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Ομιλία του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ. Μιχάλη Χρ. Παντούλα  
 

Κπξίεο θαη θύξηνη βνπιεπηέο, 
Ζ θπβέξλεζε ηνπ ΠΑΣΟΚ κε ηελ εθαξκνδόκελε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή 

επηρεηξεί λα αλαδείμεη ηελ παηδεία ζε επηινγή αηρκήο  κε ζηόρν ε πνηνηηθή ηεο 
αλαβάζκηζε λα ζπληειέζεη απνηειεζκαηηθά ζηε κείσζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 
θνηλσληθήο απνηπρίαο θαη ηνπ θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ, ζύκαηα ησλ νπνίσλ 
είλαη, πξσηίζησο, νη αδύλακεο νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά νκάδεο ηνπ 
πιεζπζκνύ. 

Ζ ζύγρπζε θαη επηπνιαηόηεηα κε ηελ νπνία, ρξόληα ηώξα, δηεμάγεηαη ζηελ 
παηξίδα καο ν δεκόζηνο δηάινγνο γηα κείδνλα ζέκαηα, ελ πξνθεηκέλσ ηελ 
εθπαίδεπζε, απνπξνζαλαηνιίδεη θαη πνιιαπιαζηάδεη ηα αδηέμνδα. Ο δξόκνο 
πνπ αθνινπζήζακε ήηαλ, ελ πνιινίο,  ιάζνο θαη ηα απνηειέζκαηα πεληρξά. 

Τα κεηαπνιεκηθά εζληθά θνλδύιηα θαη νη επξσπατθέο εηζξνέο, αθόκε θαη ε 
θαιή αλαινγία εθπαηδεπηηθώλ πξνο καζεηέο ζην δεκόζην ζρνιείν, δελ 
θάλεθαλ ηθαλά λα αλαβαζκίζνπλ αλαιόγσο θαη ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 
εθπαηδεπηηθνύ καο ζπζηήκαηνο ζην ζύλνιό ηνπ νύηε, δπζηπρώο, λα 
απνηξέςνπλ ηελ αύμεζε ησλ ηδησηηθώλ δαπαλώλ ζην ζπγθεθξηκέλν ρώξν.  
 Ζ παηδεία  - θαη πξέπεη λα ην παξαδερηνύκε όινη -  είλαη θαη΄ επίθαζε 
δσξεάλ. Τν ζρνιείν είλαη εξκεηηθά θιεηζκέλν ζηνλ εαπηό ηνπ, μέλν ζηηο 
ζύγρξνλεο εθπαηδεπηηθέο, παηδαγσγηθέο θαη νξγαλσηηθέο δνκέο. Τα όξηά ηνπ 
θαιύπηνπλ κόλν ηνλ αύιεην ρώξν ηνπ. Αθόκε θαη νη ηνπηθέο θνηλσλίεο 
θαληάδνπλ σο έλαο άιινο καθξηλόο θόζκνο, μεθνκκέλνο από ηα ηεθηαηλόκελα 
ζην εζσηεξηθό ηνπ.  

 Οη εμαηξέζεηο ππάξρνπλ θαη είλαη θσηεηλέο. Γπζηπρώο, όκσο, 
επηβεβαηώλνπλ ηνλ θαλόλα. Πξέπεη λα αιιάμνπκε θαη  πάλσ από όια λα 
ηεξαξρήζνπκε κε ζνβαξόηεηα ηηο πξνηεξαηόηεηεο. Να πνύκε θαζαξά όηη ε 
αμηνιόγεζε ηνπ ζπλόινπ ησλ ζπληειεζηώλ ηεο εθπαίδεπζεο, από ηνλ 
εθπαηδεπηηθό θαη ην καζεηή κέρξη ην Υπνπξγείν Παηδείαο, δελ πξέπεη λα 
απνηειεί ιαλζάλνπζα, αιιά θπξίαξρε επηινγή ηεο πνιηηείαο. Απνηειεί, 
άιισζηε, δηθαίσκα ηεο θνηλσλίαο, πνπ ρξεκαηνδνηεί ην δεκόζην εθπαηδεπηηθό 
ζύζηεκα. Να πνύκε αθόκε όηη πξνηεξαηόηεηα ζηε δεκόζηα εθπαίδεπζε είλαη ε 
εθαξκνγή κηαο ηνικεξήο πνιηηηθήο “ζρνιηθήο αξηζηείαο”, πνπ ζα θαιύπηεη ην 
ζύλνιν ηεο ρώξαο ιακβάλνληαο ππ' όςε ηηο  θνηλσληθννηθνλνκηθέο αληζόηεηεο 
θάζε πεξηνρήο. Ζ “ζρνιηθή αξηζηεία” πξέπεη λα απνηειέζεη ζεκείν 
απνδπλάκσζεο ησλ ηαμηθώλ αληζνηήησλ, πνπ ππάξρνπλ ζην ρώξν ηεο 
εθπαίδεπζεο.            

Κπξίεο θαη θύξηνη βνπιεπηέο,                                                       
 Τν ζρέδην λόκνπ πνπ ζπδεηνύκε ζήκεξα επηρεηξεί ηνκέο πξνο απηή ηελ 
θαηεύζπλζε. Γείρλεη ηε δηάζεζε, ηε ζηόρεπζε, ηελ πνιηηηθή βνύιεζε θαη απηό 
είλαη εμόρσο ζεκαληηθό. Μέρξη ζήκεξα ε πνιηηηθή εγεζία ηνπ Υπνπξγείνπ 
Παηδείαο απέθπγε ηα ιάζε ηνπ παξειζόληνο θαη ηεξάξρεζε πξνζεθηηθά θαη 
ζσζηά, θαηά ηελ άπνςή κνπ, ηηο παξεκβάζεηο ηεο. 

Δπηηξέςηε κνπ ηώξα  λα θαηαζέζσ κεξηθέο απόςεηο γηα ηα πξόηππα 
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πεηξακαηηθά ζρνιεία, όπσο απηά πξνηείλεηαη λα νλνκαζηνύλ ζύκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο ζρεδίνπ λόκνπ. Καηά ηε ζπδήηεζε ζηελ Δπηηξνπή 
Μνξθσηηθώλ Υπνζέζεσλ επηρείξεζα λα ζαο πείζσ, θ

α 
Υπνπξγέ, όηη ν ηίηινο 

“πξόηππα πεηξακαηηθά ζρνιεία” δελ είλαη ζσζηόο, γηαηί εκπεξηέρεη κία 
ζεκαληηθή αληίθαζε. Αο γίλσ πεξηζζόηεξν ζπγθεθξηκέλνο. Ζ κεηαθνξηθή 
ζεκαζία ηεο ιέμεο “πξόηππν”, θαηά ηελ αξραηόηεηα, ζήκαηλε ηο ιδανικό 
παπάδειγμα ππορ μίμηζη. Σήκεξα ζεκαίλεη ππόζωπο, καηάζηαζη ή θεζμό [ελ 
πξνθεηκέλσ ηνλ εθπαηδεπηηθό ζεζκό], πος είναι άξια μιμήζεωρ για ηα θεηικά 
ηοςρ σαπακηηπιζηικά. Από ηελ άιιε κεξηά ν όξνο “πεηξακαηηθόο”, ζην ρώξν ηεο 
εθπαίδεπζεο, ζεκαίλεη ηελ εθαπμογή, έλεγσο και αξιολόγηζη καινούπγιων 
μεθόδων διδαζκαλίαρ και νέων ππογπαμμάηων, με ζηόσο ηην εξαγωγή 
επιζηημονικών ζςμπεπαζμάηων και ηη γενίκεςζή ηοςρ ζηα ςπόλοιπα ζσολεία. 
 Ζ αληίθαζε είλαη εκθαλήο. Τν πξόηππν ζρνιείν, ηνπ νπνίνπ ε 
θπζηνγλσκία ζε επίπεδν καζεηηθνύ δπλακηθνύ θαη όρη κόλν είλαη 
πξνθαζνξηζκέλε, δελ κπνξεί παξαιιήισο λα ζεσξείηαη θαη πεηξακαηηθό, 
δειαδή έλα ζρνιείν ζην νπνίν ζα εθαξκόδνληαη θαη ζα αμηνινγνύληαη λέα 
πξνγξάκκαηα θαη κέζνδνη δηδαζθαιίαο. Πεηξακαηηζκόο ζε ζπλζήθεο 
“εηθνληθνύ” εθπαηδεπηηθνύ πεξηβάιινληνο θαη όρη ζε “πξαγκαηηθέο” 
εθπαηδεπηηθέο ζπλζήθεο δελ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αθξηβή επηζηεκνληθά 
ζπκπεξάζκαηα. Ζ παηδαγσγηθή απηή αξρή είλαη θαηαλνεηή από όινπο 
δηεζλώο.  

Δπνκέλσο, άιιν είλαη ην πξόηππν ζρνιείν θαη άιιν ην πεηξακαηηθό. Σηε 
δεκόζηα εθπαίδεπζε είλαη βέβαην όηη ρξεηάδνληαη θαη ηα δύν. Αο κελ ηα 
κπεξδέςνπκε. Μαο βνεζάεη πξνο ηνύην ε εθπαηδεπηηθή καο ηζηνξία. Σηελ 
παηξίδα καο ιεηηνύξγεζαλ θαηά ην παξειζόλ ηξία ηζηνξηθά πξόηππα ζρνιεία. 
Ζ Εσζηκαία Σρνιή από ην 1828, ε Ησλίδεηνο Σρνιή Πεηξαηώο θαη ε Βαξβάθεηνο 
Σρνιή Αζελώλ. Τα εθπαηδεπηηθά απνηειέζκαηα θαη ησλ ηξηώλ απηώλ ζρνιείσλ 
ππήξμαλ ιακπξά. Γπζηπρώο, όκσο, ζην δεκόζην βίν ηεο ρώξαο επηθξαηεί κηα 
ήθηζηα θνιαθεπηηθή ζπλήζεηα. Αλ θάηη μερσξίδεη ζα πξέπεη λα ην “θνπξέςνπκε” 
γηα λα ππαθνύζεη θαη απηό ζηνλ θαλόλα ηεο ειιεληθήο κεηξηόηεηαο. Να 
ππνηαγεί, δειαδή, ζηελ “ηδενινγία” ηεο ήζζνλνο πξνζπάζεηαο. 
 Δίλαη, πιένλ, θαηξόο πέξα από ηελ απηνθξηηηθή γηα ηα ιάζε ηνπ 
παξειζόληνο, λα επαλαθέξνπκε ζηε δεκόζηα εθπαίδεπζε ηνλ επηηπρεκέλν 
ζεζκό ησλ πξνηύπσλ ζρνιείσλ. Ζ αίζζεζε ηεο ηζηνξηθόηεηαο πξέπεη λα καο 
ζπλέρεη όινπο  :  ην Υπνπξγείν Παηδείαο, ηελ  ειιεληθή πνιηηεία ζην ζύλνιό 
ηεο, νιόθιεξε ηελ ειιεληθή θνηλσλία. Καηαζέησ ζηα Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο  ην 
πξνρζεζηλό ηζηνξηθό ςήθηζκα ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ 
Ησαλληηώλ γηα ηελ επαλαιεηηνπξγία ηεο Εσζηκαίαο Σρνιήο (γπκλαζίνπ - 
ιπθείνπ) - θαη δεκνηηθνύ όπσο πξόζζεζε ε θ

α
 Υπνπξγόο θαη ζπκθσλώ καδί 

ηεο -  σο δεκόζηνπ πξόηππνπ ζρνιείνπ, ζπλδεδεκέλνπ αλαπόζπαζηα κε ηε 
ζπνπδαία εθπαηδεπηηθή παξάδνζε ηεο ζρνιήο θαη ην θιεξνδόηεκα  Νηθνιάνπ 
Εσζηκά. Ζ πξνζσπηθή κνπ ζπκθσλία, επί ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ςεθίζκαηνο 
απηνύ, θαζώο επίζεο ε ζπκθσλία θαη ησλ άιισλ δύν βνπιεπηώλ ηνπ ΠΑΣΟΚ 
ζηα Ησάλληλα, ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηεο Βνπιήο θ. Αξγύξε θαη ηνπ θ. Οηθνλόκνπ, 
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επηθπξώλεηαη κε ηηο ππνγξαθέο καο ζην ηέινο ηνπ ζρεηηθνύ θεηκέλνπ, ην νπνίν 
θαηέζεζα πξν νιίγνπ. 
 Κπξία Υπνπξγέ, ζε ό,ηη αθνξά ηηο άιιεο παξαηεξήζεηο, πνπ δηαηύπσζα 
θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπδεηήζεσλ ζηελ Δπηηξνπή Μνξθσηηθώλ Υπνζέζεσλ 
επί ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ζρεδίνπ λόκνπ (γηα  ην ΗΤΥΔ ζε ζρέζε κε ηνλ έιεγρν 
ησλ θνλδπιίσλ, ηελ θαζηέξσζε δύν ηύπσλ απνιπηεξίσλ γεληθνύ ιπθείνπ, ην 
άξζξν 56 γηα  ζέκαηα εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο, ην άξζξν 26 ζρεηηθά κε 
ηνπο κόληκνπο παξέδξνπο ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ηλζηηηνύηνπ θ.α.), εμαθνινπζώ λα 
δηαηεξώ ηηο δηαθνξεηηθέο κνπ απόςεηο. 
 Κπξίεο θαη θύξηνη βνπιεπηέο,  
 Ζ ζπδήηεζε γηα ηα πξόηππα ζρνιεία ζέηεη επί ηάπεηνο θαη  ην ζέκα ηεο 
επαλαιεηηνπξγίαο  ησλ επίζεο θαηαξγεκέλσλ πξνηύπσλ θιαζηθώλ ιπθείσλ. 
Γύξσ από απηό ην δήηεκα παξαηεξείηαη  ήδε κία ελδηαθέξνπζα θηλεηηθόηεηα 
δηεζλώο.  Αλαθέξνκαη, πξσηίζησο,  ζηε κεγάιε έθζεζε, πνπ δηνξγάλσζε ην 
Παλεπηζηήκην Ομθόξδεο θαη εγθαηληάζηεθε πξηλ από ιίγεο εκέξεο. Ζ έθζεζε  
αθνξά  ην Διιεληθό Βαζίιεην ηεο Μαθεδνλίαο. Καη ελώ απηά ζπκβαίλνπλ ζηε 
Μεγάιε Βξεηαλία,  ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην ηεο Αζήλαο εμαληιείηαη, επί ρξόληα,  
ζε αηέξκνλεο ζπδεηήζεηο γηα ην  αλ ζα ηνπνζεηεζεί ή όρη ν αλδξηάληαο ηνπ Μ. 
Αιεμάλδξνπ ζηελ πξσηεύνπζα ηεο Διιάδαο, ρσξίο κέρξη ζήκεξα λα ιεθζεί 
θακία απόθαζε. Δίλαη λα ζιίβεηαη θαλείο.  
 Αλαθέξνκαη, αθόκε, ζηελ πξνρζεζηλή παξνπζία ζηελ Αζήλα δέθα 
θνξπθαίσλ Βξεηαλώλ θαη Ακεξηθαλώλ ζπγγξαθέσλ παηδηθώλ βηβιίσλ. Ο 
θαζέλαο ηνπο πξνσζεί ηηο ειιεληθέο θιαζηθέο ζπνπδέο ζηα γπκλάζηα θαη ηα 
ιύθεηα ησλ ρσξώλ ηνπο. “Όπωρ η Ιθάκη έηζι και η Ελλάδα μάρ σάπιζε ένα 
πανέμοπθο ηαξίδι και μάρ ενέπνεςζε μ' ένα νέο δςναηό όπαμα ζαν αςηό ηηρ 
ελπίδαρ πος θέπνει η νιόηη”, είπε θάπνηνο από απηνύο. Τν ζπνπδαίν απηό 
κήλπκα  εκείο νη λενέιιελεο αμίδεη λα ην αθνύζνπκε. Γηαηί είκαζηε νη απεπζείαο  
θιεξνλόκνη ηνπ αξραίνπ πνιηηηζκνύ, ηεο γιώζζαο, ηεο ζθέςεο, ηεο 
θηινζνθίαο, ηνπ κύζνπ θαη ηεο ηζηνξίαο απηνύ ηνπ ηόπνπ.  

Οη παξνηξύλζεηο ησλ ζπνπδαίσλ απηώλ επηζηεκόλσλ θαη πλεπκαηηθώλ 
αλζξώπσλ ηεο Δζπεξίαο είλαη θαινδερνύκελεο. Όκσο, ε δηαρείξηζε ηνπ 
πλεπκαηηθνύ απηνύ πινύηνπ είλαη δηθό καο θαζήθνλ θαη νθεηιή πξνο ηνπο 
πξνγόλνπο καο. Κιείλσ θαηαζέηνληαο κία πξνζσπηθή εκπεηξία. Κάζε θνξά 
πνπ βξίζθνκαη ζην εμσηεξηθό ζπλεζίδσ λα επηζθέπηνκαη ζρνιεία. Οη 
θηινμελνύληεο, ζρεδόλ πάληνηε, κνύ πξνηείλνπλ λα επηζθεθηώ θαη θάπνην 
θιαζηθό ιύθεην, όπνπ δηδάζθνληαη ηα αξραία ειιεληθά. Μεηά από θάζε ηέηνηα 
επίζθεςε  ζαο εθκπζηεξεύνκαη όηη δελ αηζζάλνκαη θαζόινπ πεξήθαλνο γηα ην 
όηη ζηελ παηξίδα κνπ, ηελ θνηηίδα ηνπ αξραίνπ πνιηηηζκνύ, δελ ππάξρεη νύηε 
έλα παξόκνην ζρνιείν. Δίλαη απηνλόεην όηη αλακέλσ κε  μερσξηζηό ελδηαθέξνλ 
ηηο πξσηνβνπιίεο ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη ζε απηό ην ζέκα. 
 Σαο επραξηζηώ.   


