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ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ 
 

Θα μεθηλήζσ ιέγνληαο όηη ην παξόλ λνκνζρέδην, πνπ εηζάγεηαη πξάγκαηη κε 

ηε δηαδηθαζία ηνπ θαηεπείγνληνο, κε κεγαιύηεξε όκσο -γηα λα είκαζηε εηιηθξηλείο- 

ηνπ πξνβιεπόκελνπ ζπδήηεζε ηόζν ζηηο Δπηηξνπέο όζν θαη ζηελ Οινκέιεηα, 

είλαη έλα θξίζηκν λνκνζρέδην γηα ηελ επνύισζε ησλ πιεγώλ πνπ άθεζαλ ηα 

κλεκόληα ζην εθπαηδεπηηθό αγαζό. 

Πεξηιακβάλεη γηα ηηο ηξεηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο θαηεπείγνπζεο ξπζκίζεηο 

κε κεηαβαηηθό, πηινηηθό ραξαθηήξα, αθνύ ζα ππάξμεη πεξηζζόηεξνο ρξόλνο 

δηαβνύιεπζεο ζην πνιπλνκνζρέδην πνπ ζα αθνινπζήζεη θαη βεβαίσο εθηελήο 

δηάινγνο γηα ηνλ λέν λόκν-πιαίζην γηα ηα παλεπηζηήκηα, όπσο ήδε έρεη δεζκεπηεί 

δεκόζηα ε εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. 

Σηο ξπζκίζεηο απηέο ε Αληηπνιίηεπζε ηηο αληηκεηώπηζε αξλεηηθά, επηζεηηθά θαη 

απαμησηηθά, αθνύ καο θαηαγγέιιεη γηα «βαιθαληθό επαξρησηηζκό», πξναγσγή ηεο 

ινγηθήο ηεο ήζζνλνο πξνζπάζεηαο ή ηεο δσξεάλ ακάζεηαο, ραιαξή παηδεία, 

έθπησζε ησλ αμηώλ, εμνβειηζκό ηεο αξηζηείαο, ελίζρπζε ηεο κεηξηόηεηαο, ελώ νη 

ίδηνη δειώλνπλ πίζηε ζηελ ηζόηεηα ησλ επθαηξηώλ γηα όινπο, ζηελ αξηζηεία, ηελ 

άκηιια, ηνλ πγηή αληαγσληζκό, ηελ αμηνθξαηία θ.ιπ. 

Γηα λα δνύκε, όκσο, πνηα είλαη ε πξαγκαηηθόηεηα από ηελ εθαξκνγή ησλ 

πνιηηηθώλ ησλ ηειεπηαίσλ ρξόλσλ ησλ αληηπάισλ καο ζηελ εθπαίδεπζε θαη πην 

εηδηθά από ηελ εθαξκνγή ησλ ξπζκίζεσλ πνπ είραλ επηθεξπρζεί θαη πξνηείλνπκε 

λα αξζνύλ. 

Γηα ιόγνπο νηθνλνκίαο ηνπ ρξόλνπ ζα αλαθεξζώ κόλν ζε δύν ζέκαηα. Σν 

πξώην είλαη ε ηξάπεδα ζεκάησλ, ε πινπνίεζε ηεο νπνίαο νδήγεζε ζε πνιύ 

πςειά πνζνζηά απνηπρίαο. Σελ πξώηε ρξνληά ην 10% έκεηλαλ ζηελ ίδηα ηάμε, ην 

23% έκεηλαλ κεηεμεηαζηένη κε εθ ησλ πζηέξσλ δηόξζσζε ησλ βαζκνινγηώλ 

ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο θνξέο. Σε δεύηεξε ρξνληά ην πξώην πνζνζηό έθηαζε ζην 

16%, ελώ πξν ηεο εθαξκνγήο ηεο ήηαλ ζην 4%. 

Δπνκέλσο, είρακε αύμεζε ησλ θξνληηζηεξίσλ -έρεη θαηαγξαθεί ζην 25%-, 

ζεκαληηθό νηθνλνκηθό θόζηνο γηα ηελ ειιεληθή νηθνγέλεηα ζε πεξίνδν θξίζεο, 

αιιά θαη εθηόμεπζε ηνπ άγρνπο θαη ηνπ αληαγσληζκνύ ζε επαίζζεηεο ειηθίεο, 

θπξίσο ιόγσ ηεο ζύλδεζεο ηεο κε ηελ εηζαγσγή ζηελ αλώηαηε εθπαίδεπζε. 

Δπηπξόζζεηα είρακε ζεκαληηθή αύμεζε ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο θαη 

δηνρέηεπζεο ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα παηδείαο κε ηελ θξίζηκε επηινγή ηνπ 

ηαπηόρξνλνπ θιεηζίκαηνο ησλ ΔΠΑΛ. Σα παηδηά νδεγήζεθαλ είηε ζηα ηδησηηθά ΗΔΚ, 

είηε ζηελ αλεξγία, είηε ζηε κεηαγπκλαζηαθή θαηάξηηζε, δειαδή ζηελ απιήξσηε 

καζεηεία. 

Πνηνη επιήγεζαλ; Κπξίσο καζεηέο ππνβαζκηζκέλσλ πεξηνρώλ, αγξνηηθώλ ή 

εξγαηηθώλ ζηξσκάησλ, ιατθώλ ή κηθξναζηηθώλ ζπλνηθηώλ ρακειώλ εηζνδεκάησλ. 

Δπνκέλσο, παξά ηηο κεγαινζηνκίεο πεξί ηζόηεηαο επθαηξηώλ, πξόθεηηαη γηα 

ζηνρεπκέλα κέηξα λενθηιειεύζεξεο θαηεύζπλζεο κε ηαμηθό πξόζεκν. 

Αο δνύκε, όκσο, θαη ηελ άπνςε όηη ε ηξάπεδα ζεκάησλ δηεπξύλεη ηνπο 

νξίδνληεο ησλ καζεηώλ, ελώ εμαζθαιίδεη θαη νκνηνγέλεηα ηεο δηδαθηηθήο ύιεο. 
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Δίλαη πξάγκαηη έηζη; Δίλαη αιήζεηα αλαβάζκηζε νη ζπλερείο εμεηάζεηο όπνπ ν 

καζεηήο καζαίλεη απ’ έμσ «παπαγαιία» ηηο απαληήζεηο επί γλσζηνύ πάλει 

εξσηήζεσλ –κεγάινπ όγθνπ βεβαίσο - θαη ρσξίο λα ηηο έρεη δηδαρηεί; 

Οδεγείηαη ή όρη ζην λα ελδηαθέξεηαη λα βξεη ηε ζσζηή απάληεζε πνπ 

αληηζηνηρεί ζηνλ θαιό βαζκό ελώ αδηαθνξεί παληειώο γηα ηελ ππόινηπε ύιε θαη 

ηε ζπλνιηθή γλώζε, καθξηά από ηηο αξρέο ηνπ Γηαθσηηζκνύ θαη ηεο θξηηηθήο 

κάζεζεο; Αθαηξείηαη ή όρη ε παηδαγσγηθή απηνλνκία ηνπ θαζεγεηή; Καη πνηνο 

κπνξεί θαιύηεξα λα εληζρύζεη ηνπο καζεηέο απ’ απηόλ πνπ ηνπο γλσξίδεη θαη πνπ 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ηξάπεδα ζεκάησλ ζαλ ζπκπιεξσκαηηθό εξγαιείν, 

ζύκθσλα θαη κε ηελ πξόηαζή καο, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο νκνηνκνξθίαο ηεο 

γλώζεο;  

Καη έξρνκαη ηώξα ζην δεύηεξν ζέκα ζην νπνίν ζα ήζεια λα αλαθεξζώ, ζηα 

πξόηππα θαη πεηξακαηηθά ζρνιεία γηα ηα νπνία κίιεζαλ πνιινί. Ση πξνβιέπεη ην 

λνκνζρέδην; Γίλεηαη δηαρσξηζκόο ησλ δύν ηύπσλ ζρνιείσλ. Γηα ηα πεηξακαηηθά 

θαηαξγνύληαη νη εμεηάζεηο θαη επαλέξρεηαη ε δηαδηθαζία ηεο θιήξσζεο κε ηελ 

νπνία –λα ζπκίζσ- ιεηηνύξγεζαλ ηα ζρνιεία απηά γηα 26 νιόθιεξα ρξόληα, κέρξη 

λα ηα ζπκπηύμεη ν πξνεγνύκελνο λόκνο, κε ηελ παξαγσγή ζεκαληηθνύ 

πλεπκαηηθνύ θεθαιαίνπ, πνπ ζήκεξα ράξηο θαη ζηηο δηθέο ζαο πνιηηηθέο ζηελ 

κεγάιε ηνπο πιεηνςεθία παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζην εμσηεξηθό. 

Αο δνύκε, όκσο, πην πξνζεθηηθά ζε ηη δηαθέξνπλ ηα πεηξακαηηθά από ηα 

πξόηππα ζρνιεία, πέξαλ ηεο ηζηνξηθόηεηαο θάπνησλ απ’ απηά. ύκθσλα κε ηνλ 

νξηζκό ηνπ ιεμηθνύ ηνπ Ηδξύκαηνο Σξηαληαθπιιίδε ηη ζα πεη πξόηππν; Πξόηππν 

ζεκαίλεη θάηη πνπ έρεη θαηαζθεπαζηεί ή νξγαλσζεί κε κηα κέζνδν ή κε έλα 

ζύζηεκα λέν θαη πξσηνπνξηαθό θαη πνπ κπνξεί λα απνηειέζεη ππόδεηγκα γηα 

άιιεο όκνηεο ή αλάινγεο θαηαζθεπέο θαη δξαζηεξηόηεηεο, όπνπ δνθηκάδνληαη λένη 

ηξόπνη δηδαζθαιίαο θαη όπνπ αζθνύληαη ζηηο κεζόδνπο δηδαζθαιίαο θνηηεηέο 

παηδαγσγηθώλ ζρνιώλ. 

Δπίζεο, ηζηνξηθά λα ζπκίζσ όηη ηα πξόηππα ππήξμαλ ζρνιεία παηδηώλ ηνπ 

κέζνπ όξνπ ή αθόκε θαη παηδηώλ κε αλαπηπμηαθέο δπζθνιίεο –όπσο ηα ζρνιεία 

Μνληεζζόξη- πνπ κε ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπο έγηλαλ πξόηππα γηα ηα άιια 

ζρνιεία. 

Δπνκέλσο θαη νπζηαζηηθά νη δύν ηύπνη ζρνιείσλ δελ δηαθέξνπλ ζην 

πεξηερόκελν ζπνπδώλ. Γηαθέξνπλ κόλν σο πξνο ηνλ ηξόπν εηζαγσγήο, πνπ 

πξνηείλνπκε λα είλαη δηαθνξεηηθόο γηα λα ππάξμεη θαιύηεξε 

αληηπξνζσπεπηηθόηεηα ηνπ δείγκαηνο ζηα πεηξακαηηθά ζρνιεία θαη λα κπνξνύλ 

λα γεληθεπηνύλ ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ζε όια ηα ζρνιεία 

ηεο ρώξαο θαη ζε όινπο ηνπο καζεηέο κε ην ηδαληθό ηεο ηζόηηκεο εθπαίδεπζεο γηα 

όινπο. 

Απηό δελ κπνξεί λα επηρεηξείηαη ζε ζρνιεία κε πιεζπζκό επηιεγκέλν κε πνιύ 

αληαγσληζηηθέο εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο όπσο ζηα πξόηππα.  

Ζ πξνβιεπόκελε δπλαηόηεηα θνίηεζεο ζηα πξόηππα ζρνιεία θαη παηδηώλ κε 

εηδηθά ηαιέληα ρσξίο εμεηάζεηο δελ εθαξκόζηεθε πνηέ θαη ε πιεηνλόηεηα ησλ 

παηδηώλ πνπ θνηηνύλ ζηα ζρνιεία απηά, αλ θαη δελ θαίλεηαη λα είλαη επηιεγκέλε 
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κε βάζε ην θνηλσληθννηθνλνκηθό ηνπο επίπεδν, είλαη ζίγνπξα επηιεγκέλε κε ηελ 

ύπαξμε πςεινύ εθπαηδεπηηθνύ επηπέδνπ ησλ γνληώλ ηνπο. Βέβαηα, γηα λα είκαζηε 

απνιύησο εηιηθξηλείο, ζε κηθξόηεξν βαζκό απηό αθνξά θαη αξθεηά πεηξακαηηθά 

ζρνιεία. 

Δθείλν, όκσο, πνπ θπξίσο ηα δηαθνξνπνηεί θαη ηα ραξαθηεξίδεη είλαη ηα πνιύ 

απμεκέλα πνζνζηά επηηπρίαο ζηηο παλειιήληεο εμεηάζεηο, εθάκηιια ησλ ηδησηηθώλ 

ζρνιείσλ. Δπνκέλσο, όπσο εθ ηνπ απνηειέζκαηνο πξνθύπηεη, ν ζηόρνο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο είλαη λα απνηεινύλ νκίινπο αξηζηείαο ζηα δεκόζηα ζρνιεία.  

Γηαηί, όκσο, ε Αξηζηεξά λα έρεη πξόβιεκα κε απηό, αθνύ εθεί κπνξνύλ λα 

θνηηήζνπλ παηδηά επθπή ηδηαίηεξα κνξθσκέλσλ γνλέσλ από δηάθνξα 

θνηλσληθννηθνλνκηθά ζηξώκαηα;  

Οη επηθπιάμεηο αθνξνύλ ζε δηάθνξα ζέκαηα, όπσο αλ είλαη ζσζηό νη άξηζηνη 

καζεηέο λα απνκαθξύλνληαη από ην ζρνιείν ηεο γεηηνληάο θαη λα κελ 

αλακεηγλύνληαη κε ηα ππόινηπα παηδηά ώζηε όινη καδί λα πξνρσξνύλ. Δίλαη 

παηδαγσγηθά νξζό λα ππνβάιινληαη θαη ηα ραξηζκαηηθά απηά παηδηά ζε ζθιεξέο 

εμεηάζεηο –ζπκίδσ- κε θξνληηζηήξηα από ην δεκνηηθό, ζε ηόζν ηξπθεξή 

πξνεθεβηθή θαη εθεβηθή ειηθία θαη λα ζηεγλώλνπλ ηε δσή ηνπο θαη ηελ 

θαζεκεξηλόηεηά ηνπο κόλν πξνζαλαηνιηζκέλα ζηελ επηηπρία ζηα καζήκαηα; 

Δίλαη, αθόκε, ζσζηό λα θνπβαινύλ ηόζν λσξίο ην θνξηίν ηεο επηηπρίαο, ηελ νπνία 

δηαξθώο εθ’ όξνπ δσήο ζα πξέπεη λα επηβεβαηώλνπλ;  

Τπάξρνπλ, ινηπόλ, πνιιά αλνηρηά ζέκαηα πξνο δηαβνύιεπζε ζρεηηθά κε ηε 

ιεηηνπξγία απηώλ ησλ ζρνιείσλ, αθνύ δηαηππώλνληαη θαη απόςεηο από 

αμηόινγνπο εθπαηδεπηηθνύο απηώλ ησλ ζρνιείσλ όηη ηα ζρνιεία απηά κπνξνύλ λα 

θαιιηεξγνύλ ηελ θνηλσληθόηεηα, ηελ θαιιηηερληθή δεκηνπξγία ρσξίο όκσο αθόκε 

λα ππάξρνπλ αμηόπηζηεο κειέηεο. 

Ση πξνηείλνπκε, ινηπόλ; Να ζπλερίζνπλ ηα ηζηνξηθά πξόηππα ζρνιεία ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο κε εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο, όπνπ ππήξραλ, αιιά αθόκε θαη γηα ηνλ 

επηπξόζζεην ιόγν όηη ζεβόκαζηε ηελ επέλδπζε, ιάζνο ή ζσζηή, θάπνησλ 

παηδηώλ θαη ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο ζην ζεζκό απηό.  

ην ίδην πλεύκα αληηκεησπίζηεθε θαη ην ηνπηθό ζέκα ζηα Γηάλλελα, πνπ 

πξνβιέπεη ηε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο σο πξνηύπνπ ηνπ Γπκλαζίνπ ηεο 

Εσζηκαίαο ρνιήο Ησαλλίλσλ, θαζώο έηζη έρεη ιεηηνπξγήζεη κόλν ηα ηειεπηαία 

ηέζζεξα ρξόληα, ελώ ηα πξνεγνύκελα είθνζη έμη είρε ιεηηνπξγήζεη σο 

πεηξακαηηθό. Πξέπεη ζπκπιεξσκαηηθά λα αλαθέξσ –γηαηί λνκίδσ έκεηλε 

αλαπάληεην- πσο ην ιύθεην δελ ιεηηνύξγεζε πνηέ σο πξόηππν κεηά ην 1963, σο 

εμαηάμην γπκλάζην ηόηε, αιιά σο ιύθεην ηεο γεηηνληάο θαη κόιηο ζηηο 31-12-2014 

κπήθε εκβόιηκε δηάηαμε γηα λα δηνξζώζεη ηελ, θαηά ηε γλώκε ηνύ ηόηε 

Τθππνπξγνύ Παηδείαο, ππεξεζηαθή αβιεςία ηνπ παξειζόληνο, εμαηηίαο ηεο 

νπνίαο δελ είρε ιεηηνπξγήζεη πνηέ σο πξόηππν.  

Βεβαίσο, όιε ε παξαπάλσ θαηάζηαζε ρξεζηκνπνηείηαη πξνζρεκαηηθά σο 

κέησπν ελαληίνλ ηνπ δήζελ αλαρξνληζκνύ ηνπ ΤΡΗΕΑ, ελώ είλαη εθπεθξαζκέλε 

ε βνύιεζε ηνπ Τπνπξγείνπ γηα πξόηππν ιύθεην, όηαλ κε αληίζηνηρεο ελέξγεηεο 

βξεζεί ν θαηάιιεινο ρώξνο. 
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Κπξίεο θαη θύξηνη ζπλάδειθνη, ε Αξηζηεξά δελ πηζηεύεη ζηε κεηξηόηεηα, αιιά 

ηνλίδεη όηη θαιό ζρνιείν είλαη ην δεκνθξαηηθό ζρνιείν, όπνπ νη καζεηέο 

ζπλεξγάδνληαη θαη δελ θαιιηεξγείηαη ν αληαγσληζκόο. Ζ δεκνθξαηηθή εθπαίδεπζε 

πνπ νλεηξεπόκαζηε απεπζύλεηαη πξνο όινπο θαη πξνο ηνλ θαζέλα μερσξηζηά 

ζύκθσλα κε ηηο δπλαηόηεηέο ηνπ, ρσξίο λα ππνλνκεύεη νύηε ην δηθαίσκα ζηε 

γλώζε θαη ηε κόξθσζε ησλ κε πξνλνκηνύρσλ θαη ιηγόηεξν ηθαλώλ, νύηε όκσο 

θαη ηελ επθαηξία ηεο δηάθξηζεο εθείλσλ πνπ κπνξνύλ λα αξηζηεύζνπλ. 

Κπξίεο θαη θύξηνη ζπλάδειθνη ηεο Αληηπνιίηεπζεο, κε πξνζνρή θαηαγξάθνπκε 

ηηο απόςεηο θαη ηηο θηλήζεηο ζαο. Μόλν ιίγεο ώξεο πέξαζαλ από ηελ εθδήισζε 

ηεο πξσηνβνπιίαο «Παηδεία 2015» κε ηνλ ηίηιν «Όρη “Μπαιηά” ζηελ παηδεία» 

θάλνληαο ινγνπαίγλην κε ην επώλπκν ηνπ Τπνπξγνύ, πνπ νξγάλσζαλ άλζξσπνη 

από ην ρώξν ηεο παηδείαο, ππνηίζεηαη ρσξίο θνκκαηηθό θαπέιν, αιιά γλσζηνί γηα 

ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζέθεξαλ ζηηο πξνεγνύκελεο θπβεξλήζεηο, καδί κε ηελ 

επίζεκε ζπκκεηνρή ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο, ηνπ ΠΑΟΚ, ηνπ Πνηακηνύ θαη ησλ 

απνκεηλαξηώλ ηεο ΓΖΜΑΡ, ζηελ πξνζπάζεηα λα ππνλνκεύζεη όρη κόλν ηνλ ίδην 

ηνλ Τπνπξγό, ηνλ εππαηξίδε ηεο πνιηηηθήο θαη βξαβεπκέλν από ηε Βνπιή κε ην 

βξαβείν ηεο άξηζηεο παλεπηζηεκηαθήο δηδαζθαιίαο, αιιά θαη ζπλνιηθόηεξα ηελ 

πξνζπάζεηα πνπ θάλεη ε λέα Κπβέξλεζε. 

Μήπσο ηειηθά, θπξίεο θαη θύξηνη ζπλάδειθνη, απηό πνπ ζαο θνβίδεη θαη 

ζεθώλεηε ςειά ηα ιάβαξα ηεο αληίδξαζεο ζην λνκνζρέδην είλαη ηα επόκελα 

λνκνζεηήκαηα πνπ ζα επαθνινπζήζνπλ, θπξίσο γηα ηελ αλώηαηε εθπαίδεπζε, θαη 

ζπλαθόινπζα ε επαπεηινύκελε από εζάο απώιεηα ηεο ζπληξηπηηθήο ζαο 

θπξηαξρίαο ζηα παλεπηζηήκηα πνπ έρεη επηηεπρζεί κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ ζεζκηθώλ 

ξόισλ; 

Καηαιεθηηθά ινηπόλ, πίζσ από απηή ηε ζπδήηεζε γηα ηελ αξηζηεία, πνπ 

αγγίδεη ηνλ ππξήλα ησλ ηδενινγηθώλ θαη πνιηηηθώλ δηαθνξώλ, κεηαμύ ηεο 

αξηζηνθξαηηθήο ηδενιεςίαο αθελόο θαη ηεο δεκνθξαηηθήο αληίιεςεο γηα ηελ 

παηδεία αθεηέξνπ, θξύβεηαη επί ηεο νπζίαο ε δηακάρε κεηαμύ απηώλ πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ηνλ κνλόπιεπξν πξνζαλαηνιηζκό ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο 

ζηελ ππεξεζία ησλ ιίγσλ θαη εθείλσλ πνπ επηδηώθνπλ ηε δηεύξπλζή ηνπ, ώζηε λα 

κπνξέζεη λα κεηαδώζεη ηα θώηα ηεο παηδείαο ζηνπο πνιινύο, γηα λα έρνπλ, 

ζύκθσλα κε ηνλ νισκό, «πάληα αλνηρηά πάληα άγξππλα ηα κάηηα ηεο ςπρήο» 

ηνπο, γηα λα ακθηζβεηνύλ θαη λα εγείξνληαη.  

 

1571 ιέμεηο 

108 ιέμεηο (6,87%) 

 
 


