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Σύντροφοι, συντρόφισσες,

Φίλες, φίλοι,

Είναι σε όλους γνωστό, ότι το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είχε 

στον αιώνα που φεύγει μια Σισύφειο πορεία. Γνώρισε 

μεταρρυθμίσεις και αντιμεταρρυθμίσεις, πετάγματα και καθιζήσεις, 

έκανε βήματα μπρος, βήματα πίσω. Μ’ όλα αυτά δεν κατάφερε να 

παρακολουθήσει το διεθνή βηματισμό, να προσαρμοσθεί στις 

συνεχώς μεταβαλλόμενες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες.

Σύντροφοι, συντρόφισσες,

Ο παραδοσιακός τρόπος σχεδιασμού της εκπαιδευτικής πολιτικής 

ξεκινά από πολύ περισσότερες βεβαιότητες από όσες επιτρέπει 

μια ρεαλιστική θεώρηση της κοινωνικής εξέλιξης. Όσο κι αν 

ορισμένες πτυχές της ταυτότητάς μας συνδέονται με το παρελθόν, 

η παράδοση από μόνη της δεν είναι επαρκής οδηγός για τον 

ορθολογικό σχεδίασμά της εκπαιδευτικής πολιτικής, με άλλα λόγια, 

για τη διαμόρφωση του πολίτη του μέλλοντος. Κάθε εκπαιδευτικό 

σύστημα υπάρχει για να μπορεί η κοινωνία να προσαρμόζεται στις 

νέες συνθήκες, τις συνθήκες που σε τελική ανάλυση συγκροτούν 

το περιβάλλον μέσα στο οποίο τα μέλη της καλούνται να δράσουν. 

Καθώς ανάμεσα στον σχεδίασμά και την εφαρμογή της 

εκπαιδευτικής πολιτικής από τη μία, και στην παραγωγή των 

εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων από την άλλη, μεσολαβεί ένα 

σχετικά μακρό χρονικό διάστημα, μια ορθολογική εκπαιδευτική



πολιτική δεν μπορεί παρά να είναι μέσο -και μάκρο- πρόθεσμη. 

Τούτο σημαίνει ότι για τον σχεδίασμά της είναι απαραίτητη μια 

ρεαλιστική πρόβλεψη των τάσεων και των εξελίξεων οι οποίες και 

θα διαμορφώσουν το μελλοντικό τοπίο, τόσο σε εθνικό, όσο και σε 

ευρωπαϊκό αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Είμαστε υποχρεωμένοι 

να προετοιμάσουμε τη νέα γενιά να αντιμετωπίσει όχι τον κόσμο 

που πέρασε, αλλά τον κόσμο που έρχεται. Η εκπαίδευση είναι 

εξ’ ορισμού υπόθεση του μέλλοντος. Είναι σημαντικό για όσους 

παίρνουν αποφάσεις για την εκπαίδευση να μπορούν να 

φανταστούν αυτό το μέλλον, να φανταστούν το μελλοντικό παρόν 

των σημερινών παιδιών.

Οι πρώτες δεκαετίες του αιώνα που έρχεται θα φέρουν στο 

προσκήνιο ένα διεθνές περιβάλλον χαρακτηριζόμενο από 

ανταγωνισμό, εντάσεις και κινητικότητα. Ταυτόχρονα αναμένεται 

αύξηση του πληθυσμού σε παγκόσμια κλίμακα, προβλήματα σε 

σχέση με την επάρκεια των διαθέσιμων φυσικών πόρων, 

μεταναστεύσεις ή μετατοπίσεις πληθυσμών, δύσκολα διλήμματα 

αναφορικά με τις επιπτώσεις της τεχνολογικής προόδου. Ποια 

χαρακτηριστικά πρέπει να έχει ο πολίτης του μέλλοντος, ώστε να 

αντιμετωπίσει με επιτυχία αυτές τις προκλήσεις τόσο στο ατομικό, 

όσο και στο συλλογικό επίπεδο; Μέσα από ποιους δρόμους και 

ποιές στρατηγικές θα μπορούσε το σχολείο να συμβάλει στη 

διαμόρφωση των γνώσεων, των αξιών και των στάσεων, αλλά και 

των δεξιοτήτων του μελλοντικού πολίτη;

Η απάντηση σ’ αυτό το ερώτημα, πιστεύω, προκύπτει αβίαστα 

από τη γύρω μας πραγματικότητα. Ο μελλοντικός πολίτης πρέπει



να είναι μια πολυδιάστατη προσωπικότητα καθώς θα κληθεί να 

αντιμετωπίσει με επιτυχία μια πολυδιάστατη πραγματικότητα. Το 

σχολείο πρέπει να δώσει στους μαθητές τη δυνατότητα να 

καλλιεργήσουν σημαντικές για το παρόν και κυρίως για το μέλλον 

προσωπικές ικανότητες και αρετές, όπως π.χ. η ικανότητα 

ανάληψης και διαχείρισης ευθύνης, η κριτική σκέψη, η ικανότητα 

σφαιρικής αντίληψης των πραγμάτων, ο σεβασμός της 

πολιτισμικής διαφοράς και η αποδοχή του «άλλου», η βούληση για 

επίλυση διαφορών με ειρηνικά μέσα, η βούληση για συμμετοχή 

στα κοινά, η ευαισθησία απέναντι στο περιβάλλον και η 

ευαισθησία απέναντι στις βασικές αρχές του σύγχρονου 

ανθρωπισμού. Πλάι στις αρετές αυτές το σχολείο οφείλει να δώσει 

έμφαση σε γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με την 

απόδοση, την αποτελεσματικότητα και τη λειτουργική ένταξη του 

ατόμου στον σύγχρονο κόσμο. Οι αρετές αυτές είναι 

χαρακτηριστικά του ενεργού πολίτη, του ατόμου που δεν αφήνει 

παθητικά το περιβάλλον του να υπαγορεύσει όλες του τις 

επιλογές. Επιδίωξη είναι ο πολίτης που παρεμβαίνει στα δρώμενα 

και με δική του πρωτοβουλία συμμετέχει στις εξελίξεις και τις 

συνδιαμορφώνει.

Καθώς όμως ο πολίτης του μέλλοντος -δηλαδή το ζητούμενο του 

σημερινού σχολείου- δεν θα ζει μόνος του πάνω στον πλανήτη, 

είναι υποχρέωσή μας να τον εφοδιάσουμε και με κοινωνικές 

αρετές. Έτσι το σύγχρονο σχολείο πρέπει να προσφέρει ευκαιρίες 

άσκησης σε κοινωνικές αρετές, όπως π.χ. η συμμετοχή στην 

επικοινωνία, η συμμετοχή σε συλλογικές δραστηριότητες, η 

αλληλεγγύη και το γνήσιο ενδιαφέρον για τον «άλλον», η συμβολή



στην επίλυση ενός κοινού προβλήματος κ.α. Οι αρετές αυτές 

δύσκολα διδάσκονται μόνο μέσα από τις σελίδες των σχολικών 

εγχειριδίων. Απεναντίας, απαιτούν την ύπαρξη συμπεριφορών 

στο σχολείο, συμπεριφορών που οργανώνονται με βάση αυτές τις 

αρχές και οι οποίες αποτελούν για τον μαθητή ζωντανές 

αποδείξεις της λειτουργικότητάς τους για την κοινωνική ζωή. Ο 

πολίτης που μας ενδιαφέρει να διαμορφώσουμε δεν είναι απλώς 

ένας παρατηρητής των εξελίξεων που σημειώνονται γύρω του. 

Αντίθετα, πρέπει να είναι άτομο ενεργητικό, που δεν φοβάται την 

εμπλοκή και τη δράση. Ένας πολίτης προσανατολισμένος στη 

δράση όχι χάριν της δράσης, αλλά ένας πολίτης που έχει 

επίγνωση των επιπτώσεων της δράσης του τόσο στον εαυτό του, 

όσο και στο υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο.

Ποια όμως θα είναι η ομάδα αναφοράς του μελλοντικού πολίτη; 

Σε ποιους απευθύνεται η δράση του; Οι παραδοσιακές 

απαντήσεις αυτού του ερωτήματος θέλουν έναν σταθερό αποδέκτη 

της δράσης του πολίτη, ο οποίος συνήθως είναι τοπικός ή εθνικός. 

Χωρίς να παραγνωρίζουμε τις τοπικές προτεραιότητες, είμαστε 

υποχρεωμένοι να δούμε την πολυπλοκότητα του σύγχρονου 

κόσμου, ακόμη περισσότερο την πολυπλοκότητα του αυριανού 

κόσμου. Ο σημερινός και ο μελλοντικός πολίτης ανήκουν 

ταυτόχρονα σε πολλούς κύκλους ανθρώπων, με αποτέλεσμα να 

μην μπορεί κανείς εύκολα να εντοπίσει τον αποδέκτη της δράσης 

του. Η πολύ πιο εύκολη σε σχέση με το παρελθόν διακίνηση 

αγαθών και υπηρεσιών σε παγκόσμιο επίπεδο έχει εντείνει την 

αλληλεξάρτηση ανάμεσα στους λαούς και στους ανθρώπους. 

Μόνο ένας πολίτης που έχει επίγνωση του γεγονότος αυτού είναι



σε θέση να αναγνωρίσει το είδος και την πηγή των επιρροών που 

φτάνουν πάνω του και έτσι να τις αντιμετωπίσει με ρεαλισμό και 

κριτικό πνεύμα. Ο πολίτης που έχει συνείδηση της 

πολυπλοκότητας του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ζει και 

κινείται, είναι ένας υποψιασμένος πολίτης, κάποιος που μπορεί να 

προβάλει αντίσταση σε απόπειρες χειραγώγησης ή 

περιθωριοποίησης. Ο πολίτης που γνωρίζει είναι ένας πολίτης 

ενεργός στην πολυπολιτισμική κοινωνία του αύριο. Δημιουργεί 

αντλώντας από διαφορετικούς χώρους, προσφέρει σε 

διαφορετικούς χώρους, δεν απομονώνεται, δεν περιχαρακώνεται 

στο δικό του μικρόκοσμο.

Όμως, όπως όλοι, έτσι και ο μελλοντικός πολίτης κινείται μέσα στο 

χρόνο. Αυτό δεν σημαίνει μόνο ότι οι δυνατότητές του να 

παρέμβει και να δημιουργήσει έχουν έναν περιορισμένο χρονικό 

ορίζοντα. Σημαίνει ταυτόχρονα ότι δεν μπορεί παρά να 

αποτελέσει κάποια στιγμή παρελθόν για τους απογόνους του. Ο 

πολίτης που συναισθάνεται την ιστορικότητα της ύπαρξής του είναι 

σε θέση να προβληματιστεί γύρω από τις επιπτώσεις που έχουν οι 

πράξεις του για τη ζωή των επόμενων γενεών, συνεπώς είναι σε 

θέση να κρίνει τις πράξεις του από τη σκοπιά των επιγόνων. Ο 

σημερινός μαθητής χρειάζεται την ιστορική γνώση για την 

κατανόηση των συνθηκών μέσα στις οποίες δρα. Ταυτόχρονα 

χρειάζεται και την προβολή στο μέλλον, για να μπορεί προληπτικά 

να αξιολογεί τις επιλογές του, εκείνες δηλαδή τις εναλλακτικές 

λύσεις που όταν υιοθετηθούν, αποτελούν κατ’ ανάγκη όρο για τη 

ζωή των επιγενομένων.



Όλα αυτά σημαίνουν ότι πρέπει να αρχίσουμε να φανταζόμαστε το 

σημερινό σχολείο διαφορετικά. Πέρα από την ανανέωση της 

γνώσης μέσω της βελτίωσης των σχολικών βιβλίων και των 

αναλυτικών προγραμμάτων, η εκπαίδευση στο σύνολό της πρέπει 

να είναι προσανατολισμένη στην ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας 

και συνευθύνης, στην καλλιέργεια κλίματος διαλόγου και ανεκτικής 

στάσης απέναντι σε διαφορετικές προσεγγίσεις θεμάτων, στη 

διεύρυνση του ορίζοντα του μαθητή μέσω της εισαγωγής της 

ευρωπαϊκής και της παγκόσμιας διάστασης των προβλημάτων, 

στον εμπλουτισμό των γνώσεων και των εμπειριών μέσω της 

γνωριμίας με άλλα πολιτισμικά στοιχεία, πέραν του τοπικού, στην 

ενθάρρυνση μιας ευελιξίας του ατόμου έτσι ώστε να είναι εφικτή η 

αλλαγή πάγιων τρόπων σκέψης και παγιωμένων συμπεριφορών, 

ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά εκείνες τις καταναλωτικές ροπές που έχουν 

δυσμενείς επιπτώσεις στην ισορροπία του περιβάλλοντος. Με 

άλλα λόγια, πρέπει να φανταστούμε το σχολείο ως εργαστήριο, ως 

περιβάλλον κατάλληλο για τη διαμόρφωση του μελλοντικού πολίτη 

κυρίως μέσω της πράξης και των αρχών που τη διέπουν, όχι 

μόνον μέσω της γνώσης και της νουθεσίας, όπως κάνουμε μέχρι 

σήμερα. Το σχολείο του μέλλοντος πρέπει να γίνει χώρος 

κοινωνικής μάθησης. Αν μείνει στον παραδοσιακό του ρόλο, στο 

ρόλο του μεταβιβαστή πληροφοριών, είναι καταδικασμένο ν’ 

αποτύχει, καθώς η ολοένα βελτιούμενη τεχνολογία της 

πληροφορίας είναι ισχυρότατος ανταγωνιστής, κοστίζει φθηνότερα 

και είναι πιο ευέλικτη.

Στο σχολείο του μέλλοντος το σημαντικό δεν θα είναι οι γνώσεις 

και οι πληροφορίες αυτές καθ’ εαυτές, αλλά η μάθηση των τρόπων



και των μεθόδων απόκτησής του. Το σχολείο θα πρέπει να 

μαθαίνει τους μαθητές πως να μαθαίνουν, να τους εφοδιάζει με την 

ικανότητα να εξακολουθούν να μαθαίνουν και να τους παρέχει 

κίνητρα γι’ αυτό. Γιατί στις αρχές του 21ου αιώνα η έννοια κλειδί 

στην εκπαίδευση θα είναι η «δια βίου εκπαίδευση» ή σωστότερα η 

«δια βίου μάθηση». Αυτό σημαίνει υπέρβαση της υπάρχουσας 

σήμερα διάκρισης ανάμεσα στην αρχική και συνεχιζόμενη 

εκπαίδευση-κατάρτιση και υιοθέτηση της έννοιας «μορφωτική 

κοινωνία», στην οποία προσφέρονται συνεχώς ευκαιρίες μάθησης 

και ανάπτυξης του ταλέντου που διαθέτει ο καθένας.

Σύντροφοι, συντρόφισσες,

Το εκπαιδευτικό μας σύστημα πρέπει να αποκτήσει κινητικότητα, 

αν μας ενδιαφέρει να καλλιεργήσουμε στην επόμενη γενιά μέσω 

του σχολείου εκείνες τις ικανότητες που απαιτεί το μέλλον. Η 

κινητικότητα αυτή δεν μπορεί παρά να είναι πολυδιάστατη: 

ξεκινώντας από την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, πρέπει να 

περιλαμβάνει την οργάνωση και τη διοίκηση του εκπαιδευτικού 

οργανισμού, τον έλεγχο και την εποπτεία των παρεχόμενων 

υπηρεσιών με σκοπό την αναβάθμισή τους, την αναθεώρηση των 

προτεραιοτήτων σε επίπεδο σχολικών προγραμμάτων, τον 

εκσυγχρονισμό των διδακτηρίων αλλά και των μέσων διδασκαλίας, 

τη διαμόρφωση ενός νέου ρόλου για τον εκπαιδευτικό με έντονο το 

παιδαγωγικό στοιχείο, τη σύνδεση του σχολείου με τον κόσμο της 

εργασίας, τον περιορισμό της σπατάλης πόρων με την αναζήτηση 

καλύτερων «δασκάλων» εκτός του επίσημου σχολείου, και τέλος



με την απομάκρυνση από μια σχολική κουλτούρα που πρεσβεύει 

ότι μπορεί κανείς να είναι ευχαριστημένος από μια μέτρια 

απόδοση, από ένα μέτριο αποτέλεσμα. Η μετριοκρατία πρέπει να 

παραχωρήσει τη θέση της στην αξιοκρατία και αυτό μπορεί να 

γίνει αν -ύστερα από τον εκσυγχρονισμό και εξορθολογισμό των 

δομών του εκπαιδευτικού συστήματος- αντικαταστήσουμε την 

αρχή της αν°Χήζ Υια μειωμένη απόδοση, με την αρχή της 
απαίτησης του υπεσχημένου αποτελέσματος.

Σύντροφοι, συντρόφισσες,

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχει καταγράψει τα χρόνια διακυβέρνησης της χώρας 

από το ίδιο ένα πλούσιο μεταρρυθμιστικό έργο στην εκπαίδευση. 

Παρά όμως τις σημαντικές παρεμβάσεις, η ελληνική εκπαίδευση 

εξακολουθεί να έχει σοβαρά προβλήματα που επιβάλλουν την 

επιχειρούμενη σήμερα εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Δεν είναι 

δυνατόν να μπούμε στον επόμενο αιώνα με τόσο σοβαρά 

«εκπαιδευτικά ελλείμματα»: υψηλό ποσοστό οργανικά και 

λειτουργικά αναλφάβητων, λύκειο-φροντιστηριακό προθάλαμο για 

τα τριτοβάθμια ιδρύματα, απαρχαιωμένο σύστημα επιλογής 

εκπαιδευτικών, παντελής έλλειψη αξιολόγησης του εκπαιδευτικού 

συστήματος και των εκπαιδευτικών, ανθηρή παραπαιδεία, κλειστός 

αριθμός εισακτέων στα ΑΕΙ-ΤΕΙ, ενώ την ίδια ώρα ανέβαινε το 

ποσοστό της φοιτητικής μετανάστευσης.

Θα πρέπει, εδώ, ασκώντας και την αυτοκριτική μας, να πόυμε ότι 

αρκετά εκπαιδευτικά ζητήματα είχαν ωριμάσει ήδη από τα τέλη της



δεκαετίας του '80, αλλά εμείς δεν προχωρήσαμε στις απαραίτητες 

και κοινωνικά ώριμες ήδη από τότε θεσμικές παρεμβάσεις, 

φοβούμενοι, ίσως, το πολιτικό κόστος. Και το κίνημά μας δεν 

στερούνταν επεξεργασμένων θέσεων στην παιδεία.

Επιτρέψτε μου να σας θυμίσω, με την ευκαιρία αυτή, την πρόταση 

του ΠΑ.ΣΟ.Κ. για την εκπαίδευση, που διαμορφώθηκε από μια 

επιτροπή παιδείας υπό την ευθύνη μου και δόθηκε ως «σχέδιο 

συζήτησης» στις οργανώσεις μας. Έγιναν τότε, με βάση αυτό το 

κείμενο, περιφερειακές συνδιασκέψεις για την παιδεία. Στο κείμενο 

αυτό διακηρύτταμε ότι για «μας τους σοσιαλιστές το ελληνικό 

σχολείο πρέπει να γίνει ένας αταξικός μικρόκοσμος, ο χώρος στον 

οποίο περιορίζονται οι κοινωνικές διακρίσεις κατά το δυνατόν. Όλα 

τα παιδιά, ανεξάρτητα από την κοινωνική τους προέλευση, πρέπει 

να έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στις πηγές της γνώσης».

Στο ίδιο κείμενο υπογραμμιζόταν ότι το Ενιαίο Λύκειο θα πρέπει να 

αποτελέσει τον κυρίαρχο τύπο σχολείου στη λυκειακή βαθμίδα, 

ενώ για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προτεινόταν 

η υιοθέτηση ενός συστήματος με βασικό χαρακτηριστικό του την 

ελεύθερη είσοδο στα ΑΕΙ και ΤΕΙ. Τέλος, υποστηρίζονταν η ανάγκη 

εφαρμογής συστημάτων αξιολόγησης της εκπαίδευσης και των 

εκπαιδευτικών, η υπέρβαση του συστήματος διορισμού των 

εκπαιδευτικών (επετηρίδα) με την αποσύνδεση του πτυχίου από 

την επαγγελματική απασχόληση, καθώς και η καθιέρωση ενός 

πιστοποιητικού «παιδαγωγικής καταλληλότητας» ως απαραίτητη 

προϋπόθεση για τους πτυχιούχους εκείνους των καθηγητικών 

σχολών που θα ήθελαν να εργασθούν στην εκπαίδευση. Αυτό



γιατί δεν φτάνει να ξέρεις το αντικείμενο που θα διδάξεις. Πρέπει 

να ξέρεις και τη μέθοδο και το πως να μεταχειρίζεσαι τον μαθητή 

ως ξεχωριστή προσωπικότητα. Το πώς θα προσπελάσεις το 

διδακτικό σου θέμα, το αντικείμενό σου, το πώς θα φτάσεις στο 

σκοπό σου, από ποιους δρόμους θα πας, με τι μέσα θα εργασθείς 

αυτό είναι μέθοδος.

Τις αδυναμίες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος επεσήμανε 

και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης το 

1995 σε μια ειδική έκθεσή του. Τα προβλήματα που επεσήμανε, 

ήταν, ανάμεσα στ' άλλα, η ανεπάρκεια των πόρων, οι τεράστιες 

δαπάνες των γονέων για την παραπαιδεία, η ελλιπής ενδο- 

υπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, η κοντόφθαλμη 

πολιτική ισχυρών ομάδων συμφερόντων, ο συγκεντρωτισμός του 

συστήματος, η μηχανιστική ισότητα, η έλλειψη αξιοκρατίας στην 

επιλογή του εκπαιδευτικού προσωπικού και στη συνέχεια η 

απουσία οποιασδήποτε μορφής αξιολόγησής του, το ένα και 

μοναδικό σχολικό εγχερίδιο, η έλλειψη φαντασίας και 

δημιουργικότητας στα σχολεία, ο τρόπος χάραξης και εφαρμογής 

της εκπαιδευτικής πολιτικής. Χρειάζεται μεταρρύθμιση. Χρειάζεται 

μια νέα εκπαιδευτική πολιτική.

Σύντροφοι και συντρόφισσες,

Είναι προφανές ότι οι πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές 

διεργασίες που συντελούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο



των πολιτικών σύγκλισης ασκούν άμεσες επιδράσεις και στον 

εκπαιδευτικό χώρο. Σε μεγάλο βαθμό οι εξελίξεις στον ευρωπαϊκό 

εκπαιδευτικό χώρο θα καθορισθούν από τις ευρύτερες πολιτικές 

στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, της απασχόλησης, της 

ανάπτυξης και της διασφάλισης μιας κοινής, πολυπολιτισμικής και 

πολυφωνικής Ευρώπης. Είναι γνωστό ότι με την μακρόχρονη 

πολιτική κυριαρχία νεοδεξιών, νεοσυντηρητικών κομμάτων με 

νεοφιλελεύθερη ιδεολογία σε κεντρικές χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης διαμορφώθηκε και στο χώρο της εκπαίδευσης μια 

πολιτική παιδείας με βασικά χαρακτηριστικά τον περιορισμό μέχρι 

και την συρρίκνωση του παρεμβατικού κοινωνικού ρόλου του 

κράτους, την ενίσχυση της ιδιωτικοποίησης με τον παράλληλο 

περιορισμό της κρατικής χρηματοδότησης, την ενίσχυση της 

ταξικότητας-επιλεκτικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος, την 

άκριτη μεταφορά στην εκπαίδευση στοιχείων της αγοράς.

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ., ως σοσιαλιστικό κόμμα, μαζί και με τα άλλα εργατικά 

και αριστερά κόμματα της Ενιαίας Ευρώπης, θα πρέπει να 

διαμορφώσει μια διαφορετική στρατηγική, μια εκπαιδευτική 

πολιτική με διακριτές ιδεολογικοπολιτικές και κοινωνιολογικές 

διαφορές από την νεοφιλελεύθερη εκπαιδευτική πολιτική. Για μας 

τους σοσιαλιστές τα σχολεία δεν είναι για να αποκλείουν όσουν 

έχουν δυσκολίες, αλλά αντίθετα οφείλουν να διευκολύνουν την 

επιτυχία όλων. Εμείς δεν θέλουμε ταξικό σχολείο για τους λίγους, 

εμείς ευνοούμε μια παιδεία που θα εξασφαλίζει την ελεύθερη και 

κριτική συμμετοχή όλων των Ελλήνων, χωρίς περιορισμούς 

εισοδήματος ή κοινωνικής προέλευσης στην παραγωγή και 

μετάδοση της γνώσης. Για μας το σχολείο δεν είναι ο χώρος μόνο



εκπαίδευσης και κατάρτισης, είναι πρωτίστως χώρος παιδείας. 

Όλα για την παιδεία. Ας μη ξεχνάμε στην αρχαία Ελλάδα. Οι 

ποιητές μας, οι τραγικοί, οι φιλόσοφοί μας, οι ρήτορές μας, είτε στο 

θέατρο διαγωνίζονταν, είτε στα δικαστήρια είχαν τις διενέξεις τους, 

είτε στις σχολές είχαν τις έριδές τους, στο βάθος για την ψυχή του 

νέου ανθρώπου πάλευαν. Ποιος και πως θα την πλάσει. 

«Περιαγωγή της ψυχής» ήθελαν την παιδεία οι αρχαίοι Έλληνες.

Εμείς οι σοσιαλιστές παλεύουμε για την δημόσια εκπαίδευση, 

αφού θεωρούμε ότι το κράτος πρέπει να παίζει σημαντικό ρόλο ως 

εγγυητής της ποιότητας της εκπαίδευσης και της διασφάλισης της 

ισότητας των εκπαιδευτικών ευκαιριών. Δεν συμφωνούμε με την 

ατομοκεντρική αυτορυθμιζόμενη καταναλωτική μάθηση. 

Παλεύουμε για αξίες, την δημοκρατία, την κοινωνική δικαιοσύνη 

την συλλογικότητα, την αλλλεγγύη, την ειρήνη και τη συμφιλίωση. 

Δεν θέλουμε το σχολείο που λογοδοτεί στην αγορά, αλλά το 

σχολείο που λογοδοτεί στην κοινωνία. Η δική μας στρατηγική 

αντιστέκεται στην τάση για μια διεθνοποιημένη καταναλωτική 

κουλτούρα, προσανατολισμένη στις επιταγές της αγοράς. Δεν 

θέλουμε την ομογενοποίηση, την ισοπέδωση, την ομοιομορφία, 

Παλεύουμε για τον πλουραλισμό, το σεβασμό στη 

διαφορετικότητα, τις πολιτιτικές ιδιαιτερότητες, τον γόνιμο διάλογο 

ανάμεσα σε διαφορετικές κουλτούρες και παραδόσεις στο πλαίσιο 

της σημερινής πολιπολιτιστικής και πολυγλωσσικής 

πραγματικότητας. Η δική μας εκπαιδευτική πολιτική θα πρέπει να 

στηρίζεται στην αποκέντρωση, τη συμμετοχή, τη συνευθύνη, τη 

συλλογικότητα, την κοινωνική δικαιοσύνη. Γι' αυτό δίνουμε πολύ 

μεγάλο βάρος στην ενισχυτική διδασκαλία, στα ολοήμερα σχολεία,



στις υποτροφίες, γιατί όλα αυτά είναι μέτρα που ευνοούν τα παιδιά 

μη προνομιούχων κοινωνικά στρωμάτων, λειτουργούν ως 

αντιστάθμισμα της πολιτιστικής μειονεξίας.

Επιδιώκουμε μια βασική εκπαίδευση που θα ξεκινάει από τα 

δεδομένα της καθημερινής ζωής και θα προσφέρει την ευκαιρία 

κατανόησης των φυσικών φαινομένων, μια βασική εκπαίδευση που 

δίνει προτεραιότητα στη σχέση διδάσκοντα-διδασκομένου. 

Στοχεύουμε σε μια δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενιαία, αλλά με 

τέτοια εσωτερική οργάνωση και διαφοροποίηση που να δημιουργεί 

πλήθος «εκπαιδευτικών διαδρομών» και παράλληλα αφήνει 

ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας επιστροφής αργότερα στο 

εκπαιδευτική σύστημα. Προσβλέπουμε σ’ ένα πανεπιστήμιο, του 

οποίου βασικές λειτουργίες θα είναι η παροχή εξειδικευμένων 

καταρτίσεων, προσανατολισμένων στις ανάγκες της οικονομικής 

ζωής και της κοινωνίας, το άνοιγμά του προς όλους, ώστε να 

ανταποκριθεί στις ποικίλες όψεις αυτού που ονομάζουμε συνεχής 

εκπαίδευση και η διεθνής συνεργασία. Οραματιζόμαστε ένα 

πανεπιστήμιο με αποστολή να δημιουργεί, να κατανοεί, να 

εκπαιδεύει, να διαπαιδαγωγεί, να καταρτίζει και να πληροφορεί. 

Ένα πανεπιστήμιο στο οποίο οι διδάσκονταε θα πρέπει να 

μαθαίνουν τους φοιτητές πώς να μαθαίνουν, πώς να ερευνούν, 

πώς να συνεργάζονται, πώς να επικοινωνούν και πώς να 

αναζητούν πληροφορίες. Το πρότυπο πολίτη που θέλουμε να μας 

δώσει το εκπαιδευτικό μας σύστημα είναι ο κριτικός, ανήσυχος, 

σκεπτόμενος, διαλογιζόμενος πολίτης.

Σύντροφοι, συντρόφισσες,



Το Υπουργείο Παιδείας, ύστερα από ομόφωνη απόφαση του 

Υπουργικού Συμβουλίου, θεσμοθέτησε πρόσφατα μια δέσμη 

εκπαιδευτικών μέτρων για μια «παιδεία ανοιχτών οριζόντων», για 

την εκπαίδευση του 2000. Πρόκειται για βαθιές τομές στην 

εκπαίδευση, για μια ριζοσπαστική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Γι' 

αυτό και όλοι εμείς στην κυβέρνηση, στο κόμμα και στην 

κοινοβουλευτική ομάδα έχουμε χρέος να στηρίζουμε με όλες μας 

τις δυνάμεις αυτή την εκπαιδευτική αλλαγή. Τα μέτρα που 

νομοθετήθηκαν είναι ριζοσπαστικά. Το ολοήμερο νηπιαγωγείο και 

το ολοήμερο δημοτικό σχολείο, το Ενιαίο Λύκειο, το νέο σύστημα 

αξιολόγησης των μαθητών, το άνοιγμα της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο, τα Προγράμματα Σπουδών 

Επιλογής, το νέο σύστημα διορισμού και αξιολόγησης των 

εκπαιδευτικών, η διαπολιτισμική εκπαίδευση αποτελούν 

σημαντικές τομές στην εκπαίδευση που, αν εφαρμοσθούν σωστά, 

θα συμβάλλουν ουσιαστικά στον εκσυγχρονισμό και τον 

εκδημοκρατισμό της ελληνικής εκπαίδευσης, θα αλλάξουν το 

εκπαιδευτικό τοπίο. Είναι μέτρα που θα συντείνουν σε μια ισχυρή 

κοινωνία.

Οι εκπαιδευτικές αλλαγές που έχουν δρομολογηθεί 

ανταποκρίνονται και στις διεθνείς προκλήσεις και στις ανάγκες της 

ελληνικής κοινωνίας. Οι λίγες κοινωνικές ομάδες που αντιδρούν θα 

πρέπει να ξεπεράσουν τις συντεχνιακές λογικές και τις 

περιχαρακώσεις σε παρωχημένα σχήματα εκπαίδευσης. Όλοι 

κρινόμαστε από την κοινωνία και σ' αυτήν όλοι λογοδοτούμε. Δεν 

λογοδοτούμε σε κλειστές ομάδες με συντεχνιακή νοοτροπία. 

Χρειάζεται βέβαια ακόμη πολλή δουλειά για να γίνουν πράξη οι



αλλαγές. Για όλο αυτό το έργο, μπορούμε να στηριχθούμε στην 

ευρεία αποδοχή της κοινωνίας που γνωρίζει ότι οι αλλαγές αυτές 

γίνονται για το συμφέρον της. Θα πρέπει να κερδίσουμε την 

κοινωνική αποδοχή και συναίνεση. Θα πρέπει να διαλύουμε κάθε 

σύγχυση που, ίσως, θα δημιουργείται και να πετυχαίνουμε τον 

άριστο συντονισμό στο πεδίο της εφαρμογής. Θα πρέπει να 

δείξουμε αποφασιστικότητα και βέβαια θα πρέπει να κερδίσουμε 

όλους τους εκπαιδευτικούς σ' αυτήν την προσπάθεια, γιατί αυτοί 

καλούνται να υλοποιήσουν αυτά που εμείς εξαγγέλλουμε. 

Απαιτείται ακόμη εξειδίκευση της μεταρρύθμισης στους επιμέρους 

τομείς. Να εμβαθύνουμε τις προτάσεις, να επεξεργαστούμε τις 

λεπτομέρειες, να αντιμετωπίσουμε ερωτήματα που θα συναντήσει 

αύριο το παιδί και οι γονείς του. Εδώ χρειάζεται αξιοποίηση όλου 

του στελεχειακού μας δυναμικού και ενεργητική στήριξη από τους 

εκπαιδευτικούς θεσμούς, με πρωταρχικό τον ρόλο του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και του Κέντρου Εκπαιδευτικής 

Έρευνας, που πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Και βέβαια, 

θα πρέπει να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο τη 

μεταρρύθμιση, να τη συμπληρώσουμε με την εσωτερική 

μεταρρύθμιση, με αναδιάταξη των περιοχών μάθησης, με τον 

περιορισμό περιθωριακών ως προς τη λειτουργική τους αξία 

γνωστικών αντικειμένων, με ουσιαστικές αλλαγές στα σχολικά 

βιβλία, τα αναλυτικά προγράμματα, τις σχέσεις διδασκόντων 

διδασκομένων που θα επιδράσουν στη διαμόρφωση μιας νέας 

παιδαγωγικής κουλτούρας του ελληνικού σχολείου, θα του 

προσδώσουν μια νέα ταυτότητα. Ένα ανοικτό θέμα είναι η 

επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Μια πετυχημένη τεχνική 

εκπαίδευση και κατάρτιση παραμένει ακόμη ζητούμενο. Μόνο αν



πετύχουμε και σ’ αυτό το σημείο το άνοιγμα της πρόσβασης στην 

Ανωτάτη Εκπαίδευση δεν θα οδηγήσει σε νέα αδιέξοδα. Δεν θα 

πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι τα αποτελέσματα μιας μεταρρύθμισης 

δεν φαίνονται αμέσως. Χρειάζεται χρόνος, παρακολούθηση και 

αξιολόγηση της εφαρμογής και των αποτελεσμάτων της, 

διορθωτικές, ενεδεχομένως, παρεμβάσεις. ΓΓ αυτό χρειαζόμαστε 

μια συνεχή μεταρρύθμιση.

Αγαπητοί φίλοι, ο αιώνας που φεύγει ξεκίνησε με μια από τις 

σημαντικότερες προσπάθειες εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης στον 

τόπο μας, την προσπάθεια του 1913/17, την προσπάθεια που 

έβαλε για λίγο, έστω, φως στα ελληνικά σχολεία, με τα «Ψηλά 

βουνά», το «Αλφαβητάρι με τον ήλιο» και τη δημοτική γλώσσα. Ας 

σφραγίσουμε τον αιώνα που φεύγει με μια ακόμη επαιδευτική 

μεταρρύθμιση που δεν πρέπει να μείνει μεσοστρατίς. Πρέπει να 

πετύχει. Και αυτό το στοίχημα πρέπει να το κερδίσει η κυβέρνησή 

μας για το καλό του τόπου και του λαού μας.


