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« Κύξηε Πξόεδξε, ζπδεηνύκε έλα, ζα έιεγα, θξίζηκν λνκνζρέδην, εάλ ε ιέμε δελ είρε ράζεη 

παληειώο ηε ζεκαζία ηεο. Γελ κπνξώ, όκσο, λα βξσ άιιε.  
πδεηώληαο απηό ην λνκνζρέδην αλαξσηηέηαη θαλείο κήπσο ηπρόλ ε θξίζε, ζηελ νπνία είλαη 

βνπηεγκέλε ε ειιεληθή θνηλσλία, δελ είλαη ηειηθά ζέκα ειιεηκκάησλ θαη ρξεώλ, αιιά ζηελ 
πξαγκαηηθόηεηα είλαη κία θξίζε Παηδείαο, ε νπνία βξίζθεη κεηελζάξθσζε ζηελ νηθνλνκία, βξίζθεη 
κεηελζάξθσζε ζηελ πνιηηηθή, βξίζθεη κεηελζάξθσζε ζην ζπλδηθαιηζκό. Δθόζνλ ςάρλνπκε γηα ηε ξίδα 
ηνπ πξνβιήκαηνο, δελ κπνξώ λα θαληαζηώ ή δελ κπνξώ λα αλαδεηήζσ πην πεηζηηθή ξίδα ηνπ 
πξνβιήκαηνο παξά ηελ θαθνδαηκνλία ηεο Παηδείαο. 

Καη πξνζπαζώληαο ζήκεξα βξαρππξόζεζκα θαη κεζνπξόζεζκα λα αληηκεησπίζνπκε ηα 
πξνβιήκαηα ειιεηκκάησλ θαη ρξεώλ, πξνζπαζνύκε παξάιιεια λα αληηκεησπίζνπκε θαη ηα πξνβιήκαηα 
ηεο Παηδείαο πνπ είλαη πξνθαλώο ε κεγάιε ξίδα, ην κεγάιν θεθαιάξη από ην νπνίν αλαβιύδεη ην 
ζεκαληηθό πξόβιεκα ηεο Διιάδαο ζήκεξα.  

Πξνζπαζνύκε, όκσο, λα αληηκεησπίζνπκε θαη ην πξόβιεκα ηεο Παηδείαο έρνληαο δηδαρζεί από ηα 
ιάζε καο; Πξνθαλέζηαηα όρη!  

Έρνπκε πιένλ ηε δπλαηόηεηα ρξνληθά λα θάλνπκε απνινγηζκνύο, θύξηε Πξόεδξε. Καη όηαλ ιέσ 
«απνινγηζκνύο», δελ ελλνώ ηνπο εύθνινπο απνινγηζκνύο πνπ θάλνπλ θάπνηνη ζήκεξα, εξκελεύνληαο 
ην ρζεο κε ηα θξηηήξηα ηνπ ζήκεξα. Όηαλ εξκελεύεηο ην ρζεο κε ηα θξηηήξηα ηνπ ζήκεξα, κπνξείο εύθνια 
λα ληθήζεηο ην ρζεο, κπνξείο εύθνια λα ζπληξίςεηο ην ρζεο, κπνξείο εύθνια λα βάιεηο ζε έλα εδώιην 
θαηεγνξνπκέλνπ πνιινύο πνπ ζέιεηο λα ππνλνκεύζεηο. ηελ πξαγκαηηθόηεηα, όκσο, ζεκαζία έρεη λα 
θξίλεηαη θάζε επνρή κε βάζε ηα θξηηήξηα ηνπ κέιινληνο. 

Δπεηδή, ινηπόλ, απνηύρακε λα θξίλνπκε ηελ επνρή ηεο 10εηίαο ηνπ ’80 ή ηνπ ’70 ή ηνπ ’90 κε ηα 
θξηηήξηα ηνπ κέιινληνο, πξνζπαζνύκε ηώξα λα θξίλνπκε εθείλεο ηηο επνρέο κε ηα ζεκεξηλά θξηηήξηα, 
αλαδξνκηθά. Γελ είλαη ιύζε απηό. Μπνξεί λα είλαη θνηλσληνινγηθή ιύζε, ςπρνινγηθή ιύζε, αιιά δελ 
αιιάδεη ην ρζεο. 

Ζ Παηδεία, ινηπόλ, πνπ είλαη ε κεγάιε πεγή ηεο ζεκεξηλήο θαθνδαηκνλίαο, δελ δηνξζώλεηαη κε ην 
λνκνζρέδην απηό. Απελαληίαο, ηζαιαβνπηάκε ζηα ίδηα πξνβιήκαηα, επαλαιακβάλνπκε ηηο ίδηεο 
αζάθεηεο, θαιιηεξγνύκε ηελ ίδηα εθπαηδεπηηθή δεκαγσγία.  

Σν λνκνζρέδηό ζαο, θπξία Τπνπξγέ, έρεη ηίηιν «Γηα ηε ζέζπηζε εθ λένπ ησλ Πξνηύπσλ – 
Πεηξακαηηθώλ ρνιείσλ». Απηό, γηα λα κηκεζώ ηνλ θ. Καξαηδαθέξε πνπ είπε όηη νη ζύλζεηεο ιέμεηο δελ 
κπνξνύλ λα αιινησζνύλ, είλαη ηξαγέιαθνο, απηό είλαη θπλαιώπεμ, θαη αιεπνύ θαη ζθπιί. Γελ γίλεηαη. 
Άιιν αιεπνύ, άιιν ζθπιί. Άιιν ειάθη, άιιν ηξάγνο. Σα Πεηξακαηηθά ρνιεία είλαη απηό πνπ ιέεη ε ιέμε. 
Σα Πξόηππα ρνιεία είλαη απηό πνπ ιέεη ε ιέμε. Δπηζθεθζείηε ηηο ιέμεηο απηέο θαη ζα δείηε όηη δελ κπνξεί 
λα γίλεη θξάκα απηή ε ππόζεζε. 

 
Σα Πξόηππα ρνιεία θαηαξγήζεθαλ ην 1985 κε ην λόκν πεξί Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο ηεο ηόηε θπβεξλήζεσο ηνπ ΠΑΟΚ κε κία πεξίπνπ κνλνιεθηηθή αλαθνξά ζηελ Δηζεγεηηθή 
Έθζεζε όηη ηα Πξόηππα ρνιεία θαηαξγνύληαη. ήκεξα καο ζπκίδεηε ζηελ Δηζεγεηηθή ζαο Έθζεζε όηη ηα 
Πξόηππα ρνιεία έβγαιαλ «πιεηάδα» πξνζσπηθνηήησλ. Γελ ππάξρεη ε ιέμε «πιεηάδα». Αλ είρακε πάεη 
ζε Πξόηππν ρνιείν ζα ην μέξακε. Ζ ιέμε «πιεηάδα» είλαη κόλν ζηνλ πιεζπληηθό θαη ζεκαίλεη «επηά». 
Πιεζώξα. λαη. Μεγάιν αξηζκό, λαη. «Πιεηάδα» ζεκαίλεη «επηά». Καη δελ ιέγεηαη ζηνλ εληθό. Λέγεηαη ζηνλ 
πιεζπληηθό. 

Γελ θάλσ ηνλ έμππλν. Θέισ λα δείμσ όηη αθόκε θαη ζε ηέηνηα κηθξνπξάγκαηα έρνπκε επζύλεο.  
Λέεη ε Δηζεγεηηθή ζαο Έθζεζε κεηά ηελ θαθέκθαηε «πιεηάδα» όηη δηαθεθξηκέλνη εθπαηδεπηηθνί 

έρνπλ ραξαθηεξίζεη όηη κεηά ην ’80 ηα πξόηππα ζρνιεία εμειίρζεθαλ ζε έλα κεραληζκό ειηηηζκνύ θαη 
αλαπαξαγσγήο δηαθξίζεσλ. Ση πξόβιεκα έρνπκε κε ηηο δηαθξίζεηο δειαδή; Γηάθξηζε ζεκαίλεη όηη δελ 
είκαζηε όινη ίδηαο αμίαο. Γελ κπνξεί λα λνκνζεηήζνπκε ην όηη είκαζηε όινη ίδηαο αμίαο. Άιιν ην όηη 
έρνπκε όινη ηα ίδηα δηθαηώκαηα, άιιν ην όηη πξέπεη λα έρνπκε ηηο ίδηεο επθαηξίεο, δελ κπνξεί όκσο λα 
ηζνπεδώλνπκε ηα πάληα. Γελ είλαη απηά ηα ζρνιεία, ζρνιεία ηα νπνία πξνάγνπλ ηελ θνηλσληθή, 
νηθνλνκηθή αλσηεξόηεηα θάπνησλ. Γηαηί ηα δεκόζηα πξόηππα ζρνιεία θαιιηεξγνύζαλ απηό, ην νπνίν 
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ιέλε πάξα πνιινί, ην γεγνλόο όηη ε ειιεληθή θνηλσλία είλαη πδξαξγπξηθή. Ζ ειιεληθή θνηλσλία επηηξέπεη 
λα είλαη θαλείο απηνδεκηνύξγεηνο, επηηξέπεη θάπνηνο λα πάεη ρσξίο λα έρεη ηα θόληα ηα νηθνλνκηθά, αιιά 
ηα πλεπκαηηθά πξνζόληα θαη λα δηαθξηζεί. Απηό έθαλαλ ηα δεκόζηα πξόηππα ζρνιεία. Δλώ ζήκεξα κε ην 
λα ππάξρνπλ θαιά ζρνιεία κόλν ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα, πνπ είλαη παλάθξηβα, απηό θαιιηεξγεί ηνλ ειηηηζκό 
θαη ηε δηάθξηζε, όρη ππό ηελ έλλνηα ηεο αμηνζύλεο –γηαηί απηή πξέπεη λα ππάξρεη- αιιά ππό ηελ έλλνηα 
ηεο νηθνλνκηθήο δπλαηόηεηαο.  

πλεπώο, όηαλ ιέκε όηη πξέπεη λα επαλέιζνπλ ηα πξόηππα ζρνιεία, δελ ην ελλννύκε σο ηίηιν, 
σο επηθεθαιίδα. Έρνπκε «πιεηάδα» επηθεθαιίδσλ, γηα λα θάλσ θαη εγώ ην ίδην ιάζνο. Έρνπκε πάξα 
πνιιέο επηθεθαιίδεο θη έρνπκε ρνξηάζεη από επηθεθαιίδεο. Πεξηερόκελν δελ ππάξρεη.  

Κάλνληαο απηήλ ηελ ηξνπνινγία κε ηνπο ζπλαδέιθνπο, ζειήζακε λα ππνδειώζνπκε ηελ αλάγθε 
λα αλαιάβεηε ηελ επζύλε ζαο έλαληη ηνπ γεγνλόηνο όηη ηα πξόηππα ζρνιεία είλαη δηαθνξεηηθά από ηα 
πεηξακαηηθά, όηη πξέπεη λα επαλαζπζηαζνύλ θαη ηα πξόηππα, ηα νπνία πξνέξρνληαη από 
θιεξνδνηήκαηα, όπσο είλαη ε Εσζηκαία ρνιή Ησαλλίλσλ πνπ ιεηηνπξγεί από ην 1828, όπσο είλαη ε 
Ησλίδεηνο ρνιή ζηνλ Πεηξαηά, όπσο είλαη ε Βαξβάθεηνο ρνιή θαη λα γίλνπλ θαη άιια πξόηππα δεκόζηα 
ζρνιεία κε απζηεξέο εμεηάζεηο, όρη απιώο εμεηάζεηο. 

Μελ αλεζπρείηε, δελ ζα αλαπαξαρζεί ην κνληέιν ηεο ειηηίζηηθεο θνηλσλίαο. Θα κπνξνύλ, όκσο, 
παηδηά πνπ πξνέξρνληαη από ηάμεηο νη νπνίεο δελ είλαη επθαηάζηαηεο, λα δηαθξηζνύλ, λα θαηνρπξώζνπλ 
απηήλ ηελ αμηνζύλε πνπ έρνπλ ηελ πλεπκαηηθή θαη λα κπνξέζνπλ, όρη λα αθνινπζήζνπλ ηε κνίξα ηνπο, 
αιιά λα ληθήζνπλ ηε κνίξα ηνπο. Πξέπεη λα βνεζήζνπκε απηά ηα παηδηά πνπ πξννξίδνληαη λα ληθήζνπλ 
ηε κνίξα ηνπο, λα ηε ληθήζνπλ θαη εθπαηδεπηηθά θαη θνηλσληθά θαη λα κπνπλ ζε όιεο ηηο βαζκίδεο ηεο 
ειιεληθήο θνηλσλίαο κε ςειά ην θεθάιη.  

Πξνρζέο, ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Ησαλληηώλ έβγαιε έλα ςήθηζκα ππέξ ηεο 
επαλαζπζηάζεσο ηεο ηζηνξηθήο Γεξαξάο Εσζηκαίαο ρνιήο Ησαλλίλσλ. Απηό ην ςήθηζκα ζα ην 
θαηαζέζσ ζηε Βνπιή γηαηί ειήθζε κε κεγάιε πιεηνςεθία θαη επαλαιακβάλεη έλα ςήθηζκα ηνπ 2007 ηνπ 
ηδίνπ Γήκνπ Ησαλληηώλ, γηαηί όζνη έρνπλ απηήλ ηελ εκπεηξία ηεο ιεηηνπξγίαο απηώλ ησλ ζρνιείσλ, 
αζρέησο ηδενινγίαο, αλαδεηνύλ ηελ επηζηξνθή απηώλ ησλ ζρνιείσλ.  

 
Θα ήηαλ έλαο ηζρπξόο ζπκβνιηζκόο, θπξία Τπνπξγέ, ζήκεξα όρη λα επαλαθέξεηε ηνλ ηίηιν ησλ 

πξνηύπσλ ζρνιείσλ, αιιά λα επαλαθέξεηε ηελ νπζία θαη ην πεξηερόκελν ησλ πξνηύπσλ ζρνιείσλ, πνπ 
είλαη ζρνιεία αξηζηείαο, ζρνιεία ηζόηεηαο θαη ζρνιεία όπνπ απηνδεκηνύξγεηνη Έιιελεο - πξηλ εκείο 
θάλνπκε πνηληθό αδίθεκα ην λα είζαη απηνδεκηνύξγεηνο, θάπνηε απηό εηηκάην ζηελ Διιάδα - κπνξνύλ λα 
θαηνρπξώζνπλ, λα δηαζθαιίζνπλ θαη λα μεδηπιώζνπλ ην ηαιέλην ηνπο, ρσξίο λα είλαη ειηηίζηηθα ή λα 
αλαπαξάγνπλ ηελ δήζελ άξρνπζα ηάμε. Γηαηί απηά δελ ππάξρνπλ. Απηά ππάξρνπλ ζε κηα άξρνπζα 
ηδενινγία, ε νπνία ρξόληα ηώξα καο έρεη πνιηνξθήζεη, καο έρεη γνλαηίζεη. Ίζσο είλαη επθαηξία κέζσ ηεο 
θαζηεξώζεσο πξαγκαηηθώλ πξνηύπσλ ζρνιείσλ λα δώζνπκε ηελ απάληεζή καο ζε απηήλ ηελ άξρνπζα 
ηδενινγία ηεο Αξηζηεξάο, ηεο ηζνπεδώζεσο, ηνπ θζόλνπ θαη ηεο παξαπιαλήζεσο. 

Καηαζέησ ζηα Πξαθηηθά ην ςήθηζκα ηνπ Γήκνπ Ησαλληηώλ θαη αλακέλσ λα αλαιάβεηε ηηο επζύλεο 
ζαο σο πξνο ηελ νπζία ηεο επαλαθνξάο ησλ πξνηύπσλ θαη όρη σο πξνο κία επηζηξνθή επηθεθαιίδνο».  
 


