγάλη περιπέτεια της γλώσσας. 

1983-05-22-23 ΚΑΘ Αυταρχικότερη η εξουσία. 

1983-05-22-23 ΚΑΘ Διαφοροποιήσεις στην πλειοψηφία. 

1983-05-26 ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1ου Πανελλ. Εκπ. Συνεδρίου Δ.Ο.Ε. 

1983-05-29-30 ΚΑΘ Η περιπέτεια της γλώσσας. 

1983-06 και 07 και 08 ΕΒΔ 0004 

1983-06-01 Δ.Β. 938 τ. Α' Οριστική Ημερήσια Διάταξη της 52ης Γ.Σ. 

1983-06-07 ΚΑΘ Η περιπέτεια της γλώσσας. 

1983-06-09 ΚΑΘ Η γλώσσα της Αλλαγής απειλεί δημοκρατία και ελευθερία. 

1983-06-12 ΒΗΜ Εκπαίδευση Δ' 

1983-06-14 ΚΑΘ Η περιπέτεια της γλώσσας. 

1983-06-15 Δ.Β. 939 τ.Β' 

1983-06-21 ΚΑΘ Η περιπέτεια της γλώσσας. 

1983-06-21 έως 25 ΠΡΑΚΤΙΚΑ 52ης Γ.Σ. Δ.Ο.Ε. 

1983-06-29 ΚΑΘ Η Νεοελληνική μας γλώσσα απειλείται πλέον εκ των έσω. 

1983-07-17 ΒΗΜ Όλα για την Παιδεία όπως τη βλέπει ο καθένας 

1983-07-29 ΡΙΖ Προωθούνται βιαστικά νομοσχέδια για την εκπαίδευση 

1983-07-31 ΒΗΜ Η εισήγηση του Α. Παπανδρέου στην 10η Σύνοδο της Κ.Ε. του ΠΑ.ΣΟ.Κ.  

1983-08-06 ΕΞΟ Η παιδεία θεμέλιο της αναπτυξιακής διαδικασίας. 

1983-08-06 ΕΞΟ Νέα κοινωνική πορεία. Εισήγηση του προέδρου, 10η Σύνοδος της Κεντρικής Επιτροπής 

1983-08-06 ΕΞΟ Αποφάσεις 10ης Κ.Ε. 

1983-08-10 ΕΛΕ Ο επιθεωρητής ήταν η μάσκα της συντήρησης. 

1983-08-19 ΡΙΖ Προτάσεις για άμεσες και ριζικές αλλαγές στο σχολείο 

1983-08-31 και 07 Δ.Β. 940-941 52η Γ.Σ. Δ.Ο.Ε. 

1983-09 και 10 και 11 ΕΒΔ 0001 

1983-09-09 ΕΛΕ Δημοκρατικός προγραμματισμός στην εκπαίδευση. 

1983-09-11 ΒΗΜ Νέα μαθήματα, νέα βιβλία καινούριο πνεύμα στα σχολεία. 

1983-09-29 ΚΑΘ Επικρίσεις Βαρβιτσιώτη κατά εκπομπής της ΕΡΤ για τα σχολικά βιβλία. 

1983-09-30 Δ.Β. 942 Το αυταρχικό εκπαιδευτικό σύστημα στη χώρα μας και ο έλληνας δάσκαλος. 
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1983-10-03 ΝΕΑ Τα σχολεία μας δημόσιος κίνδυνος. 

1983-10-08 ΡΙΖ Περιμένοντας ένα νέο νόμο για την Παιδεία 

1983-10-09 ΕΛΕ Προβλήματα των σχολικών κτηρίων στην Αθήνα. 

1983-10-09 ΕΛΕ Σχολεία στην Αθήνα, άνθρωποι και ποντίκια. 

1983-10-09 ΕΛΕ Σχολικά βιβλία αναμείνατε στα θρανία σας. 

1983-10-21 ΚΑΘ Η περιπέτεια της παιδείας  

1983-10-31 Δ.Β. 943 

1983-11-12 ΚΑΘ Η Μέση εκπαίδευση ήταν πάντα κλασικίζουσα και ρομαντική. 

1983-11-12 Ανδρέου 1983 Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Από το συγκεντρωτισμό και την ισοπέδωση 

στην αυτοδιοίκηση 

1983-11-15 ΕΛΕ Μόνο οι γνώσεις δεν κάνουν το δάσκαλο. 

1983-11-21 ΕΛΕ Το μάθημα παιχνίδι με κομπιούτερ. 

1983-11-27 ΒΗΜ Προτάσεις για τη Γενική Εκπαίδευση 

1983-11-30 Δ.Β. 944 Εκπαίδευση και Λαϊκή Συμμετοχή 

1983-12 και 01 και 02-1984 ΕΒΔ 0002 

1983-12-02 ΚΑΘ Η περιπέτεια της παιδείας 

1983-12-02 ΝΕΑ σχολικός σύμβουλος- Ποιος θα είναι ο ρόλος του στην εκπαίδευση. 

1983-12-04 ΒΗΜ Εκπαίδευση Ε' 

1983-12-06 ΝΕΑ Ένας άλλος τύπος σχολικού βιβλίου. 

1983-12-11 ΒΗΜ Με στόχο μια νέα παιδεία. 

1983-12-22 ΕΛΕ Ανάγκη για ενιαίο σχολείο πολυκλαδικό. 

1983-12-22 ΕΛΕ Ο καλός δάσκαλος κάνει τους καλούς μαθητές. 

1983-12-22 ΕΛΕ Ο σχολικός σύμβουλος ένας θεσμός «λαογέννητος». 

1983-12-25 ΒΗΜ Είναι οι τελευταίες σχολικές διακοπές «μακράς διαρκείας»; 

1983-12-29 ΕΛΕ Οι νέοι σχολικοί σύμβουλοι και προϊστάμενοι δημοτικής εκπαίδευσης. 

1983-12-29 ΝΕΑ Ο σχολικός σύμβουλος. Το Δ.Σ. της Ενώσεως Επιθεωρητών Ελλάδος. 

1983-12-31 Δ.Β. 945 Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των σχολικών συμβούλων 

1984-01-01-02 ΚΑΘ Σύγχυση και αρρυθμία στην εκπαίδευση το ΄83. 

1984-01-05 ΕΛΕ 6 Προτάσεις για τη μελέτη της εκπαίδευσης. 

1984-01-05 ΡΙΖ Όχι εμπόδια στον εκδημοκρατισμό του σχολείου. 

1984-01-05 ΡΙΖ Προαιρετικός να είναι ο εκκλησιασμός. 

1984-01-08 ΡΙΖ Γερό διεκδικητικό κίνημα για αλλαγές στην παιδεία. 

1984-01-09 ΕΛΕ Ο θεσμός του σχολικού συμβούλου  και του διευθυντή της σχολικής μονάδας. 

1984-01-10ΕΛΕ Όλοι οι δάσκαλοι στα θρανία, για επιμορφωτικά σεμινάρια. 

1984-01-11ΕΛΕ Οι νέοι προϊστάμενοι δημοτικής εκπαίδευσης. 

1984-01-13 ΕΛΕ Η αλλαγή στην εκπαίδευση. 

1984-01-13 ΚΑΘ Κομματικός μεσσιανισμός. 

1984-01-14 ΡΙΖ Καθημερινό, πλατύ μέτωπο στις σχολές. 

1984-01-15 ΒΗΜ Αναζήτηση νέων κατευθύνσεων στην Παιδεία 

1984-01-15-16 ΚΑΘ Ποιός φοβάται στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. το κομματικό συνέδριο;  

1984-01-16 ΝΕΑ Δημόσια Διοίκηση και η Δεξιοκρατία 

1984-01-17 ΡΙΖ Αποκλείστηκαν έμπειροι σχολικοί σύμβουλοι. 

1984-01-18 ΚΑΘ Σε απεργία καλούν την Ο.Λ.Μ.Ε. πολλές Τ.Ε. αλλά αντιδρά η ΠΑΣΚ. 

1984-01-19 Δ.Β. 946 Ειδική έκδοση για το Σχέδιο Νόμου για την Εκπαίδευση 

1984-01-19 ΚΑΘ Το Υπουργείο αγνοεί αποφάσεις του Συμβ. Επικρατείας. 

1984-01-20 Δ.Β. 947 ΔΗΚΙΔΝΕ Το προσχέδιο νόμου περί Γενικής Εκπαιδεύσεως ή Αντι-309 

1984-01-20 Δ.Β. 947 Σχολικοί Σύμβουλοι και Προϊστάμενοι Γραφείων Εκπαίδευσης 

1984-01-20 ΕΛΕ Σχολεία στους Δήμους. 
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1984-01-20 ΕΛΕ Τα σχολεία στους δήμους. 

1984-01-20 ΚΑΘ Η περιπέτεια της παιδείας. 

1984-01-20 ΚΑΘ Αναμορφώνεται η δομή της Γενικής Εκπαίδευσης. 

1984-01-20 ΚΑΘ Η ιδεολογία της εξουσίας. 

1984-01-20 ΝΕΑ Αναβάθμιση Σπουδών 

1984-01-20 ΡΙΖ Προσχέδιο νόμου για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

1984-01-22-23 ΚΑΘ Χωρίς άλλη αλλαγή προχωρεί η Αλλαγή... 

1984-01-28-29 ΕΞΟ Ειρηνική επανάσταση στην παιδεία. 

1984-01-29 ΡΙΖ Πρώτες σκέψεις σχετικά με το προσχέδιο νόμου για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

1984-01-30 Δ.Β. 947 Θέσεις των παρατάξεων για τον αντι-309 

1984-01-31 ΕΛΕ Η ποδιά πέθανε αλλά η μάχη γίνεται σε άλλα μέτωπα. 

1984-01-31 ΝΕΑ Όλα τα γνωρίζαμε και τα παραβλέπαμε 

1984-02-01 ΡΙΖ Ενιαίο μισθολόγιο ζητά η Ο.Λ.Μ.Ε. 

1984-02-01 ΡΙΖ Το μαζικό κίνημα συζητά το προσχέδιο του εκπαιδευτικού νόμου. 

1984-02-02 ΕΛΕ «Όλα είναι καλύτερα τώρα στην Παιδεία», Κ. Μπέης. 

1984-02-02 ΕΛΕ Ελπίδες για παραπέρα βελτίωση με βάση το νόμο- πλαίσιο. 

1984-02-03 ΕΛΕ Η πανεπιστημιακή παιδεία δασκάλων και νηπιαγωγών. 

1984-02-04 ΕΛΕ Σοκ στην παιδεία. 

1984-02-04 ΕΛΕ Συμβούλιο Επικρατείας, γιατί είπε το «ΟΧΙ» στο νόμο-πλαίσιο. 

1984-02-05-06 ΚΑΘ Να επιστρέψουμε όλοι στις ρίζες της γλώσσας. 

1984-02-10 ΡΙΖ Πορεία σπουδαστών παιδαγωγικών ακαδημιών. 

1984-02-14 ΕΛΕ Που τοποθετούνται οι 245 σχολικοί σύμβουλοι.  

1984-02-15 ΡΙΖ Υπονομεύεται η ανωτατοποίηση των Παιδαγωγικών Ακαδημιών; 

1984-02-16 ΚΑΘ Χρειάζεται ψυχικός ξεσηκωμός. 

1984-02-19 ΕΞΟ Τρία πανεπιστήμια στην επαρχία. 

1984-02-21 ΝΕΑ Οι αμφισβητήσεις στα εκπαιδευτικά 

1984-02-23 ΚΑΘ Ξεχασμένη υπόσχεση η αξιοκρατία στα Α.Ε.Ι. 

1984-02-25 ΕΞΟ Η ενότητα της παιδείας και της εργασίας. 

1984-02-26 ΕΛΕ Επεμβάσεις των ξένων στην εκπαίδευση. 

1984-02-28 Δ.Β. 948 Προβληματισμοί γύρω από το θεσμού σχολικού συμβούλου. 

1984-02-28 ΡΙΖ Πλατιά συζήτηση για την αναβάθμιση της Παιδείας. 

1984-03 και 04 και 05 ΕΒΔ 0003 Τα νέα αναλυτικά προγράμματα και βιβλία 

1984-03-01 ΣΕ Σκέψεις πάνω στον αντι-309 

1984-03-12 ΡΙΖ Αντικομουνιστικό δηλητήριο για αυριανούς δασκάλους. 

1984-03-22 ΝΕΑ Οι καθηγητές προβληματίζονται για τις σχέσεις τους με τους μαθητές και γονείς. 

1984-03-25 ΡΙΖ Το Κ.Κ.Ε. για την εκπαίδευση και το προσχέδιο νόμου. 

1984-03-26 ΕΛΕ Δάσκαλοι, ναι στην ποινικοποίηση των ιδιαίτερων. 

1984-03-31 Δ.Β. 949 Συνταγματικός ο Θεσμός του σχολικού συμβούλου. 

1984-04-01 ΒΗΜ Ο Διδάσκαλος Ουσία ή Εξουσία 

1984-04-13 ΝΕΑ Για να μη χάσουμε το μπούσουλα 

1984-04-28 ΕΞΟ Συνέδριο, ανοιχτός διάλογος, προβλήματα μετάβασης. 

1984-04-30 Δ.Β. 950 Θέσεις της Δ.Ο.Ε. για το Προσχέδιο Νόμου για τη Γενική Εκπαίδευση. 

1984-05-03 ΡΙΖ Ουσιαστική συμβολή στο διάλογο για ένα σύγχρονο δημοκρατικό σχολείο. 

1984-05-04 ΡΙΖ Νηπιαγωγείο για όλα τα παιδιά, ανεξάρτητο και αυτοτελές. 

1984-05-04 ΡΙΖ Ουσιαστικές αλλαγές στην παιδεία χωρίς τη «σκιά» της Ε.Ο.Κ. 

1984-05-05 ΕΞΟ Ο ρόλος της νεολαίας. 
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1984-05-12 ΕΞΟ Με νέα ορμή προς το σοσιαλισμό.  

1984-05-12 ΕΞΟ Ο λόγος του προέδρου. 

1984-05-13-14 ΚΑΘ Η εκπαίδευση σε απόγνωση και τροχιά ολοκληρωτική. 

1984-05-19 ΡΙΖ Πιο οργανωμένα το νέο χρόνο στον αγώνα για ένα δημοκρατικό σχολείο. 

1984-05-23 ΝΕΑ Οι μεταρρυθμίσεις στην Παιδεία μας 

1984-05-26 ΕΞΟ Το σχολείο του μέλλοντος. 

1984-05-26 ΚΑΘ Γίνεται αποδεκτός ο θεσμός των Ιδιωτ. Σχολείων. 

1984-05-31 Δ.Β. 951 Μπροστά στην 53η Τακτική Γενική Συνέλευση του Κλάδου 

1984-05-31 Δ.Β. 951 Σχέδιο Νόμου για το Ενιαίο Μισθολόγιο 

1984-05-31 Δ.Β. 952 Δημοσιεύσεις για το σχολικό σύμβουλο 

1984-06-04 ΣΕ Οι θέσεις της Α.Σ.Γ.Μ.Ε. για το σχέδιο νόμου για τη γενική εκπαίδευση 

1984-06-10 ΒΗΜ Ο Διδάσκαλος, ο Χώρος και ο Χρόνος 

1984-06-17 ΚΑΘ Η Ευρωπαϊκή ταυτότητα φέρει τη σφραγίδα του Ελληνισμού. 

1984-06-19 ΡΙΖ Απροκάλυπτη παρέμβαση της Ε.Ο.Κ. στην εκπαίδευση. 

1984-06-21 ΡΙΖ Ενότητα και πάλη για την αλλαγή στην Παιδεία προτείνει η ΔΑΣΚ 

1984-06-21 έως 25 ΠΡΑΚΤΙΚΑ 53η Γ.Σ. Δ.Ο.Ε. 

1984-06-23 ΝΕΑ Καταργούνται τα κηρύγματα ηθικολογίας στα νέα βιβλία. 

1984-06-24 ΡΙΖ Το πρόβλημα μιας παιδείας στην υπηρεσία του λαού παραμένει άλυτο. 

1984-06-30 Δ.Β. 953 Καθήκοντα και αρμοδιότητες των σχολικών συμβούλων 

1984-06-30 Δ.Β. 953 Ποιος κάνει κομματικοποίηση. 

1984-07-01 ΒΗΜ Παιδαγωγικά Τμήματα και Σχολές. 

1984-07-15-16 ΚΑΘ Οι Γενικές εξετάσεις αποκάλυψαν την κρίση στη Μέση Εκπαίδευση. 

1984-07-22-23 ΚΑΘ Επικίνδυνα συμπτώματα μαρασμού. 

1984-07-22-23 ΚΑΘ Η δημοκρατία σε καμπή;  

1984-07-29 ΡΙΖ Απορριπτέο το εκπαιδευτικό σύστημα.  

1984-07-29-30 ΚΑΘ Νομοσχέδιο για τη Μέση και Στοιχειώδη Παιδεία. 

1984-08-01 ΒΗΜ Πλήρωση 193 θέσεων σχολικών συμβούλων 

1984-08-01 ΒΗΜ Σεμινάρια για σχολικούς συμβούλους 

1984-08-02 ΡΙΖ Μια συζήτηση για τις εξετάσεις και τις αλλαγές στην εκπαίδευση. 

1984-08-03 ΕΞΟ Η 14η σύνοδος του κινήματος του ΠΑ.ΣΟ.Κ.  

1984-08-04 ΚΑΘ Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. έδωσε χθες στη δημοσιότητα τις συνεδριακές του αποφάσεις. 

1984-08-08 ΒΗΜ Καλύπτονται οι θέσεις των σχολικών συμβούλων 

1984-08-09 ΝΕΑ Συνέδριο δασκάλων από Συμβούλους 

1984-08-10 ΡΙΖ Το νομοσχέδιο για το βαθμολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων. 

1984-08-12 ΒΗΜ Ιστορία και σχολικό βιβλίο. 

1984-08-22 ΒΗΜ Αλλαγή ΚΑΙ στην Εκπαίδευση. 

1984-08-22 ΒΗΜ Νέα βιβλία και αναλυτικά προγράμματα για το Γυμνάσιο 

1984-08-24 ΡΙΖ ΚΝΕ, Νέες πρωτοβουλίες στα σχολεία για την αναβάθμιση της παιδείας. 

1984-08-25 ΒΗΜ «Κανάλι» πληροφοριών στους εκπαιδευτικούς από σύστημα ηλεκτρονικών 

υπολογιστών. 

1984-08-26 ΒΗΜ Ιδεολογίες χωρίς ιδέες. 

1984-08-31 και 07 Δ.Β. 954 53η Γ.Σ. Δ.Ο.Ε. 

1984-09 και 10 και 11 ΕΒΔ 0005 

1984-09- ΡΙΖ Συζητούμε, προτείνουμε, ξεκινάμε, τον αγώνα για μια ζωντανή σχολική ζωή. 

1984-09-03 ΡΙΖ Η λιτότητα χτυπάει και τους παιδικούς σταθμούς.  

1984-09-07 ΡΙΖ Ο μαθητής έχει θέση στο μέτωπο της πραγματικής αλλαγής. 

1984-09-07 ΡΙΖ Μια μπροσούρα του Κ.Κ.Ε. για την εκπαίδευση. 

1984-09-09 ΒΗΜ Το πρόβλημα των σχολικών βιβλίων, 
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1984-09-10 ΡΙΖ Μόρφωση σύγχρονη, δημοκρατική. 

1984-09-10 ΣΕ Βεργίδης 1984 Μπροστά στον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης 

1984-09-11 ΡΙΖ Τα σχολεία άνοιξαν, ελπίδες και ερωτηματικά. 

1984-09-13 ΡΙΖ Ανοίγουν σήμερα Γυμνάσια-Λύκεια. 

1984-09-15 ΒΗΜ Τα νέα βιβλία του Δημοτικού. 

1984-09-21-27 ΕΞΟ Γλωσσικό. 

1984-09-23 ΒΗΜ Α. Παπανδρεέου - Υπόθεση των νέων αγώνας για την Αλλαγή 

1984-09-23 ΒΗΜ Τα βιβλία του Δημοτικού - Η γλώσσα μου. 

1984-09-27 ΡΙΖ ΚΝΕ και σχολεία. 

1984-09-29 ΝΕΑ Επίλυση Σχολικής Στέγης. 

1984-09-30 ΒΗΜ Σχολείο και μεταρρύθμιση. 

1984-09-30 Δ.Β. 955 Χαιρετισμός του Προέδρου Δ.Ο.Ε. στο 10ήμερο σεμινάριο σχολικών συμβούλων. 

1984-10-03 ΡΙΖ Περισσότερη δημοκρατία στα σχολεία. 

1984-10-05 ΒΗΜ Συναίρεση, όχι αντίθεση 

1984-10-09 ΒΗΜ Κρατικά ή ελεύθερα σχολικά βιβλία; 

1984-10-12 ΕΞΟ Δημόσια σχολεία για ειδικά παιδιά. 

1984-10-12 ΝΕΑ Σχολική Στέγη 

1984-10-16 ΡΙΖ Νέες παραχωρήσεις στην Ιδ. εκπαίδευση. 

1984-10-16 ΡΙΖ Σε ποιά βάση η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών; 

1984-10-26 ΕΞΟ Υλοποιείται ο νόμος-πλαίσιο 

1984-10-31 Δ.Β. 956 Υπόμνημα της Δ.Ο.Ε. για στήριξη του σχολικού συμβούλου 

1984-11-11-12 ΚΑΘ Μόνιμος στόχος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. η υπονόμευση του καθεστώτος. 

1984-11-18-19 ΚΑΘ Ψηλαφητά προχωρεί η κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

1984-11-25 ΒΗΜ Το ημερολόγιο των κοινωνικών αλλαγών. 

1984-11-30 Δ.Β. 957 Έκτακτη έκδοση για την Αξιολόγηση 

1984-11-30 Δ.Β. 958 Ενιαίο μισθολόγιο - Πολιτικά Δικαιώματα 

1984-12 και 01 και 02-1985 ΕΒΔ 0006 Τα νέα αναλυτικά προγράμματα και βιβλία. 

1984-12-02-03 ΚΑΘ Ιδεολογική ασάφεια και σύγχυση καλλιεργεί σκοπίμως το ΠΑ.ΣΟ.Κ.  

1984-12-06 ΚΑΘ Η επαγγελματική εκπαίδευση μόνη διέξοδος της παιδείας. 

1984-12-08 ΥΠΕΘΟ 1985 Πενταετές Πρόγραμμα Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης (Μια σύντομη 

παρουσίαση) 

1984-12-08 ΥΠΕΘΟ 1985 Πενταετές Πρόγραμμα Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης 1983-1987. 

1984-12-14 ΒΗΜ Ανοικτή σύγκρουση Κυβερνήσεως - Κ.Κ.Ε. για τα εκπαιδευτικά. 

1984-12-14 ΒΗΜ Κακλαμάνης Υποκινούν την αναταραχή. 

1984-12-16-17 ΚΑΘ Η αναταραχή επιβεβαιώνει τη κρίση της εκπαίδευσης. 

1984-12-31 Δ.Β. 959 Τελικές θέσεις του κλάδου για την αξιολόγηση. 

1985-01-05 ΒΗΜ Όσοι παραδίδουν ιδιαίτερα μαθήματα θα απολύονται 

1985-01-08 ΕΛΕ Για ικανοποίηση της παραγωγικής δραστηριότητας, προγραμματισμός, ίσες ευκαιρίες.  

1985-01-09 ΕΛΕ Νέος νόμος για την εκπαίδευση παιδιών των μεταναστών. 

1985-01-11 ΕΛΕ Για μια παιδεία πραγματικά χωρίς «ιδιαίτερα». 

1985-01-11 ΕΛΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ, μαθητές καθηγητές στο «λούκι». 

1985-01-12 ΕΛΕ Χωρίς υποδομή τα «ιδιαίτερα» είναι αναγκαία. Ποιος θα τα σταματήσει; 

1985-01-15 ΕΛΕ Ιδιαίτερα μαθήματα, έρευνα. 

1985-01-16 ΕΛΕ Ιδιαίτερα μαθήματα, έρευνα. 

1985-01-20 ΡΙΖ Ιδ. παιδεία και παραπαιδεία.  

1985-01-25 ΝΕΑ Συμπόσιο για τη Γλώσσα  
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1985-01-31 Δ.Β. 960 Για την εισοδηματική πολιτική 

1985-02-03 ΚΑΘ Αυτό είναι το μανιφέστο της Ν.Δ..  

1985-02-03-04 ΚΑΘ Άρρηκτα συνδεδεμένες πολιτική ελευθερία και επιστημονική γνώση. 

1985-02-05 ΚΑΘ Η ιδεολογική διακήρυξη της Ν.Δ. 

1985-02-06 ΒΗΜ Ετοιμάζεται το «νέο σχολείο» κατατέθηκε το νομοσχέδιο. 

1985-02-06 ΒΗΜ Το «Σχολείο του 2000» θεμελιώνεται με νόμο. 

1985-02-06 ΕΛΕ Λαϊκή συμμετοχή και έλεγχο σε όλα τα σχολεία. 

1985-02-06 ΕΛΕ Φυλακή στους καθηγητές για τα ιδιαίτερα. 

1985-02-06 ΡΙΖ Δεν ικανοποιείται η ανάγκη για ουσιαστικές αλλαγές. 

1985-02-06 ΡΙΖ Δημοκρατία στα σχολεία. 

1985-02-07 ΚΑΘ Η Δημοκρατία απαιτεί ποιότητα και όχι απρόκοπες μετριότητες 

1985-02-07 ΚΑΘ Η παιδεία να δημιουργεί αυτόνομους πολίτες και όχι τυφλούς οπαδούς. 

1985-02-08 ΕΞΟ Επανάσταση στην παιδεία. 

1985-02-08 ΡΙΖ Συνέδριο μάχης για ένα δημοκρατικό σχολείο. 

1985-02-08 ΡΙΖ Το νομοσχέδιο για την δημοτική και μέση εκπαίδευση. 

1985-02-08 ΚΑΘ Ο κομματισμός στα σχολεία προωθήθηκε από το ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

1985-02-10 ΒΗΜ Τι αλλάζει στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο. 

1985-02-10-11 ΚΑΘ Παιδεία και κόμματα. 

1985-02-10-11 ΚΑΘ Βάλλεται ως αυταρχικό το εκπαιδευτικό σ.ν. 

1985-02-10-11 ΚΑΘ Κομματικοί ανταγωνισμοί εισβάλλουν στην παιδεία. 

1985-02-11 ΕΛΕ Δάσκαλοι, σ’ αυτά τα σημεία διαφωνούμε με το νομοσχέδιο. 

1985-02-11 ΝΕΑ Προτάσεις δασκάλων για το νομοσχέδιο 

1985-02-11 ΡΙΖ Πρόταση των γονιών για ριζικές αλλαγές στην παιδεία 

1985-02-14 ΕΛΕ Κρίσεις σ' ένα νομοσχέδιο για τους νέους. 

1985-02-17 ΒΗΜ Για μια ευρύχωρη Δημοτική 

1985-02-18 Δ.Β. 961 Έκτακτη έκδοση για το νομοσχέδιο για τη Δομή και Λειτουργία Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

1985-02-19 ΒΗΜ Τι αλλάζει στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο. 

1985-02-19 ΝΕΑ Για ένα νέο σχολείο. 

1985-02-22 ΕΛΕ Οι σκοποί της εκπαίδευσης στο νέο σ.ν. 

1985-02-24 ΒΗΜ Πώς είδαν τα κόμματα τις αλλαγές στην Παιδεία. 

1985-02-24-25 ΚΑΘ Τα Ελληνικά Γράμματα το μόνο ανόθευτο ενεργητικό του έθνους. 

1985-02-24-25 ΚΑΘ Τα Νέα Ελληνικά κήρυξαν πτώχευση στα σχολεία μας. 

1985-02-25 ΕΛΕ Οι σκοποί της εκπαίδευσης στο νέο Σ.Ν. 

1985-02-28 Δ.Β. 962 Εισήγηση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. για το Νόμο για τη Γενική Εκπαίδευση. 

1985-03 και 04 και 05 ΕΒΔ 0007 

1985-03-01 ΒΗΜ Δέκα χιλιάδες νέες σχολικές αίθουσες αποτελούν το κυβερνητικό απολογισμό. 

1985-03-01 ΕΞΟ Το έργο της Αλλαγής. 

1985-03-06 ΡΙΖ Αγώνας για το σχολείο της αλλαγής. 

1985-03-08 ΕΞΟ Η εκπαίδευση στο στόχαστρο του κομματικού ανταγωνισμού. 

1985-03-09 ΚΑΘ Κοινό αίτημα των εκπαιδευτικών η βελτίωση των εργασιακών σχέσεων. 

1985-03-14 ΚΑΘ Σχολικές βιβλιοθήκες με λόγια; 

1985-03-15 ΕΞΟ Οι δαπάνες για την παιδεία. 

1985-03-17 ΕΞΟ Ολόκληρο το πρόγραμμα του ΠΑ.ΣΟ.Κ., έτσι χτίζουμε τη νέα Ελλάδα. 

1985-03-21 ΡΙΖ Καιρός για ένα μάθημα αλήθειας. 

1985-03-21 ΡΙΖ Απεργούν σήμερα οι καθηγητές. 

1985-03-21 ΚΑΘ Απεργούν σήμερα οι καθηγητές Γυμνασίων και Λυκείων. 
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1985-03-21 και 22 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Έκτακτης Γ.Σ. Δ.Ο.Ε. σε σχέση με νόμο για τη δομή και λειτουργία της 

γενικής εκπαίδευσης.  

1985-03-24 ΝΕΑ Με δάσκαλο τον Η.Υ. 

1985-03-26 ΕΛΕ Δάσκαλοι, ναι στην ποινικοποίηση των «Ιδιαίτερων». 

1985-03-31 Δ.Β. 963 Έκτακτη Γ.Σ. του Μαρτίου για το Νομοσχέδιο της Γενικής Εκπαίδευσης  

1985-04-03 ΣΕ Μια θεώρηση του αντί-309. 

1985-04-04 ΕΛΕ Το παιδί και το βιβλίο. 

1985-04-10 ΒΗΜ Τι και γιατί αλλάζει στην Εκπαίδευση. 

1985-04-17 ΕΛΕ Τα παιδιά μας πρέπει να ζουν την εποχή τους. 

1985-04-20 ΕΛΕ Νησίδες ζωής. 

1985-04-24 ΡΙΖ Θέλουμε το σχολείο ανοιχτό στη ζωή. 

1985-04-28 ΡΙΖ Γονείς και μαθητές θέλουν την αλλαγή. 

1985-04-30 Δ.Β. 964 

1985-05-02 ΚΑΘ Η νέα παιδεία και η παλιά.  

1985-05-08 ΕΛΕ Νόμος - πλαίσιο, προοπτικές μετά την απόφαση. 2 

1985-05-09 ΝΕΑ Παιδεία και κόμματα. 

1985-05-10 ΒΗΜ Το εκπαιδευτικό νομοσχέδιο- Ένα εκπαιδευτικό νομοσχέδιο με κοινωνικο-

παιδαγωγικό προσανατολισμό 

1985-05-12 ΚΑΘ Δριμεία κριτική κατά του σχεδίου νόμου για τη δομή της εκπαίδευσης. 

1985-05-24 ΕΛΕ Νέοι θεσμοί στην παιδεία. 

1985-05-29 ΚΑΘ Ριζοσπαστικά μέτρα της Ν.Δ. για την παιδεία. 

1985-05-30 ΝΕΑ Ο Δάσκαλος και η Δεξιά 

1985-05-31 Δ.Β. 965 Έκτακτη έκδοση για τα πεπραγμένα της Δ.Ο.Ε. 

1985-05-31 Δ.Β. 966 Αποφάσεις της Έκτακτης Γ.Σ. για τον νέο νόμο 

1985-06-02 ΒΗΜ Η Παιδεία μπροστά στη νέα τετραετία 

1985-06-07 -30-01 ΚΑΘ Καλημέρα ήλιε, καλημέρα. 

1985-06-12 ΕΛΕ Προοπτικές και στόχοι στην Παιδεία. 

1985-06-18 ΕΛΕ Να συμφωνήσουμε μια πολιτική για την Παιδεία. 

1985-06-20 ΒΗΜ Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας εξήγγειλε ο Απ. Κακλαμάνης 

1985-06-21 έως 25 ΠΑΡΑΚΤΙΚΑ 54
ης

 Γ.Σ. Δ.Ο.Ε. 

1985-06-23 ΝΕΑ Προγραμματικές Δηλώσεις Νέας Κυβέρνησης. 

1985-06-23 ΝΕΑ Προγραμματικές Δηλώσεις Νέας Κυβέρνησης ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ 

1985-06-25 ΕΛΕ Νέες δυνατότητες και νέες υποχρεώσεις, Κακλαμάνης προς δασκάλους. 

1985-06-25 ΒΗΜ Α. Παπανδρέου - Βασική αρχή παραμένει η Εθνική Ανεξαρτησία 

1985-06-28 ΕΞΟ Η εισήγηση του Ανδρ. Παπανδρέου στη 17η Σύνοδο της ΚΕ. 

1985-06-28 ΕΞΟ Ολοκληρώνεται το θεσμικό πλαίσιο. 

1985-06-28 ΡΙΖ Τι σχολείο θέλουμε στα αλήθεια. 

1985-06-29 ΚΑΘ Οι εξετάσεις και το νόημα τους για εξεταζόμενο και εξετάζοντα. 

1985-06-30 Δ.Β. 967 Πολιτικά δικαιώματα δημοσίων υπαλλήλων 

1985-07-02 ΡΙΖ Ώρα για ριζικές αλλαγές στην παιδεία 

1985-07-04 ΚΑΘ Συνομοσπονδία Γονέων, απέτυχε το εκπαιδευτικό σύστημα. 

1985-07-05 ΚΑΘ «Καλημέρα ήλιε, καλημέρα» Α’ 

1985-07-05 ΕΛΕ Προτάσεις για τη μέση εκπαίδευση. 

1985-07-07 ΒΗΜ Τερατογονίες της Παιδείας μας. 

1985-07-07-08 ΚΑΘ «Καλημέρα ήλιε, καλημέρα» Β’ 

1985-07-07-08 ΚΑΘ Εκπαιδευτική κρίση αποκαλύπτουν οι βαθμοί για τα Α.Ε.Ι.  
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1985-07-10 ΚΑΘ Για μια παιδεία αποδεκτή από όλα τα κόμματα. 

1985-07-11 ΚΑΘ «Καλημέρα ήλιε, καλημέρα». Γ’ 

1985-07-16 ΕΛΕ Πως θα γίνουν φίλοι παιδί και σχολείο.  

1985-07-19 ΡΙΖ Μέση εκπαίδευση, μια ακόμα χρονιά χαμένη 

1985-07-26 ΡΙΖ Θέλουμε σχολείο σύγχρονο και δημοκρατικό. 

1985-07-26 ΕΞΟ Η 17η σύνοδος της Κεντρικής επιτροπής. 

1985-07-27 ΡΙΖ Δεν δεσμεύεται ο υπουργός Παιδείας. 

1985-08-02 ΡΙΖ Κ.Κ.Ε., 8 προτάσεις για την δημοτική και μέση εκπαίδευση. 1 

1985-08-02 ΡΙΖ Μαζί μαθητές και γονείς κατά του νομοσχεδίου 

1985-08-08 ΡΙΖ Στοιχειώδης- μέση εκπαίδευση. Η τομή δεν έγινε. 

1985-08-09 ΒΗΜ Σημαντικές τροποποιήσεις στο εκπαιδευτικό νομοσχέδιο 

1985-08-09 ΕΛΕ Γονείς και καθηγητές απορρίπτουν το νομοσχέδιο, παρά τις μετατροπές του υπουργού. 

1985-08-11-12 ΚΑΘ Από νέα ένταση θα συνοδευθεί η έναρξη της σχολικής περιόδου. 

1985-08-12 ΚΑΘ Νέα ένταση στην εκπαίδευση. 

1985-08-13 ΕΛΕ Δεν θα ανοίξουν τα σχολεία. 

1985-08-13 ΕΛΕ Δάσκαλοι και καθηγητές απειλούν: «Δεν θα ανοίξουν τα σχολεία». 

1985-08-13 ΕΛΕ Ο κυρίαρχος του παιχνιδιού. 

1985-08-14 ΕΛΕ Η σχολική χρονιά που αρχίζει θα είναι μια χρονιά ηλεκτρισμένη. 

1985-08-15 ΚΑΘ Η πάλη των ιδεών και όχι η πάλη των τάξεων αλλάζει και βελτιώνει την κοινωνία. 

1985-08-15 ΚΑΘ Η εκπαίδευση χρειάζεται εθνική πολιτική και όχι κομματική. 

1985-08-21 ΕΛΕ Πιο ισχυρός ο νόμος – πλαίσιο. 

1985-08-23 ΕΛΕ Περνάει επειγόντως ο νόμος-πλαίσιο. 

1985-08-23 ΕΛΕ Η χρονιά θα αρχίσει με κόντρες.  

1985-08-23 ΕΛΕ Περνάει επειγόντως ο νόμος-πλαίσιο. 

1985-08-23 ΕΞΟ Παραπαιδεία, πληγή ή ανάγκη. 

1985-08-23 ΕΞΟ Προσπάθειες για αναβάθμιση. 

1985-08-23 ΚΑΘ Η διάλυση της παιδείας. 

1985-08-25 ΒΗΜ Οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις την Τρίτη στη Βουλή. 

1985-08-25 ΕΛΕ Αδιέξοδο, πλήρης διαφωνία Κακλαμάνη – καθηγητών για το νομοσχέδιο. 

1985-08-26 ΕΛΕ Το νομοσχέδιο για την ΠΕ και για την ΔΕ. 

1985-08-26 ΕΛΕ «Κοντράρισμα» κυβέρνησης- εκπαιδευτικών. 

1985-08-26 ΕΛΕ Αντιρρήσεις για το νομοσχέδιο. 

1985-08-27 ΕΛΕ Καμιά μείωση στο ωράριο των δασκάλων. 

1985-08-28 ΕΛΕ Με απεργίες θα ξεκινήσουν τα σχολεία. 

1985-08-28 ΡΙΖ Απεργία συζητούν οι καθηγητές. 

1985-08-28 ΡΙΖ Δύο μεγάλες διαδηλώσεις αύριο για την παιδεία. 

1985-08-28 ΡΙΖ Στην ίδια τάξη η παιδεία. Το Κ.Κ.Ε. καταγγέλλει και αποχωρεί. 

1985-08-28 ΒΗΜ Αποχώρησε το Κ.Κ.Ε. από τη Βουλή κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου. 

1985-08-28 ΒΗΜ Με απεργίες θα αρχίσει η νέα σχολική χρονιά. Οι ομοσπονδίες διαμαρτύρονται για 

ορισμένα σημεία του νομοσχεδίου. 

1985-08-28 ΕΛΕ Επείγον η παιδεία, αποχώρησε το Κ.Κ.Ε. 

1985-08-28 ΕΛΕ Με απεργία θα ξεκινήσουν τα σχολεία. 

1985-08-28 ΚΑΘ Κακλαμάνης και εκπαιδευτικοί αντιμέτωποι για το νομοσχέδιο. 

1985-08-28 ΚΑΘ Οξεία αντιπαράθεση για το εκπαιδευτικό σχέδιο - νόμου.  

1985-08-28 ΚΑΘ Τελική έφοδος για την άλωση της ανώτατης Παιδείας η τροπολογία. 

1985-08-29 ΕΛΕ Αλλαγές στην καριέρα των εκπαιδευτικών. 

1985-08-29 ΡΙΖ Απεργία αποφάσισαν οι εκπαιδευτικοί. 

1985-08-29 ΡΙΖ ΚΝΕ να δυναμώσουμε το μέτωπο για ριζικές αλλαγές. 
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1985-08-29 ΡΙΖ Υπόλογη η κυβέρνηση. 

1985-08-29 ΒΗΜ Άρχισε η κατ άρθρον συζήτηση στη Βουλή. 

1985-08-29 ΒΗΜ Οι ομοσπονδίες εκπαιδευτικών σε θέση μάχης. 

1985-08-29 ΕΛΕ Αναβάλλουν τις απεργίες οι καθηγητές. 

1985-08-29 ΕΛΕ Επείγον για να μη χαθεί η σχολική χρονιά. 

1985-08-29 ΚΑΘ Ως αντισυνταγματικό κατήγγειλε η Ν.Δ. το νομοσχέδιο για την εκπαίδευση. 

1985-08-30 ΕΛΕ Και οι δάσκαλοι στο χορό των απεργιών. 

1985-08-30 ΕΞΟ Διαδικαστική διαφωνία προβάλλεται σαν αντίθεση εκπαιδευτικών - ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

1985-08-30 ΚΑΘ 24ώρη πανελλήνια απεργία καθηγητών μέσης εκπαίδευσης. 

1985-08-30 ΚΑΘ Κομματικά οφέλη υπηρετεί το εκπαιδευτικό νομοσχέδιο. 

1985-08-30 ΚΑΘ Τελική έφοδος για την άλωση της ανώτατη Παιδείας η τροπολογία. 

1985-08-31 ΕΛΕ Καμιά Ομοσπονδία δεν ζήτησε να αποσυρθεί. 

1985-08-31 ΡΙΖ Θα συζητήσουν 88 άρθρα σε δύο συνεδριάσεις. 

1985-08-31 ΒΗΜ Τακτική κωλυσιεργίας ακολουθεί η Ν.Δ. στη Βουλή 

1985-08-31 και 07 Δ.Β. 968 54η Γ.Σ. 

1985-09-01 ΡΙΖ Νέα υποβάθμιση της βουλής με την υποβολή του πολυνομοσχεδίου-μαμούθ για την 

παιδεία. 

1985-09-01-02 ΚΑΘ Καταργείται στην εκπαίδευση η ελεύθερη διακίνηση ιδεών. 

1985-09-02 ΡΙΖ Απεργούν από σήμερα κλάδοι των εκπαιδευτικών. 

1985-09-03 ΒΗΜ Συνεχίσθηκαν τα τεχνάσματα κατά την «επείγουσα» συζήτηση 

1985-09-03 ΚΑΘ Αύριο 24ώρη απεργία των καθηγητών μέση και των Ιδιωτικών. 

1985-09-03 ΚΑΘ Μεγάλη υποβάθμιση του Λυκείου με άρθρου του νέου νομοσχεδίου για την 

εκπαίδευση. 

1985-09-04 ΚΑΘ Χωρίς συζήτηση στη βουλή αρχίζει πλέον να νομοθετεί η κυβερνητική πλειοψηφία. 

1985-09-04 ΚΑΘ Πανελλήνια απεργία των εκπαιδευτικών, αίτημα να αποσυρθεί το νομοσχέδιο από την 

Βουλή. 

1985-09-04 ΝΕΑ Ψηφίστηκε το Εκπαιδευτικό 

1985-09-05 ΚΑΘ «Απνευσθί» ψηφίστηκαν 79 άρθρα του σχεδίου νόμου για την εκπαίδευση. 

1985-09-05 ΒΗΜ Ψηφίσθηκε το νομοσχέδιο για την εκπαίδευση στη Βουλή 

1985-09-06 ΕΞΟ Η Ν.Δ. «υπονόμευσε» τη συζήτηση στη Βουλή για το νέο Ν.Σ.  

1985-09-08 ΡΙΖ Σχολεία, νέο ξεκίνημα. 

1985-09-08-09 ΚΑΘ Εξετάσεις σε συνθήκες ανισότητας. 

1985-09-09 ΕΛΕ Την Τετάρτη ανοίγουν τα σχολεία, 

1985-09-11 ΕΛΕ Η εξωσχολική αγωγή και το κράτος. 

1985-09-11 ΡΙΖ Η πρώτη γεύση. 

1985-09-12 ΡΙΖ Απεργούν αύριο οι δάσκαλοι. 

1985-09-12 ΕΛΕ Απεργούν αύριο οι δάσκαλοι. 

1985-09-13 ΕΛΕ Διασπάστηκαν αλλά απεργούν. 

1985-09-13 ΕΛΕ Σαρτζετάκης, «κατανοούμε τους νέους που αμφισβητούν». 

1985-09-13 ΝΕΑ Βιβλία Γλώσσας. 

1985-09-14 ΕΛΕ Κακό ξεκίνημα στα σχολεία της αρωγής. 

1985-09-14 ΕΛΕ Απεργία δασκάλων, «Λουκέτο». 

1985-09-15 ΕΛΕ Κακό ξεκίνημα στο σχολείο της Αρωγής. 

1985-09-15 ΕΛΕ Κακλαμάνης: Ο νέος νόμος η μόνη ρεαλιστική οδός για την αναβάθμιση της παιδείας. 

1985-09-30 Δ.Β. 969 Π.Δ. για τη Διαδικασία αξιολόγησης προσωπικού Δημοτικής και Μέσης γενικής 

εκπαίδευσης.  
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1985-10-02 ΡΙΖ Άπορη η παιδεία. 

1985-10-03 ΝΕΑ ΟΣΚ Σχολικές Αίθουσες  

1985-10-17 ΕΛΕ Απεργίες. 

1985-10-30 Δ.Β. 970 Απόφαση του Δ.Σ. για αγωνιστική κινητοποίηση. 

1985-10-31 ΣΕ Για το σχολικό σύμβουλο. 

1985-11-07 ΡΙΖ Η εκπαίδευση των δασκάλων. 

1985-11-10 ΒΗΜ Με τη διαδικασία του κατεπείγοντος. 

1985-11-12-29-06 ΕΞΟ Προτεραιότητα σε Υγεία, Παιδεία, Πρόνοια, χωρίς κανένα νέο φόρο. 

1985-11-24 ΒΗΜ Αναχρονιστικό το κριτήριο της διαγωγής στα σχολεία. 

1985-11-30 Δ.Β. 971 Έκτακτη έκδοση για την 24ωρη απεργία στις 28 Νοεμβρίου. 

1985-11-30 Δ.Β. 972 Πρόταση νόμου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για τα πολιτικά δικαιώματα. 

1985-12-01 ΒΗΜ Η εισηγητική έκθεση για τον προϋπολογισμό του 1986. 

1985-12-01-02 ΚΑΘ Γλώσσα-Παιδεία επιλεγόμενα σε μια επερώτηση. 

1985-12-03 ΚΑΘ Γλώσσα-Παιδεία επιλεγόμενα σε μια επερώτηση. 

1985-12-08 ΡΙΖ Ας αποκτήσουμε το προσόν να ξέρουμε παραπάνω. 

1985-12-09 ΡΙΖ Η μόρφωση και το μέλλον της κοινωνίας. 

1985-12-10 ΡΙΖ Μάθε παιδί μου γράμματα. 

1985-12-10 ΡΙΖ Σχολείο και Ιδεολογία, Η φιλοσοφία της παιδείας. 

1985-12-14 ΕΛΕ Τα σχολεία να ανοίξουν τις πόρτες τους. 

1985-12-15 ΝΕΑ Σχολείο και Ιδεολογία 3ημερο συμπόσιο ΚΝΕ για την Παιδεία. 

1985-12-15-16 ΚΑΘ Θεσμοί και ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

1985-12-22 ΕΛΕ Η δωρεάν κουτσή παιδεία μας. 

1985-12-31 Δ.Β. 973 Η απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 

1985-1986 ΕΒΔ 0008-9-10 

1986-01-15 ΝΕΑ Αναμορφώνεται η εκπαίδευση. 

1986-01-19-20 ΚΑΘ Κ. Μητσοτάκης: τα σχολεία δουλεύουν τις μισές μέρες απ’ ότι στη Βουλγαρία. 

1986-01-29 ΝΕΑ Νόμος Πλαίσιο, εμπειρίες από την εφαρμογή του. 1 

1986-01-30 ΕΛΕ Επίθεση του Υπουργείου σε Κ.Κ.Ε.-Ν.Δ. για την έκθεση. 

1986-01-31 Δ.Β. 974 Σχέδιο απόφασης έκτακτης Γ.Σ. 21-22 Φεβρουαρίου 

1986-01-31 ΝΕΑ Νόμος Πλαίσιο, εμπειρίες από την εφαρμογή του. 2 

1986-01-51 ΕΛΕ Εκπαίδευση και παραγωγή στην Ελλάδα. 

1986-02-01 ΕΛΕ Περισσότεροι μαθητές στα Ιδιωτικά. 

1986-02-14 ΕΛΕ Οι καθηγητές μπροστά στις επιθέσεις.  

1986-02-20 ΚΑΘ Η παιδεία σε αδιέξοδο. 

1986-02-21 και 22 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Έκτακτης Γ.Σ. Δ.Ο.Ε. 

1986-02-26 ΕΛΕ Μετάβαση στην νέα εκπαίδευση. 

1986-02-28 ΕΛΕ «Σώστε τη δημοτική γλώσσα» 

1986-02-28 ΕΛΕ Και ιδού ένα δείγμα από το Σύνταγμα. 

1986-02-28 Δ.Β. 975 Για την αξιολόγηση 

1986-03-07 ΕΛΕ Παιδεία και περιφερειακές τυρόπιτες. 

1986-03-15 ΝΕΑ Προτάσεις ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

1986-03-31 Δ.Β. 976 Αποφάσεις της έκτακτης Γ.Σ. 

1986-04-10 ΚΑΘ 24,2% Οι αναλφάβητοι στη χώρα μας. 

1986-04-10 ΝΕΑ Η Ιστορία της εκπαίδευσης. 

1986-04-26 ΕΛΕ Η αλλαγή στο Υπουργείο Παιδείας. 

1986-04-26 ΕΛΕ Τρίτσης - Να ξεπεράσουμε την κατάθλιψη του μικροαστισμού 

1986-04-30 Δ.Β. 977 Νέο σχέδιο της Δ.Ο.Ε. για την αξιολόγηση 

1986-05-10 ΕΛΕ Α. Τρίτσης: Παιδεία χωρίς παρατάξεις. 
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1986-05-20 ΕΛΕ 9 αλλαγές στη ζωή του μαθητή.  

1986-05-24 ΚΑΘ Δεν θα καταργηθεί η αξιολόγηση των μαθητών. 

1986-05-31 Δ.Β. 978 Η οριστική ημερήσια διάταξη της 55ης Γ.Σ. 

1986-06-01-02 ΚΑΘ Γλωσσικό κατρακύλισμα. 

1986-06-02 ΚΑΘ Παιδεία και ηθική κρίση. 

1986-06-08-09 ΚΑΘ Ο ξεριζωμός της γλώσσας. 

1986-06-14 ΚΑΘ Σοκ για τους γονείς η κατάργηση αξιολογήσεως των μαθητών Δημοτικού.  

1986-06-17 ΕΛΕ Επικίνδυνη ισοπέδωση στα σχολεία;  

1986-06-20 ΕΛΕ Τεχνολογική παιδεία και προγραμματισμός.  

1986-06-21 έως 25 ΠΡΑΚΤΙΚΑ 55
ης

 Γ.Σ. Δ.Ο.Ε. 

1986-06-26 ΕΛΕ ΠΑ.ΣΟ.Κ. εναντίον ΠΑ.ΣΟ.Κ. στους δασκάλους.  

1986-06-29 ΕΛΕ Π. Μώραλης, «ανέφικτη» η κατάργηση της ιδιωτικής εκπαίδευσης. 

1986-06-29 ΕΛΕ Επιμένουν τα Ιδιωτικά. 

1986-06-30 Δ.Β. 979 Καταψηφίστηκαν τα πεπραγμένα της Δ.Ο.Ε. 

1986-07-05 ΕΛΕ Εκπαιδευτικές προτεραιότητες. 

1986-07-18 ΕΛΕ Το μισθολόγιο των εκπαιδευτικών Μ. Εκπαίδευσης. 

1986-07-22 ΚΑΘ Η γλώσσα των σχολικών βιβλίων οδηγεί τους μαθητές στην παράνοια. 

1986-07-22 ΚΑΘ Η γλώσσα των σχολικών βιβλίων. 

1986-07-22 ΚΑΘ Σκανδαλώδεις οι νέες επιλογές διευθυντών των Δημ. σχολείων. 

1986-08-13 ΚΑΘ Τα συχνά επαναλαμβανόμενα λάθη της δημοτικής γλώσσας. 

1986-08-19 ΚΑΘ Υποκειμενικά είναι τα κριτήρια επιλογής διευθυντών σχολείων για Π.Ε. και Δ.Ε. 

1986-08-20 ΚΑΘ Επαναλαμβανόμενα λάθη στη δημοτική γλώσσα. 

1986-08-31 ΣΕ Απόψεις για τη σύσταση, σύνθεση και τις αρμοδιότητες των Υπηρεσιακών και 

Πειθαρχικών Συμβουλίων  

1986-08-31 και 07 Δ.Β. 980 55η Γ.Σ. 

1986-08-31 και 07 Δ.Β. 980 Πιέσεις εναντίον των Σχ. Συμβούλων να παραιτηθούν αν κληθούν να κάνουν 

αξιολόγηση 

1986-08-31&09-01 ΚΑΘ Ο εκσυγχρονισμός της παιδείας με την μεταρρύθμιση του 1976. 1 

1986-09-02 ΚΑΘ Ο εκσυγχρονισμός της παιδείας με την μεταρρύθμιση του 1976. 2 

1986-09-03 ΚΑΘ Έλλειψη επιστημονικής παιδείας για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

1986-09-03 ΚΑΘ Ο εκσυγχρονισμός της παιδείας με την μεταρρύθμιση του 1976. 3 

1986-09-05 ΕΛΕ «Θα καταργηθούν τα Ιδ. Σχολεία» λέει ο υπουργός. 

1986-09-05 ΚΑΘ Ομαδική «καθαίρεση» των διευθυντών σχολείων. 

1986-09-20 ΕΞΟ «Αριστοκρατικοποιείται η Μ. Εκπαίδευση» 

1986-09-21-22 ΚΑΘ Σημείο τριβής εκπαιδευτικών - Υπουργείου η επιλογή νέων διευθυντών. 

1986-09-22 ΝΕΑ Οι θέσεις της Α.Σ.Γ.Μ.Ε. για την κατάργηση της βαθμολογίας 

1986-09-27 ΕΞΟ Τα σχολεία άρχισαν αλλά, χωρίς… θρανία. 

1986-09-28-29 ΚΑΘ Τι είδος ανθρώπου προάγει η παιδεία μας; 1 

1986-09-30 Δ.Β. 981 24ωρη απεργία της Δ.Ο.Ε. 15-9-86 

1986-09-30 Δ.Β. 981 Συνέντευξη Παπαχρίστου για τους μηχανισμούς 

1986-09-30 ΚΑΘ Τι είδος ανθρώπου προάγει η παιδεία μας; 2 

1986-10-02 ΚΑΘ Τι είδος ανθρώπου προάγει η παιδεία μας. 3 

1986-10-03 ΚΑΘ Τι είδος ανθρώπου προάγει η παιδεία μας. 4 

1986-10-04 ΚΑΘ Τι είδος ανθρώπου προάγει η παιδεία μας. 5 

1986-10-07 ΚΑΘ Τι είδος ανθρώπου προάγει η παιδεία μας. 6 

1986-10-08 ΚΑΘ Τι είδος ανθρώπου προάγει η παιδεία μας. 7 
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1986-10-31 Δ.Β. 982 Έκτακτη Γενική Συνέλευση 

1986-11-07 ΕΛΕ Η πολιτική διαπαιδαγώγηση των μαθητών.  

1986-11-09 ΕΛΕ Αρχαία Ελληνικά, ναι αλλά πώς;  

1986-11-14 ΚΑΘ Η παιδεία να μας συνδέσει σωστά με την τεχνολογική πρόοδο. 

1986-11-19 ΕΛΕ Τρίτσης, Συμβιβασμός εθνικός για την παιδεία. 

1986-11-19 ΚΑΘ Ο κομματισμός εισέβαλλε στην παιδεία και την υποβάθμισε.  

1986-11-19 ΝΕΑ Εθνική πολιτική για την Παιδεία 

1986-11-21 ΕΛΕ Τρίτσης, Η εκπαίδευση λειτουργεί αναχρονιστικά. 

1986-11-21 ΝΕΑ Τα κόμματα σε διάλογο για την Παιδεία. 

1986-11-30 Δ.Β. 983 Ερώτηση στην Βουλή για την εφαρμογή της διδασκαλίας μαθημάτων από 

ειδικότητες. 

1986-12-23 ΝΕΑ Εκπαίδευση και Ατολμία. 

1986-12-28-29 ΚΑΘ «Πιάνει» τα γράμματα το παιδί στα 5,5, χρόνια; 

1986-12-30 ΚΑΘ «Πιάνει» τα γράμματα το παιδί στα 5,5, χρόνια;  

1986-12-31 Δ.Β. 984 Ανακοινώσεις της Δ.Ο.Ε. μετά την πρόσκληση στο Διάλογο. 

1986-1987 ΕΒΔ 0011-12-13-14-15 

1987-01-17 ΝΕΑ Δημοτικισμός νεοελληνική κι αρχαία γλώσσα. 

1987-01-21 ΝΕΑ Πρόταση για Παιδεία διακομματική. 

1987-01-31 Δ.Β. 985 Συμμετοχή της Δ.Ο.Ε. στις απεργίες. 

1987-02-03 ΝΕΑ Προς μια εμπειρική πολιτική Παιδείας & Διάλογος και Αυταρχισμός. 

1987-02-28 Δ.Β. 986 Τι γίνεται με τους σχολικούς συμβούλους; 

1987-03-31 Δ.Β. 987 Δ.Ο.Ε.: Το ΥΠ.Ε.Π.Θ. μας απαντά με περιφρόνηση και απεργοσπαστικές ενέργειες. 

1987-03-31 Δ.Β. 987 Σχέδιο Π.Δ. για τις μεταθέσεις. 

1987-04-22 ΡΙΖ Δ.Ο.Ε.- Αντιπαιδαγωγική η κατάργηση της βαθμολογίας των μαθητών. 

1987-04-30 Δ.Β. 988 Σχέδιο Π.Δ. για τις μεταθέσεις των Δ-ντών 

1987-04-30 Δ.Β. Έκτακτη έκδοση Προσωρινή Ημερήσια διάταξη  

1987-05 ΥΠ.Ε.Π.Θ. Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία - το νέο σχολείο 

1987-05-21 ΚΑΘ Η διάβρωση της παιδείας.  

1987-05-21 ΝΕΑ Ποιος θα μείνει μετεξεταστέος. 

1987-05-30 ΝΕΑ Παράδειγμα προς μίμηση η Βουλή. 

1987-05-31 Δ.Β. 989 Έκτακτη έκδοση-Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία-Πώς μεθοδεύεται η τριπλή 

αξιολόγηση. 

1987-06-23 Δ.Β. 990 Οριστική ημερήσια διάταξη της 56ης Γ.Σ. 

1987-06-24 έως 28 ΠΡΑΚΤΙΚΑ 56
ης

 Γ.Σ. της Δ.Ο.Ε. 

1987-06-30 ΝΕΑ Ένας άλλος διάλογος για την Παιδεία. 

1987-07-05 ΕΞΟ Ο νεοσυντηρητισμός στην Ευρώπη. 

1987-07-12 ΕΞΟ Μορφές σοσιαλιστικού μετασχηματισμού. 

1987-07-15 ΚΑΘ Μόνο με σημαντικά θέματα δεν ασχολήθηκε το Συμβούλιο Παιδείας. 

1987-07-19 ΕΞΟ Η πολιτική ιδεολογία, η τακτική και η στρατηγική. 

1987-07-19 ΕΞΟ Σκέψεις για τη διδασκαλία της γλώσσας. 

1987-07-29 ΝΕΑ Γλώσσα και Παιδεία. 

1987-08-15- ΚΑΘ Να αλλάξει η πολιτική της Ν.Δ. στον κλάδο των εκπαιδευτικών. 

1987-08-18 ΚΑΘ Καθηγητές και Δάσκαλοι θα καθίσουν και πάλι του χρόνου στα θρανία. 

1987-08-26 ΝΕΑ 2001- Η Οδύσσεια του ελληνικού σχολείου  

1987-08-31 και 07 Δ.Β. 991 Αποφάσεις της 56ης Γ.Σ. 

1987-09-06-07 ΚΑΘ Υψηλό κόστος εκπαίδευσης με πενιχρά αποτελέσματα. 

1987-09-17 ΚΑΘ Οι σχολικέ περιουσίες να περάσουν σε Δήμους και κοινότητες. 

1987-09-20 ΕΞΟ Η μεταρρύθμιση που γίνεται. 
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1987-09-30 Δ.Β. 992 Αντιδράσεις για την αξιολόγηση. 

1987-10-11 ΕΞΟ Προβλήματα μετάβασης του δημοκρατικού δρόμου στο σοσιαλισμό. 1 

1987-10-18 ΕΞΟ Διαρθρωτικές παρεμβάσεις στο σύστημα εξετάσεων. 

1987-10-18 ΕΞΟ Προβλήματα μετάβασης στου δημοκρατικού δρόμου στο σοσιαλισμό. 2 

1987-10-22 ΚΑΘ Ανταγωνισμός για το καλύτερο στην παιδεία. 

1987-10-25 ΕΞΟ Κακλαμανάκη: τα νέα μέτρα για την Παιδεία 

1987-10-25 ΕΞΟ Συλλογική επεξεργασία και διάλογος 

1987-10-26 ΝΕΑ Στο «εδώλιο» ο Τρίτσης 

1987-10-31 Δ.Β. 993 Δημιουργία πανεκπαιδευτικού μετώπου 

1987-11-03 ΝΕΑ Τηλεοπτική Μάχη Τρίτση 

1987-11-06 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ημερίδας Δ.Ο.Ε. - Προβλήματα σχολικών συμβούλων 

1987-11-07 ΚΑΘ Μειώθηκαν σημαντικά τα κονδύλια για την παιδεία. 

1987-11-07 ΝΕΑ Δυο Αιώνες Πανεπιστημιακής Αναταραχής. 

1987-11-11 ΝΕΑ Η Εκπαίδευση εν τη ενώσει. 

1987-11-21 ΝΕΑ Συζήτηση Στη Βουλή για την Παιδεία. 

1987-11-22 ΕΞΟ Η Παιδεία σε δημιουργική πορεία. 

1987-11-22 ΕΞΟ Ριζική αλλαγή στους θεσμούς της Παιδείας. 

1987-11-29-30 ΚΑΘ Η πρόσφατη αναταραχή στην παιδεία αποκαλύπτει τις αιτίες της κρίσης. 

1987-11-29-30 ΚΑΘ Τα σχολεία της ντροπής. 

1987-11-30 Δ.Β. 994 Το διεκδικητικό πλαίσιο του κλάδου. 

1987-12-06 ΚΑΘ Υπό διάλυση το σύστημα παιδαγωγικής εκπαίδευσης. 

1987-12-08 ΚΑΘ Κλονίζεται εκ θεμελίων η εκπαίδευση. 

1987-12-08 ΚΑΘ Κινητοποιήσεις σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. 

1987-12-10 ΝΕΑ Εκπαίδευση - Επικαιρότητα και Ιστορία Δημαράς Αλέξης 

1987-12-31 Δ.Β. 995 Πολιτικά δικαιώματα 

1987-12-31 ΣΕ Παπακωνσταντίνου, Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία και η αναζήτηση της 

συναίνεσης... ή συνενοχής. 

1988-01-01 ΚΑΘ Κρίσιμη χρονιά με αδιέξοδα ήταν το 1987 για την παιδεία, «θερμότερο» όμως 

αναμένεται το ΄88. 

1988-01-08 ΚΑΘ με αποχή καθηγητών αρχίζουν τα σχολεία. 

1988-01-09 ΚΑΘ Άκαρπες οι συνομιλίες καθηγητών-υπουργών. 

1988-01-14 ΚΑΘ Κινητοποιήσεις στο χώρο της εκπαίδευσης. 

1988-01-20 ΚΑΘ Άνω κάτω πάλι οι εκπαίδευση. 

1988-01-20 ΚΑΘ Αλλάζει η βαθμολόγηση στις εξετάσεις για τα Α.Ε.Ι. 

1988-01-31 Δ.Β. 996 Τρία χρόνια διαλόγου 

1988-02-12 ΚΑΘ Σε αδιέξοδο ο διάλογος Τρίτση-Καθηγητών. 

1988-02-13 ΚΑΘ Αρνήθηκαν διάλογο με τους δασκάλους. 

1988-02-17 και 18 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Έκτακτης Γ.Σ. Δ.Ο.Ε. 

1988-02-19 ΚΑΘ Καταργείται η βαθμολογία στα Γυμνάσια. 

1988-02-25 ΚΑΘ Παιδεία και υγεία στην εντατική. 

1988-02-25 ΝΕΑ Μυστικότητα Στην Κατάρτιση του Σ.Ν. για τους διορισμούς. 

1988-02-28 Δ.Β. 997 Απόφαση της έκτακτης Γ.Σ. 17-18 Φεβρουαρίου 

1988-03-04 ΚΑΘ Παιδεία «κλειδί» της Δημοκρατίας. 

1988-03-06-07 ΚΑΘ Βουλγαράκης: Εκπαίδευση; νέα στρατηγική. 

1988-03-10 ΝΕΑ Δυο Βουλευτές κατά Τρίτση και της Πολιτικής του. 

1988-03-13-14 ΚΑΘ Σχολικό βιβλίο και ανισότητα. 
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1988-03-13-14 ΚΑΘ Διαστρέβλωση της Ιστορίας. 

1988-03-15 ΚΑΘ εκτός ελέγχου η παιδεία. 

1988-03-15 ΝΕΑ Οξύτητα Τρίτση-Κ.Κ.Ε. 

1988-03-16 ΚΑΘ Εξέγερση στα σχολεία. 

1988-03-16 ΚΑΘ Ρήγμα στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

1988-03-16 ΒΗΜ Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση. 

1988-03-17 ΚΑΘ Διωγμός των Ιδιωτικών σχολείων. 

1988-03-17 ΚΑΘ Δεν θα χορηγούνται άδειες για ίδρυση Ιδιωτικών Σχολείων. 

1988-03-17 ΚΑΘ Παρέλυσε η εκπαίδευση. 

1988-03-20-21 ΚΑΘ Η παιδεία θύμα των πειραμάτων. 

1988-03-23 ΚΑΘ Η περιπέτεια της παιδείας. 

1988-03-31 Δ.Β. 998 Για τις απεργιακές κινητοποιήσεις. 

1988-03-31 Δ.Β. 999 Έκτακτη έκδοση Προτάσεις για την 57η Γ.Σ. 

1988-04-02 ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2ου Πανελλ. Εκπ. Συνεδρίου της Δ.Ο.Ε. 

1988-04-06 ΚΑΘ Διάλογος κωφών για την παιδεία. 

1988-04-09 ΚΑΘ Παιδεία η λεωφόρος για το 2000. 

1988-04-14 ΚΑΘ Προς νέα απεργία δάσκαλοι-καθηγητές. 

1988-04-22 ΚΑΘ Υπόλογη η κυβέρνηση για το χάος στην παιδεία. 

1988-04-22 ΚΑΘ Χάος στην παιδεία. 

1988-04-23 ΚΑΘ Παρέκαμψαν πάλι τον Α. Τρίτση. 

1988-04-28 ΚΑΘ Εμπαίζονται οι εκπαιδευτικοί. 

1988-04-28 ΚΑΘ Παιδεία και Αγωγή το κλειδί για Δημοκρατία στη χώρα μας. 

1988-04-30 ΣΕ Οι μεικτές επιτροπές του ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

1988-05-06 ΚΑΘ Να βρεθούν λύσεις για τους καθηγητές 

1988-05-09 ΚΑΘ Πολιόρκησαν το Υπουργείο καθηγητές - σπουδαστές. 

1988-05-09 ΕΛΕ Ο.Λ.Μ.Ε. Στενεύουν τα περιθώρια. 

1988-05-10 ΚΑΘ Κυβερνητικοί Ελιγμοί στο εκπαιδευτικό. 

1988-05-10 ΕΛΕ Ανδρέας- Στον Κακλαμάνη όλη η ευθύνη. 

1988-05-10 ΕΛΕ ΕΑΡ-Κρίση σε όλες τις βαθμίδες 

1988-05-10 ΕΛΕ Παραιτήθηκε ο Γ.Γ. της Δ.Ο.Ε. 

1988-05-10 ΕΛΕ Τρίτσης για 3 λόγους μπήκα στο στόχαστρο. 

1988-05-13 ΕΛΕ Έσπασε στα οικονομικά ο διάλογος Ο.Λ.Μ.Ε.-Κακλαμάνη. 

1988-05-13 ΕΛΕ Απέσυρε την παραίτησή του ο Γ.Γ. της Δ.Ο.Ε. 

1988-05-14 ΚΑΘ Η κυβέρνηση ζητάει τώρα βοήθεια για την Παιδεία. 

1988-05-14 ΕΛΕ Δάσκαλοι απανωτές πενθήμερες. 

1988-05-14 ΕΛΕ Μητσοτάκης: Θα βοηθήσω σε λογική πρόταση με καθηγητές. 

1988-05-17 ΚΑΘ Συμβιβαστικές τάσεις τώρα μεταξύ Υπουργείου-καθηγητών. 

1988-05-17 ΕΛΕ Ευρώπη, το νέο σύνθημα του ΠΑ.ΣΟ.Κ.  

1988-05-18 ΕΛΕ Η κρίση στη Δ.Ο.Ε. θέτει σε δοκιμασία την απεργία. 

1988-05-18 ΕΛΕ Μια τολμηρή άποψη για την Παιδεία. 

1988-05-18 ΕΛΕ Μνημόνιο για την ευρωπαϊκή Παιδεία. 

1988-05-19 ΕΛΕ 4 μέλη του υπό μομφή Δ.Σ. συναντήθηκαν με Κακλαμάνη. 

1988-05-19 ΕΛΕ Και τώρα απεργία διαρκείας. 

1988-05-19 ΕΛΕ Ρήξη. Απεργία από τη Δευτέρα στα σχολεία. 

1988-05-20 ΕΛΕ Δάσκαλοι: αποφασίζουν σήμερα. 

1988-05-20 ΕΛΕ Συνωμοσία στην Δ.Ο.Ε. βλέπει ο γραμματέας των δασκάλων. 

1988-05-21 ΚΑΘ Πρωτοβουλία της Ν.Δ. για το θέμα της παιδείας. 

1988-05-21 ΕΛΕ Δάσκαλοι- Στις 31 Μαΐου θ' αρχίσει τελικά η πενθήμερη. 
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1988-05-23 ΕΛΕ Χάος Μέρα 1η  

1988-05-24 ΚΑΘ Καθολική η αποχή των καθηγητών. 

1988-05-26 ΕΛΕ Πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια 

1988-05-27 ΚΑΘ Άκαμπτοι οι εκπαιδευτικοί. 

1988-05-28 ΕΛΕ Ανέστειλαν την πενθήμερη. 

1988-05-28 ΕΛΕ Αντεπίθεση του Ειδικού στο Γενικό Γραμματέα της Δ.Ο.Ε. 

1988-05-31 Δ.Β. 1000 Έκτακτη έκδοση Για τα Π.Δ. 

1988-05-31 Δ.Β. 1001 Όχι στην επιδοματική πολιτική 

1988-05-31 Δ.Β. 1002 Για την πρόταση μομφής του Δ.Σ. 

1988-06-02 ΚΑΘ Να λυθεί αμέσως το εκπαιδευτικό. 

1988-06-03 ΚΑΘ Η Ο.Λ.Μ.Ε. προτείνει διάλογο. 

1988-06-05 ΚΑΘ Πληροφορική στα σχολεία τώρα ή ποτέ. 

1988-06-11 ΚΑΘ Κρίνεται η τύχη των εξετάσεων 

1988-06-19 ΚΑΘ Μετεξεταστέα η παιδεία. 

1988-06-22 ΝΕΑ Με αφορμή τις απεργίες 

1988-06-22 έως 25 ΠΡΑΚΤΙΚΑ 57
ης

 Γ.Σ. της Δ.Ο.Ε. 

1988-06-25 ΚΑΘ Τελική πρόταση στην Ο.Λ.Μ.Ε. 

1988-06-30 Δ.Β. 1003 Συμμετοχή στις Μεικτές Επιτροπές 

1988-07-10 ΕΞΟ Νέες προκλήσεις στην εκπαίδευση. 

1988-07-27 ΚΑΘ Προτάσεις Τρίτση για την παιδεία. 

1988-07-31 ΕΞΟ 25η Σύνοδος Κ.Ε. 

1988-08-11 ΚΑΘ Η δημοκρατία απαιτεί βούληση για σωστή παιδεία. 

1988-08-12 ΚΑΘ Δάσκαλοι σε θέση αναμονής... 

1988-08-21 ΚΑΘ Η σύνταξη της Νεοελληνικής 

1988-08-28 ΚΑΘ Ν.Δ.. στροφή στην παιδεία. 

1988-08-30 ΚΑΘ Στους ΟΤΑ η ευθύνη για τα σχολεία. 

1988-08-30 ΚΑΘ Δέχθηκαν τις προτάσεις οι Δάσκαλοι. «Εμπαιγμός» κατά τη ΔΑΚΕ η απάντηση του 

Υπουργείου Παιδείας 

1988-08-31 και 07 Δ.Β. 1004 Αποφάσεις 57ης Γ.Σ. 

1988-09-03 ΕΛΕ Ο Σχολικός Σύμβουλος, ο Προϊστάμενος και ο Διευθυντής του Σχολείου. 

1988-09-11 ΒΗΜ Η σχολική χρονιά αρχίζει τα προβλήματα παραμένουν 

1988-09-11 ΚΑΘ Τα σχολεία ανοίγουν η... παιδεία αργεί. 

1988-09-12 ΕΛΕ Προβλήματα δίπλα στα όνειρα. 

1988-09-12 ΝΕΑ Προβλήματα δίπλα στα όνειρα Ξεκίνημα σχολείων με προβλήματα. 

1988-09-13 ΚΑΘ Καλή χρονιά με. με... καταλήψεις. 

1988-09-13 ΕΛΕ Πρόβλημα η Στέγη. 

1988-09-13 ΕΛΕ Πρώτη ώρα κατάληψη. 

1988-09-30 Δ.Β. 1005 Σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων. 

1988-10-07 ΕΛΕ 1000 νέες αίθουσες διδασκαλίας, αλλά...  

1988-10-09 ΕΛΕ Δάσκαλοι Λύσεις από το Υπουργείο ή Απεργία. 

1988-10-09 ΒΗΜ Πολιτική συναίνεση για την Παιδεία 

1988-10-09 ΕΛΕ Συναίνεση Γιώργου-Μίλτου. 

1988-10-14 ΕΛΕ Ξεκινάνε κινητοποιήσεις οι δάσκαλοι. 

1988-10-25 ΕΛΕ 6 αλλαγές στην Παιδεία. 

1988-10-25 ΕΛΕ Ποιες είναι οι ευθύνες του σχολικού συμβούλου. 

1988-10-27 ΝΕΑ Όχι σε Προεδρικά Διατάγματα για την Αξιολόγηση από Δ.Ο.Ε. 
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1988-10-31 Δ.Β. 1006 Εκλογές αιρετών. 

1988-10-31 ΕΛΕ Η κατάργηση της βαθμολογίας στο δημοτικό. 

1988-11-27 ΒΗΜ Περισσότερη Γραμματική. 

1988-11-27 ΒΗΜ Εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. 

1988-11-30 Δ.Β. 1007 Απάντηση της Δ.Ο.Ε. για τα Π.Δ. 

1988-12-18 ΒΗΜ Το νομοσχέδιο για την Ιδιωτική εκπαίδευση. 

1988-12-25 ΒΗΜ Αυτό είναι το πρόγραμμα της Ν.Δ. για την Παιδεία. 

1988-12-31 Δ.Β. 1008 Απεργιακές κινητοποιήσεις. 

1988-12-31 ΣΕ Μια περιήγηση στον κόσμο των Προεδρικών Διαταγμάτων. 

1989-01-31 Δ.Β. 1009 Απεργιακές κινητοποιήσεις - Π.Δ. 

1989-02-28 Δ.Β. 1010 Η θέση της Δ.Ο.Ε. για τα Π.Δ. 

1989-03-19 ΕΞΟ Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που έμεινε μεσοστρατίς. 

1989-03-31 Δ.Β. 1011 Απεργιακές κινητοποιήσεις. 

1989-04-30 Δ.Β. 1012 Η θέση της Δ.Ο.Ε. για το Π.Δ. για την Επιμόρφωση. 

1989-05-31 Δ.Β. 1013 Έκθεση πεπραγμένων συνδ. έτους 1988-89 

1989-06-30 Δ.Β. 1014 Η θέση της Δ.Ο.Ε. για το Π.Δ. για την εξομοίωση. 

 

Τα τρία παρακάτω έγγραφα αν και τοποθετούνται εκτός του είδους και του 

χρονολογικού εύρους της έρευνας, εν τούτοις καταγράφονται και παρατίθενται στο 

Παράρτημα 5, καθώς αυτά δόθηκαν από τον Απόστολο Τσακαλίδη, κατά τη διάρκεια 

της συνέντευξης. 

 

1990-09-05 Αναφορά-Καταγγελία Καρυδιά προς τον Νομάρχη. 

1991-11-14 Το πρόβλημα της στέγασης των σχολικών συμβούλων 

1992-04-13 Επιστολή συντονιστή προς υπουργό για αγνόηση των Σχ. Συμβούλων από στελέχη της 

διοίκησης  
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519 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 (Ερωτηματολόγιο) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 (Ερωτηματολόγιο) 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

ημιδομημένης συνέντευξης 

Σε ποια θέση υπηρετούσατε την εποχή 1981-89; 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ 

Α.1. Ποια ήταν, κατά την άποψή σας, τα σημαντικότερα ζητήματα και αιτήματα 

της κοινωνίας κατά τη μεταπολίτευση (μετά το 1974); 

Α.2. Ποια ήταν η κατάσταση στην παιδεία πριν από το 1981; 

Α.3. Ποιος κατά την άποψή σας ήταν ο προσανατολισμός (ιδεολογικοί στόχοι) της 

παιδείας; 

Α.4. Εσείς προσωπικά, θεωρείτε ότι έπρεπε να αλλάξουν κάποια σημεία της 

μεταρρύθμισης του 1976; (Αν ναι, ποια; Αν όχι, γιατί; Για ποιο λόγο;) 

 

Β. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Β.1. Αισθάνεστε ότι εσείς αλλά και οι άλλοι εκπαιδευτικοί, σε ατομικό επίπεδο, 

είχατε την ευκαιρία να εκφράσετε τις απόψεις σας και να επηρεάσετε με τις 

θέσεις σας τη σχεδιαζόμενη εκπαιδευτική πολιτική (της περιόδου ’82-85) πριν 

αυτή θεσπιστεί; (Αν ναι, πώς; Αν όχι, γιατί;) 

Β.2. Αισθάνεστε ότι η Δ.Ο.Ε., το ανώτερο συνδικαλιστικό όργανο του κλάδου είχε 

την ευκαιρία να συμμετάσχει ενεργά στη διαδικασία διαμόρφωσης της 

εκπαιδευτικής πολιτικής και με τις ενέργειές της να επηρεάσει την κατεύθυνσή 

της; (Το έκανε; Αν ναι, πώς; Αν όχι, γιατί;) 

Β.3. Ποια άτομα ή ποιες άλλες ομάδες ή φορείς θυμάστε να έλαβαν μέρος στο 

διάλογο για τη διαμόρφωση εκείνης της εκπαιδευτικής πολιτικής και πώς; 

Β.4. Ποιος ή ποιοι από τους φορείς πιστεύετε ότι έπαιξαν τον πιο σημαντικό ρόλο 

τελικά στη διαμόρφωσή της; 

 

Γ. ΓΙΑ ΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ’82 - ’85 

Γ.1. Ποιες ήταν κατά την άποψή σας οι σημαντικότερες αλλαγές της μεταρρύθμισης 

της περιόδου 82-85; 

Γ.2. Ποιοι ήταν οι στόχοι της Γενικής παιδείας μετά τις νομοθετικές ρυθμίσεις της 

περιόδου 82-85; 

Γ.3. Με τον Ν.1304/82 διαχωρίστηκε η διοίκηση της εκπαίδευσης από την 

καθοδήγηση. Πού αποσκοπούσαν αυτές οι αλλαγές κατά την άποψή σας; Ποιοι 

ήταν οι στόχοι;  

Γ.4. Πώς σας βοήθησε εσάς αυτό, από τη θέση που υπηρετούσατε;  

Γ.5. Πέτυχε τους στόχους της ο διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων του επιθεωρητή 

στη Διοίκηση με το προϊστάμενο διεύθυνσης και τους προϊσταμένους γραφείων 

και στην Παιδαγωγική και Επιστημονική Καθοδήγηση με το σχολικό σύμβουλο;  

Γ.6. Υπήρχαν ζητήματα που διαφωνούσατε εσείς προσωπικά με αυτά τα 

νομοθετήματα; 

i. (Ο Ν.1304/82 και το Π.Δ. 214/84 προέβλεπαν ότι ο σχολικός 

σύμβουλος θα μετείχε στην αξιολόγηση, ποια ήταν η θέση σας τότε γι’ 

αυτό; Ποια είναι η θέση σας σήμερα; 
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ii. Ο Ν.1566/85 ανέφερε ότι ο Διευθυντής θα μετείχε στην αξιολόγηση 

εκπαιδευτικού, ποια ήταν η θέση σας γι’ αυτό; Ποια είναι η θέση σας 

σήμερα; ) 

 

Δ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Δ.1. Ο 1566/85 προέβλεπε μια σειρά Π.Δ. τα οποία έπρεπε να θεσμοθετηθούν. 

Γιατί νομίζετε ότι δεν θεσμοθετήθηκαν; 

Δ.2. Ποιοι παράγοντες θεωρείται έπαιξαν ρόλο για τη μη θέσπισή τους και τελικά 

τη μη εφαρμογή τους; 

Δ.3. Ποια είναι η άποψή σας για τα όργανα της πολιτείας στην εφαρμογή της 

συγκεκριμένης μεταρρύθμισης; 

Δ.4. Ποια είναι η άποψή σας για το ρόλο των στελεχών της δεκαετίας του ’80 

(διοικητικών και καθοδηγητικών) στην εφαρμογή της συγκεκριμένης 

μεταρρύθμισης; 

Δ.5. Ποια είναι η άποψή σας για το ρόλο των συνδικαλιστών της εποχής στην 

εφαρμογή της; 

Δ.6. Ποια είναι η άποψή σας για το ρόλο των εκπαιδευτικών τη δεκαετία του ΄80 

στην εφαρμογή της; 

Δ.7. Ποια είναι η άποψή σας για το ρόλο των γονέων και της ευρύτερης κοινωνίας 

(π.χ. ΟΤΑ, Τύπος, κλπ) στην εφαρμογή της; 

Δ.8. Εσείς προσωπικά θα προτείνατε ή θα κάνατε κάτι διαφορετικά από αυτό που 

κάνατε κατά την εφαρμογή της; 

 

Ε. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Ε.1. Τώρα, που βρισκόμαστε από απόσταση, πώς αποτιμάτε γενικά τη 

μεταρρυθμιστική προσπάθεια της εποχής εκείνης; 

Ε.2. Απάντησαν εκείνες οι αλλαγές στην παιδεία (82-85) στα κοινωνικά αιτήματα 

της εποχής; 

Ε.3. Τι επεδίωκαν τελικά οι ρυθμίσεις της εκπαιδευτικής πολιτικής εκείνης της 

περιόδου; 

Ε.4. Υπάρχει κάτι που κατά την άποψή σας δεν λειτούργησε;  

Ε.5. Θυμάστε κάποιες ρυθμίσεις που ενώ προβλεπόταν δεν υλοποιήθηκαν; Ποια;  

Ε.6. Κατά την άποψή σας έπρεπε να νομοθετηθεί κάτι ακόμα ή κάτι διαφορετικό; 

(Αν ναι, τι; Αν όχι, γιατί;)  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 (Νομοθεσία) 
1982-01-30 Νόμος 1228/1982 (ΦΕΚ 15/11-2-82 τ. Α’) Άρθρο 2. Τονισμός με το 

μονοτονικό σύστημα. 

1982-02-25 Νόμος 1232/1982 (ΦΕΚ 22/25-2-82 τ. Α’) Επαναφορά σε ισχύ, 

τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Ν.Δ. 4352/1964 και άλλες 

διατάξεις. (Κατάργηση Γενικών Διευθυντών και Εποπτών Δημοτικής, Μέσης και 

Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης) 

1982-03-23 Υπουργική απόφαση Αριθ. 24976/736/82 (ΦΕΚ 124/23-3-82 τ. Β' ). 

«Χορήγηση μηνιαίου ειδικού επιδόματος στο διδακτικό προσωπικό της Γενικής 

Εκπαίδευσης» 

1982-04-29 Π.Δ. 297/1982 (ΦΕΚ 22/29-4-1982 τ. Α’) «Εφαρμογή του μονοτονικού 

συστήματος στην Εκπαίδευση και στη Διοίκηση». 

1982-06-24 Υ.Α. ΣΤ.5/14 (ΦΕΚ 435/24-6-82 τ. Β’) «Αναμόρφωση Συλλογικών Οργάνων 

Γνωμοδοτικής και Αποφασιστικής αρμοδιότητας και Υπηρεσιακών Συμβουλίων 

και Υπηρεσιακών Πειθαρχικών Συμβουλίων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας 

και θρησκευμάτων και Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται απ' αυτό». 

1982-07-01 Νόμος 1264/1982 (ΦΕΚ 79/1-7-82 τ. Α ') «Για τον εκδημοκρατισμό του 

Συνδικαλιστικού Κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών 

ελευθεριών των εργαζομένων». 

1982-07-16 Νόμος 1268/1982 (ΦΕΚ 87/16-7-82 τ. Α'). «Για τη δομή και λειτουργία των 

Α.Ε.Ι.» 

1982-08-31 Π.Δ. 583/1982 (ΦΕΚ 107/31-8-82 τ. Α'). «Αναλυτικό και Ωρολόγιο 

πρόγραμμα των Α' και Β' τάξεων του Δημοτικού Σχολείου».  

1982-09-21 Π.Δ. 603/1982 (ΦΕK 117/21-9-82 τ. Α'). «Οργάνωση και λειτουργία των 

μονάδων Ειδικής αγωγής». 

1982-10-22 Υπουργική Απόφαση ΣΤ.5/27/82 (ΦΕΚ 837/22-10-82 τ. Β'). «Τροποποίηση 

και συμπλήρωση διατάξεων για τα συλλογικά όργανα αρμοδιότητας 

ΥΠ.Ε.Π.Θ.». 

1982-12-07 Νόμος 1304/1982 (ΦEΚ 144/7-12-82 τ. Α'). «Για την επιστημονική - 

παιδαγωγική καθοδήγηση και τη διοίκηση στη Γενική και τη Μέση Τεχνική - 

Επαγγελματική Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις». 

1982-12-29 Υπουργική Απόφαση Δ2/25783/23-12-82 (ΦΕΚ 1064/29-12-82 τ. Β’). 

«Καθορισμός προθεσμιών υποβολής αιτήσεων και διαδικασία πρόκρισης και 

επιλογής για τις θέσεις των σχολικών συμβούλων». 

1983-01-31 Υπουργική Απόφαση Δ4/1395/31-1-83 (ΦΕΚ 36 τ. Β’) (Διόρθ. Σφαλμ. στο 

ΦΕΚ 111/16-3-83 τ. Β΄) «Καθορισμός εδρών και περιοχών αρμοδιότητας των 

Γραφείων Δημοτικής Εκπαίδευσης».  

1983-03-01 Υπουργική Απόφαση Φ.353.1/1/Δ1/2576/1-3-83 «Καθορισμός 

προθεσμιών υποβολής αιτήσεων και διαδικασία πρόκρισης και επιλογής για τις 

θέσεις των Προϊσταμένων Διευθύνσεων Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης 

Τεχνικής-Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» 
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1983-03-11 Υ.Α. Δ4/299/33 (ΦΕΚ 101/11-3-83 τ. Β’). «Κατανομή των θέσεων 

Προϊσταμένων Διευθύνσεων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης σε κλάδους». 

1983-03-11 Υ.Α. Δ5/827/83 (ΦΕΚ 101/11-3-83 τ. Β'). «Εξουσιοδότηση [προϊσταμένων] 

χορήγησης μισθολογικών κλιμακίων». 

1983-04-12 Π.Δ. 98/1983 (ΦΕΚ 44/12-4-83 τ. Α’) «Έναρξη και λήξη του ακαδημαϊκού 

και διδακτικού έτους, εορτολόγιο, εγγραφές, θέματα λειτουργίας, σπουδών και 

σπουδαστών, εξετάσεις, φοίτηση, πειθαρχία, τύπος και περιεχόμενο των 

Παιδαγωγικών Ακαδημιών και Σχολών Νηπιαγωγών». 

1983-04-13 Π.Δ. 102/1983 (ΦΕΚ 45/13-4-83 τ. Α'). «Προϋποθέσεις και διαδικασίες 

μεταθέσεων του διδακτικού προσωπικού της Δημοτικής εκπαίδευσης». 

1983-04-28 Νόμος 1351/1983 (ΦΕΚ 56/26-4-83 τ. Α’). «Εισαγωγή Σπουδαστών στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις». 

1983-06-07 Π.Δ. 177/1983 (ΦΕΚ 70/7-6-83 τ. Α'). «Οργάνωση και λειτουργία των 

Σχολών Επιμόρφωσης Λειτουργών Δημοτικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Δ.Ε.)». 

1983-06-07 Π.Δ. 178/1983 (ΦΕΚ 70/7-6-83 τ. Α'). «Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία 

των Σχολών Επιμόρφωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Μ.Ε.)». 

1983-06-28 Π.Δ. 225/1983 (ΦΕΚ 84/28-6-83 τ. Α’). «Τρόπος διαπίστωσης των 

κριτηρίων επιλογής των προϊσταμένων των Διευθυντών Δημοτικής, Μέσης 

Γενικής και Μέσης Τεχνικής-Επαγγελματικής Εκπαίδευσης». 

1983-06-29 Υ.Α. Γ3/932/83 (ΦΕΚ 369/29-6-83 τ. Β’) «Ορισμός του τύπου του τίτλου 

σπουδών που χορηγείται στους απόφοιτους της ετήσιας επιμόρφωσης στις 

Σ.Ε.Λ.Δ.Ε.» 

1983-07-18 Π.Δ. 255/1983 (ΦΕΚ 95/83 τ. Α '). «Διορισμός και τοποθέτηση 

εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης». 

1983-09-08 Π.Δ. 330/1983 (ΦΕΚ 119/8-9-83 τ. Α '). «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του 

Υπουργείου Προεδρίας της Κυβερνήσεως στους Νομάρχες» (Για παροχή 

τηλεφωνικής σύνδεση των σχολικών μονάδων). 

1983-09-08 Π.Δ. 340/1983 (ΦΕΚ 120/8-9-83 τ. Α'). «Καθορισμός των καθηκόντων και 

αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των Διευθύνσεων και Γραφείων της 

Εκπαίδευσης και του τρόπου αναπλήρωσής τους». 

1983-09-23 Υ.Α. Φ4/Δ4/516/1983 (ΦΕΚ. 558/23-9-83 τ. Β'). «Καθορισμός εδρών και 

περιοχών αρμοδιότητας των Διευθύνσεων και Γραφείων Δημοτικής 

Εκπαίδευσης». 

1983-11-18 Π.Δ. 449/1985 (ΦΕΚ 168/18-11-83 τ• Α’). «Αναλυτικό και Ωρολόγιο 

πρόγραμμα μαθημάτων: 1) Μελέτη περιβάλλοντος και Μαθηματικών Γ' τάξης 

του Δημοτικού Σχολείου, 2) Νεοελληνική γλώσσα Γ' και Δ' τάξεων του 

Δημοτικού Σχολείου». 

1983-11-21 Υ.Α. Φ.354.11/114/Δ1/13889 (ΦΕΚ 662/21-11-83 τ. Β΄) «Ορισμός των 

περιφερειών και της έδρας των Σχολικών Συμβουλίων Δημοτικής Εκπαίδευσης». 

1983-11-24 Νόμος 1404/1983 (ΦΕΚ 173/24-11-83 τ. Α'). «Δομή και λειτουργία των 

Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων». 
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1983-12-14 Π.Δ. 472/1983 (ΦΕΚ 181/14-12-83 τ. Α'). «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του 

Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στους Νομάρχες» (Θέματα 

προσωπικού, Οικονομικά θέματα κ.ά). 

1983-12-28 Υ.Α. Δ1/15814/28.12.83 (ΦΕΚ 427/83 τ. Γ '). «Επικύρωση τελικού πίνακα 

επιλογής σχολικών συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης». 

1984-01-10 Υ.Α. Δ1/15941/10-1-84 (ΦΕΚ 8/10-1-84 τ. Γ’) «Ορισμός και τοποθέτηση 

προϊσταμένων δημοτικής εκπαίδευσης». 

1984-02-07 Υ.Α. Φ 354.11/2/Δ1/1479 (ΦΕΚ 55/7-2-84 τ. Β΄) Ορισμός περιφερειών και 

έδρας των σχολικών συμβούλων προσχολικής αγωγής. 

1984-02-07 Υ.Α. Φ354.11/1/Δ1/1478 (ΦΕΚ 55/7-2-84 τ. Β΄) Ορισμός περιφερειών και 

έδρας των σχολικών συμβούλων ειδικής αγωγής. 

1984-02-10 Υ.Α. Δ1/158/10-2-84• (ΦΕΚ 49/10-2-84 τ. Γ’) «Ορισμός και τοποθέτηση 

σχολικών συμβούλων». 

1984-03-22 Υ.Α. Δ4/131 (ΦΕΚ 165/22-3-84 τ. Β’) «Τροποποίηση των εδρών και 

περιοχών αρμοδιότητας των Διευθύνσεων και Γραφείων Δημοτικής 

Εκπαίδευσης». 

1984-03-27 Υ.Α. Φ. 354.11/6/Δ1/3317/14-3-84 (ΦΕΚ 188/27-3-84 τ. Β’) «Ορίζονται τα 

σχολεία των περιφερειών σχολικών συμβούλων ειδικής αγωγής». 

1984-03-27 Υ.Α. Φ. 354.11/6/Δ1/3318/14-3-84 (ΦΕΚ 188/27-3-84 τ. Β’) «Ορίζονται τα 

νηπιαγωγεία των περιφερειών σχολικών συμβούλων προσχολικής αγωγής». 

1984-03-27 Υ.Α. Φ. 354.11/4/Δ1/3316/14-3-84 (ΦΕΚ 192/27-3-84 τ. Β’) «Ορισμός 

δημοτικών σχολείων των περιφερειών σχολικών συμβούλων δημοτικής 

εκπαίδευσης». 

1984-05-03 Π.Δ. 168/1984 (ΦΕΚ 56/3-5-84 τ. Α΄) «Αναλυτικό και Ωρολόγιο Πρόγραμμα 

Μαθήματος Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων Δημοτικού». 

1984-05-24 Π.Δ. 214/1984 (ΦΕΚ 77/29-5-84 τ. Α'). «Καθήκοντα και αρμοδιότητες 

σχολικών συμβούλων». 

1984-07-19 Π.Δ. 277/84 (ΦΕΚ 104/19-7-84 τ. Α’). «Σύσταση και συγκρότηση 

συμβουλίων αρμοδίων για την επιλογή, την επανάκριση για ανανέωση της 

θητείας, τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και τον πειθαρχικό έλεγχο των 

σχολικών συμβούλων». 

1984-08-07 Π.Δ. 306/1984 (ΦΕΚ 113/7-8-84 τ. Α') «Ωρολόγιο και Αναλυτικό 

Πρόγραμμα των μαθημάτων και ασκήσεων των Παιδαγωγικών Ακαδημιών κατά 

έτη σπουδών». 

1984-08-10 Π.Δ. 309/1984 (ΦΕΚ 114/10-8-84 τ. Α'). «Ωρολόγιο και Αναλυτικό 

πρόγραμμα των μαθημάτων των Σχολών Νηπιαγωγών κατά έτη σπουδών». 

1984-11-16 Υ.Α. Φ.354.11/10/Δ1/12076 (ΦΕΚ 814/16-11-84 τ. Β΄). Συμπλήρωση της 

απόφασης με την οποία ορίζονται οι περιφέρειες και οι έδρες των σχολικών 

συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης. 

1984-12-20 Π.Δ. 584/1984 (ΦΕΚ 207/20-12-84 τ. Α '). «Αξιολόγηση ουσιαστικών 

προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ., πλην των 

εκπαιδευτικών». 



 

 

524 Η Εκπαιδευτική Πολιτική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση τη δεκαετία του 80 

1985-05-30 Υ.Α. Φ.484/87/ΣΤ3/2900 (ΦΕΚ 322/30-5-85 τ. Β΄) Οργάνωση και 

λειτουργία Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων (Ε.Π.Δ.). 

1985-09-16 Υ.Α. Φ. 354.11/2/Δ1/9138 (ΦΕΚ 535/16-9-85 τ. Β΄) Συμπλήρωση-

Τροποποίηση της απόφασης με την οποία ορίζονται οι περιφέρειες και οι έδρες 

των σχολικών συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης. 

1985-09-30 Νόμος 1566/1985 (ΦΕΚ 167/30-9-85 τ. Α’) «Δομή και λειτουργία της 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 

1986-03-20 Π.Δ. 75/86 (ΦΕΚ 28/20-3-1986 τ. Α΄) «Σύσταση, σύνθεση και αρμοδιότητες 

των υπηρεσιακών και πειθαρχικών συμβουλίων του εκπαιδευτικού 

προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» 

1986-03-26 Υ.Α. Δ4/98/ (ΦΕΚ 125/26-3-86 τ. Β΄) (Διόρθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ Β΄ 413/11 

Ιουν. 1986) Συμπλήρωση-Τροποποίηση της απόφασης με την οποία ορίζονται οι 

έδρες και οι περιοχές αρμοδιότητας των Διευθύνσεων και Γραφείων Δημοτικής 

Εκπαίδευσης. 

1986-04-24 Υ.Α. Γ1/190 (ΦΕΚ 244/24-4-86 τ. Β΄) «Τίτλος σπουδών που χορηγείται 

στους μαθητές που αποφοιτούν από το δημοτικό σχολείο» 

1986-06-13 Νόμος 1600/1986 (ΦΕΚ 76/13-6-86 τ. Α'). «Μονιμοποίηση εκπαιδευτικών 

που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

αορίστου χρόνου». 

1986-06-13 Π.Δ. 188/86 (ΦΕΚ 76/13-6-86 τ. Α'). «Μετονομασία και συμπλήρωση της 

σύνθεσης των αρμόδιων για θέματα σχολικών συμβούλων συμβουλίων». 

1987-06-19 Π.Δ. 208/1987 (ΦΕΚ 96/19-6-86 τ. Α΄) Έναρξη και λήξη του σχολικού 

διδακτικού έτους των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

1986-04-24 Υ.Α. Γ1/190 (ΦΕΚ 244/24-6-86 τ. Β΄) «Τίτλος σπουδών που χορηγείται 

στους μαθητές που αποφοιτούν από το δημοτικό σχολείο». 

1986-09-09 Υ.Α Δ4/654 (ΦΕΚ 568/9-9-86 τ. Β’) «Καθορισμός της έδρας των γραφείων 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης». 

1986-09-29 Υ.Α. Δ4/734/11-9-86 (ΦΕΚ 628/29-9-86 τ. Β’) Τροποποίηση της απόφασης 

καθορισμού της έδρας των γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

1986-10-23 Υ.Α. Φ.354.11/3/Δ1/12230 (ΦΕΚ 715/23-10-86 τ. Β΄) Συμπλήρωση-

Τροποποίηση της απόφασης με την οποία ορίζονται οι περιφέρειες και οι έδρες 

σχολικών συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης. 

1987-06-19 Π.Δ. 208/1987 (ΦΕΚ 96/19-6-87 τ. Α΄) Έναρξη και λήξη του σχολικού 

διδακτικού έτους των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

1987-08-24 Υ.Α. Φ.354.11/7/Δ1/18491 (ΦΕΚ 460/24-8-87 τ. Β΄) Συμπλήρωση-

Τροποποίηση της απόφασης με την οποία καθορίζονται οι έδρες κάθε 

περιφέρειας σχολικού συμβούλου  προσχολικής αγωγής. 

1987-08-27 Υ.Α. Δ4/435/ (ΦΕΚ 464/27-8-87 τ. Β΄). Συμπλήρωση-Τροποποίηση της 

απόφασης με την οποία καθορίζονται οι έδρες των γραφείων πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. 

1987-11-03 Υ.Α. Φ. 354.11/16/ΔΙ/9252   (ΦΕΚ 571/3-11-87 τ. Β΄) Συμπλήρωση –

Τροποποίηση της απόφασης για τον ορισμό των δημοτικών σχολείων των 

περιφερειών σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης. 
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1987-11-03 Υ.Α. Φ. 354.11/19/Δ1/9932/ (ΦΕΚ 572/3-11-87 τ. Β΄) Συμπλήρωση-

Τροποποίηση της απόφασης με την οποία ορίζονται τα νηπιαγωγεία (δημόσια 

και ιδιωτικά) κάθε περιφέρειας σχολικού συμβούλου  προσχολικής αγωγής. 

1988-01-08 Π.Δ. 2/1988 (ΦΕΚ 1/8-1-88 τ. Α’) Διαδικασία επανάκρισης σχολικών 

συμβούλων για ανανέωση της θητείας τους. 

1988-03-03 Υ.Α. Φ. 350/16/Δ1/3395/ (ΦΕΚ 117/3-3-88 τ. Β΄). Τροποποίηση της 

απόφασης για τον ορισμό των δημοτικών σχολείων των περιφερειών σχολικών 

συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης. 

1988-05-25 Π.Δ. 240/1988 (ΦΕΚ 104/25-5-88 τ. Α΄) Γνωμοδοτικά συμβούλια 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής. 

1988-06-13 Υ.Α. Δ1/7177 (ΦΕΚ 379/13-6-88 τ. Β΄) Διαχωρισμός των σχολείων των 

νομών σε περιοχές τοποθέτησης διευθυντών Π.Ε. 

1988-06-21 Π.Δ. 296/1988 (ΦΕΚ 138/21-6-88 τ. Α΄) Αύξηση θέσεων σχολικών 

συμβούλων Προσχολικής Αγωγής. (Αυξάνονται οι θέσεις από 20 σε 50). 

1988-07-08 Π.Δ. 322/1988 (ΦΕΚ 150/8-7-88 τ. Α') Έναρξη-Λήξη σχολικού-διδακτικού 

έτους των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

1988-09-08 Υ.Α. Φ.354.11/4/ΔΙ/7941 (ΦΕΚ 658/8-9-88 τ. Β΄) Συμπλήρωση –

Τροποποίηση της απόφασης για τον ορισμό των δημοτικών σχολείων των 

περιφερειών σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης. 

1988-10-11 Υ.Α. Δ1/9036 (ΦΕΚ 743/11-10-88 τ. Β΄) Διαχωρισμός των σχολείων των 

νομών σε περιοχές τοποθέτησης διευθυντών Π.Ε. 

1989-01-09 Π.Δ. 17/1989 (ΦΕΚ 7/9-1-89 τ. Α΄) Αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος 

της Γεωγραφίας των Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων του Δημοτικού Σχολείου. 

1989-02-14 Π.Δ. 115/1989 (ΦΕΚ 51/14-2-89 τ. Α΄) Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των 

εκπαιδευτικών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

1989-03-02 Υ.Α. Φ.361.23/46/Δ1/1415 (ΦΕΚ 156/2-3-89 τ. Β΄) Κατάταξη Δημοτικών 

Σχολείων και Νηπιαγωγείων της χώρας σε αξιολογικές κατηγορίες. (Για 

μετάθεση). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 (Υπουργοί Παιδείας) 
 

28 Νοέμβριου 1977 – 10 Μαΐου 1980  

Υπουργός: Ιωάννης Βαρβιτσιώτης  

Υφυπουργοί: Βασίλης Κοντογιαννόπουλος, Χάρης Καρατζάς 

10 Μαΐου 1981 – 21 Οκτωβρίου 1981 

Υπουργός: Αθανάσιος Ταλιαδούρος  

Υφυπουργοί: Βασίλης Κοντογιαννόπουλος, Χάρης Καρατζάς 

21 Οκτωβρίου 1981 – 5 Ιουλίου 1982  

Υπουργός: Ελευθέριος Βερυβάκης  

Υφυπουργός: Πέτρος Μώραλης 

5 Ιουλίου 1982 – 25 Απριλίου 1986 

Υπουργός: Απόστολος Κακλαμάνης 

Υφυπουργοί: Στέλιος Παπαθεμελής, Πέτρος Μώραλης 

25 Απριλίου 1986 – 9 Μαΐου 1988 

Υπουργός: Αντώνης Τρίτσης  

Υφυπουργοί: Πέτρος Μώραλης (έως 31-10-86), Φίλιππος Πετσάλνικος (έως 

5-2-1987) Δήμος Παπαδημητρίου (από 5-2-87 έως 20-7-87), Ιωάννης 

Κωνσταντινίδης (από 5-2-87 έως 22-6-88), Γρηγόριος Σολωμός (από 23-9-

87 έως 27-11-87) 

9 Μαΐου 1988 – 22 Ιουνίου 1988 

Υπουργός: Απόστολος Κακλαμάνης  

Υφυπουργός: Ιωάννης Κωνσταντινίδης 

22 Ιουνίου 1988 – 2 Ιουλίου 1989 

Υπουργός: Γεώργιος Παπανδρέου  

Αναπληρωτής Υπουργός: Στέφανος Τζουμάκας (από 18-11-88 έως 1-12-88) 

Υφυπουργοί: Ρούλα Κακλαμανάκη (από 22-6-88 έως 9-9-88), Χάρης 

Καστανίδης (9-9-88 έως 1-12-88) Φίλιππος Πετσάλνικος (22-12-88 έως 2-7-

89), Νίκος Λεβογιάννης (22-12-88 έως 2-7-89) 

ΠΗΓΗ: Γενική Γραμματεία Κυβέρνησης (http://www.ggk.gov.gr/?p=1291) 

 

http://www.ggk.gov.gr/?p=1291


 

 

 

527 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 (Διοικητικά Συμβούλια Δ.Ο.Ε.) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 (Διοικητικά Συμβούλια Δ.Ο.Ε.) 
 

49η (6η Μεταδικτατορική) Γ.Σ. 1-6/7/80 (Δ.Β., 874/1-8-80 σ. 8)  

Γεωργιάδης Κυριάκος..................... Πρόεδρος 

Αλεξανδρόπουλος Θεόδωρος ........ Α’ Αντιπρόεδρος 

Παπαδογιαννάκης Γεώργιος .......... Β’ Αντιπρόεδρος 

Ιατρίδης Δημήτριος ........................ Γενικός Γραμματέας 

Χασάπης Γεώργιος ......................... Ειδικός Γραμματέας 

Ζουμαδάκης Βασίλειος .................. Ταμίας 

Αμοιρόπουλος Γεώργιος ................ Μέλος 

Μαρινάκης Αριστείδης ................... Μέλος 

Ψαρολογάκης Κλεάνθης ................ Μέλος 
 

50η (7η Μεταδικτατορική) Γ.Σ. 24-28/6/81 (Δ.Β., 897/Ιούλ. 81 σ.1) 

Κυριάκος Γεωργιάδης..................... Πρόεδρος 

Θεόδωρος Αλεξανδρόπουλος ........ Αντιπρόεδρος 

Απόστολος Κοτλίτσας ..................... Γενικός Γραμματέας 

Μιλτιάδης Παπαστεργίου .............. Ειδικός Γραμματέας 

Αναστάσιος Δρούγκας .................... Οργανωτικός Γραμματέας 

Κλεάνθης Ψαρολογάκης ................ Ταμίας 

Ευτυχία Κοστρίβα ........................... Αναπλ. Ταμίας 

Κωνσταντίνος Κακαβάκης .............. Σύμβουλος Τύπου και Δημ. Σχέσεων 

Δημήτριος Δημαλέξης .................... Υπεύθυνος Εκδόσεων  

Χρήστος Κοντογιάννης ................... Μέλος 

Ελένη Μαστρογιαννοπούλου  ........ Μέλος 

 

Μετά την τοποθέτηση του Κυρ. Γεωργιάδη ως Νομάρχη το Δ.Σ. έχει την εξής σύνθεση 

(Δ.Β., 913/Απρ.Β’ σ.1) 

Θεόδωρος Αλεξανδρόπουλος ........  Πρόεδρος 

Αναστάσιος Δρούγκας  ................... Αντιπρόεδρος 

Απόστολος Κοτλίτσας  .................... Γενικός Γραμματέας 

Μιλτιάδης Παπαστεργίου .............. Ειδικός Γραμματέας 

Ευτυχία Κοστρίβα  .......................... Οργανωτικός Γραμματέας 

Κλεάνθης Ψαρολογάκης  ............... Ταμίας 

Ιωάννης Κατσιγιάννης  ................... Αναπλ. Ταμίας 

Κωνσταντίνος Κακαβάκης  ............. Σύμβουλος Τύπου και Δημ. Σχέσεων 

Χρήστος Χαρδαλιάς  ....................... Υπεύθυνος Εκδόσεων 

Χρήστος Κοντογιάννης  .................. Μέλος 

Δημήτριος Δημαλέξης  ................... Μέλος 
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51η (8η Μεταδικτατορική) Γ.Σ. 21-25/6/82 (Δ.Β., 919/Ιούλ. 82 σ.8) 

Μενέλαος Παπαχρίστος  ................ Πρόεδρος 

Χριστόφορος Κορυφίδης ................ Αντιπρόεδρος 

Χρήστος Κοντογιάννης ................... Γενικός Γραμματέας 

Αντώνης Γιάγκος  ............................ Ειδικός Γραμματέας 

Ευτυχία Κοστρίβα  .......................... Οργανωτικός Γραμματέας 

Σπύρος Κολατσός  .......................... Ταμίας 

Δήμητρα Λάζου  ............................. Αναπλ. Ταμίας 

Απόστολος Κοιλίτσας  .................... Σύμβουλος Τύπου και Δημ. Σχέσεων 

Θωμάς Μπάκας  ............................. Υπεύθυνος Εκδόσεων 

Γιώργος Ψωμάς  ............................. Μέλος 

Δημήτρης Μανδρέκας  ................... Μέλος 

 

52η (9η Μεταδικτατορική) Γ.Σ. 21-25/6/83 Είναι πρώτη φορά που οι εκλογές γίνονται με 

τον νέο συνδικαλιστικό νόμο 1264/82 (Δ.Β. 940-41/Ιούλ-Αύγ. 83 σ.46).  

Μενέλαος Παπαχρίστος (ΠΑΣΚ) ..... Πρόεδρος 

Χριστόφορος Κορυφίδης (ΠΑΣΚ) .... Αντιπρόεδρος 

Κωνσταντίνος Κακαβάκης (ΠΑΣΚ) .. Γενικός Γραμματέας 

Γιάννης Βαγενάς (ΔΑΣΚ) ................. Ειδικός Γραμματέας 

Λευτέρης Γιαζκουλίδης (ΠΑΣΚ) ...... Οργανωτικός Γραμματέας 

Γιώργος Ψωμάς (ΠΑΣΚ) .................. Ταμίας 

Θωμάς Μπάκας (ΠΑΣΚ) .................. Έκδοση Δ.Β. 

Σωκράτης Τσουκνίδας (ΠΑΣΚ) ........ Σύμβουλος Τύπου και Δημ. Σχέσεων 

Γιάννης Μπαρτσώκας (ΔΗΚΙ) ......... Υλικού-Βιβλιοθήκης 

Παναγ. Παπαδόπουλος (ΔΗΚΙ)  ...... Μέλος 

Κώστας Σπαγόπουλος (ΔΗΚΙ) ......... Μέλος 

 

54η (11η Μεταδικτατορική) Γ.Σ. 21-26/6/85 (Δ.Β. 968/Αύγ.85 σ.1) 

Μενέλαος Παπαχρίστος (ΠΑΣΚ) ..... Πρόεδρος 

Χριστόφορος Κορυφίδης (ΠΑΣΚ) .... Αντιπρόεδρος 

Θωμάς Μπάκας (ΠΑΣΚ) .................. Γενικός Γραμματέας 

Λευτέρης Γιαζκουλίδης (ΠΑΣΚ) ...... Οργανωτικός Γραμματέας 

Νίκος Στρατικόπουλος (ΠΑΣΚ)........ Ταμίας 

Αντώνης Παυλίδης (ΠΑΣΚ)  ............ Υπ. Εκδόσεων 

Αριστείδης Μπλάνας (ΔΗΚΙ)  .......... Υλικού-Βιβλιοθήκης 

Κωνσταντίνος Φλουρής (ΔΗΚΙ) ...... Σύμβουλος Τύπου και Δημ. Σχέσεων 

Κώστας Σπαγόπουλος (ΔΗΚΙ) ......... Μέλος 

Γιάννης Μπαρτσώκας (ΔΗΚΙ) ......... Μέλος 

Γιάννης Βαγενάς (ΔΑΣΚ) ................. Μέλος 

 

 

 



 

 

 

529 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 (Διοικητικά Συμβούλια Δ.Ο.Ε.) 

Φεβρουάριος 1986. Ανασύνθεση λόγω παραίτησης του Θ. Μπάκα από τη θέση του 

Γενικού Γραμματέα (Δ.Β. 975/Φεβρ.86 σ.4) 

Μενέλαος Παπαχρίστος (ΠΑΣΚ) ..... Πρόεδρος 

Λευτέρης Γιαζκουλίδης (ΠΑΣΚ) ...... Αντιπρόεδρος 

Χριστόφορος Κορυφίδης (ΠΑΣΚ) .... Γενικός Γραμματέας 

Νίκος Στρατικόπουλος (ΠΑΣΚ)........ Ειδικός Γραμματέας και Ταμίας 

Αντώνης Παυλίδης (ΠΑΣΚ)  ............ Οργαν. Γραμματέας και Υπ. Εκδόσεων 

Αριστείδης Μπλάνας (ΔΗΚΙ)  .......... Υπεύθυνος Τύπου και Δημ. Σχέσεων 

Γιάννης Βαγενάς (ΔΑΣΚ) ................. Μέλος  

Θωμάς Μπάκας (ΠΑΣΚ) .................. Μέλος 

Γιάννης Μπαρτσώκας (ΔΗΚΙ) ......... Μέλος 

Κώστας Σπαγόπουλος (ΔΗΚΙ) ......... Μέλος 

Κωνσταντίνος Φλουρής (ΔΗΚΙ) ...... Μέλος 

 

Σεπτέμβριος 1986. Έκτακτη εκλογική Γ.Σ. 27-28/9/86, η οποία προκλήθηκε μετά την 

καταψήφιση των πεπραγμένων στην 55η τακτική Γ.Σ. του Ιουνίου. 

Χριστόφορος Κορυφίδης (ΠΑΣΚ) .... Πρόεδρος 

Γιώργος Ψωμάς (ΠΑΣΚ)  ................. Αντιπρόεδρος 

Χαράλαμπος Καλύβας (ΠΑΣΚ) ........ Γεν. Γραμματέας-Υπεύθ. Εκδόσεων 

Αντώνης Παυλίδης (ΠΑΣΚ) ............. Ειδικ.-Οργανωτ. Γραμματέας 

Νίκος Σπαής (ΠΑΣΚ) ........................ Ταμίας 

Αριστείδης Μπλάνας (ΔΗΚΙ) ........... Υπεύθ. Τύπου, Βιβλ. Δημ. Σχέσεων 

Γιάννης Βαγενάς (ΔΕΕ) ................... Μέλος 

Χρήστος Μασουτής (ΔΗΚΙ) ............. Μέλος 

Ιωάννης Μπαρτσώκας (ΔΗΚΙ) ........ Μέλος 

Μενέλαος Παπαχρίστος (ΣΕΑΚ)  .... Μέλος 

Κώστας Σπαγόπουλος (ΔΗΚΙ)  ........ Μέλος 

 

56η (13η Μεταδικτατορική) Γ.Σ. 24-28/6/87 (Δ.Β. 991/Ιούλ.Αύγ.87 σ.1) 

Χριστόφορος Κορυφίδης (ΠΑΣΚ) .... Πρόεδρος 

Γιάννης Βαγενάς (ΔΕΕ) ................... Γενικός Γραμματέας 

Γιάννης Γούσης (ΔΗΚΙ) .................... Ειδικός Γραμματέας 

Αντώνης Παυλίδης (ΠΑΣΚ) ............. Οργανωτικός Γραμματέας 

Φώτης Χασιώτης (ΠΑΣΚ)  ............... Ταμίας και Υπεύθ. Υλικού 

Αριστείδης Μπλάνας (ΔΗΚΙ)  .......... Υπεύθ.Τύπου και Δημ. Σχέσεων 

Μενέλαος Παπαχρίστος (ΣΕΑΚ)  .... Υπεύθυνος εκδόσεων 

Χαράλαμπος Καλύβας (ΠΑΣΚ)  ....... Μέλος 

Ιωάννης Μπαρτσώκας (ΔΗΚΙ) ........ Μέλος 

Κώστας Σπαγόπουλος(ΔΗΚΙ)  ......... Μέλος 

Φάνης Τουλούπης (ΠΑΣΚ)  ............. Μέλος 
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31-10-87 Ανασύνθεση λόγω παραίτησης Κ. Σπαγόπουλου από την υπηρεσία (Δ.Β., 

993/Οκτ.87 σ.32) 

Χριστόφορος Κορυφίδης (ΠΑΣΚ) .... Πρόεδρος  

Φάνης Τουλούπης (ΠΑΣΚ) .............. Αντιπρόεδρος  

Γιάννης Βαγενάς (ΔΕΕ) ................... Γεν. Γραμματέας  

Χαράλαμπος Καλύβας (ΠΑΣΚ) ........ Ειδ. Γραμματέας, Υπεύθ. Τύπου και Δημ. Σχέσεων 

Αντώνης Παυλίδης (ΠΑΣΚ) ............. Οργαν. Γραμματέας, Υπεύθ. Υλικού και Βιβλιοθήκης  

Φώτης Χασιώτης (ΠΑΣΚ) ................ Ταμίας και Υπεύθυνος Εκδόσεων 

Γιώργος Γούσης (ΔΗΚΙ) ................... Μέλος 

Αριστείδης Μπλάνας (ΔΗΚΙ) ........... Μέλος 

Γιάννης Μπαρτσώκας (ΔΗΚΙ) ......... Μέλος 

Κώστας Στέκας (ΔΗΚΙ)..................... Μέλος 

Παπαχρίστος Μενέλαος (ΣΕΑΚ)  .... Μέλος 

 

7-10-88 Συγκρότηση σε σώμα μετά την έκτακτη Γ.Σ. της 1-2 Σεπτεμβρίου (Δ.Β. 

1007/Οκτ.88 σ. 7) 

Χριστόφορος Κορυφίδης (ΠΑΣΚ) .... Πρόεδρος  

Δημήτρης Αγκαβανάκης (ΔΕΕ)  ...... Αντιπρόεδρος 

Γιάννης Βαγενάς (ΔΕΕ) ................... Γεν. Γραμματέας  

Χαράλαμπος Καλύβας (ΠΑΣΚ) ........ Ειδ. Γραμματέας, Υπεύθ. Τύπου και Δημ. Σχέσεων 

Αντώνης Παυλίδης (ΠΑΣΚ) ............. Οργαν. Γραμματέας  

Φώτης Χασιώτης (ΠΑΣΚ) ................ Ταμίας και Υπεύθ. Υλικού και Βιβλιοθήκης 

Φάνης Τουλούπης (ΠΑΣΚ) ..............  Υπεύθυνος Εκδόσεων 

Ηλίας Αποσκίτης (ΔΑΚΕ) ................. Μέλος 

Γιώργος Γούσης (ΔΑΚΕ) .................. Μέλος 

Ευάγγελος Ντάγκας (ΔΑΚΕ) ............ Μέλος 

Κώστας Στέκας (ΔΑΚΕ) .................... Μέλος 

 



 

 

 

531 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 (Έγγραφα που δόθηκαν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 (Έγγραφα που δόθηκαν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης) 
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533 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 (Έγγραφα που δόθηκαν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης) 
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