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 Καλθμζρα ςασ. Εάν και είναι αδφνατο ςε πζντε λεπτά να μιλιςει κανείσ για ζνα 

Νομοςχζδιο, που αφορά εκατοντάδεσ χιλιάδεσ μακθτζσ, δεκάδεσ χιλιάδεσ εκπαιδευτικοφσ 
και εκατομμφρια οικογζνειεσ, κα προςπακιςω να πω για τα κφρια ςθμεία του μόνο. 
Θεωροφμε ότι οι προωκοφμενεσ αλλαγζσ ζχουν βακιά αντιεκπαιδευτικά χαρακτθριςτικά, 
υλικά κατεδάφιςθσ από παλαιότερα αποτυχθμζνα μεταρρυκμιςτικά εγχειριματα, 
επιχρωματιςμζνα με ςτοιχεία πρόςφατων εκπαιδευτικών αλλαγών. Μ’ αυτά τα υλικά 
επιχειρείται να οικοδομθκεί το νζο ςχολείο, με εςτίαςθ ςτθ βακμίδα του Λυκείου και ςτο 
ςφςτθμα πρόςβαςθσ. Δεν είναι κακόλου πρωτότυπο αυτό. Είναι οι ςυνικεισ αλλαγζσ που 
γίνονται τα τελευταία χρόνια. 

Πρώτο ςθμείο, λοιπόν. Αυξάνεται δραματικά ο ςυγκριτικόσ χαρακτιρασ του 
Λυκείου με πανελλαδικοφ χαρακτιρα εξετάςεισ ςε όλεσ τισ τάξεισ του Γενικοφ, αλλά και του 
επαγγελματικοφ Λυκείου, με τθν επιλογι των κεμάτων από κεντρικι τράπεηα κατά 50% και 
ςυνυπολογιςμοφ του βακμοφ όλων των τάξεων ςτθν ειςαγωγι ςτθν τριτοβάκμια 
εκπαίδευςθ. Αυτό κα ςυμβάλει ςτο να «επιβιώςουν» μόνο οι γνώςεισ, που είναι 
απαραίτθτεσ για τισ εξετάςεισ, ςτο φοφντωμα τθσ παραπαιδείασ, ςτθν περικωριοποίθςθ 

κάκε άλλθσ εκπαιδευτικισ και παιδαγωγικισ διαδικαςίασ. Θα αυξιςει τθ μακθτικι 
διαρροι, τόςο από το γενικό, όςο και από το επαγγελματικό λφκειο, εξωκώντασ 
τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ ςτθν μθ τυπικι μεταγυμναςιακι, ςτενι και εφιμερθ 
κατάρτιςθ. Ζχουμε παραδείγματα και μελζτεσ από τθν προθγοφμενθ μεταρρφκμιςθ, που 
επιχείρθςε εξετάςεισ πανελλαδικοφ χαρακτιρα μζςα ςτο Λφκειο.  

Με τθ δθμιουργία του Εκνικοφ Οργανιςμοφ Εξετάςεων επιχειρείται ν’ αποκοποφν 
οι εξετάςεισ από το κατ' εξοχιν αρμόδιο Εκπαιδευτικό Σώμα των Κακθγθτών τθσ 
Δευτεροβάκμιασ. Οι λόγοι είναι προφανείσ, θ λειτουργία του Λυκείου ςτο ςφνολό του ςτθ 
βάςθ τθσ λογικισ των εξετάςεων, θ αφαίρεςθ τθσ δυνατότθτασ αντιδράςεων ςτισ εξετάςεισ 
- είχαμε φαινόμενα το προθγοφμενο διάςτθμα - και θ τακτοποίθςθ θμετζρων. Δείτε τθ 
διάταξθ, πωσ γίνονται οι αποςπάςεισ ς’ ζναν καινοφργιο οργανιςμό, «χωρίσ ν’ απαιτείται θ 
γνώμθ των οικείων υπθρεςιακών ςυμβουλίων, κατά παρζκκλιςθ από κάκε γενικι ι ειδικι 
διάταξθ» όπωσ λζει το νομοςχζδιο. 

Παρατθρείται, επίςθσ, το καινοφανζσ να χρηςιμοποιοφνται το αναλυτικό και το 
ωρολόγιο πρόγραμμα ςπουδών όχι ωσ μζςα για τθν ολοκλθρωμζνθ, πολυδιάςτατθ 
μόρφωςθ και καλλιζργεια των μακθτών/μακθτριών, αλλά ωσ εργαλεία για τθν καλλιζργεια 
αντιπαρακζςεων ανάμεςα ςε κλάδουσ και ειδικότθτεσ εκπαιδευτικών, αλλά και για τθν 
ολοκλθρωτικι επαγγελματικι αχριςτευςθ κάποιων από αυτοφσ. Η διαδικαςία είναι απλι: 
καταργοφνται μακιματα από το Λφκειο, όχι με παιδαγωγικά κριτιρια, αλλά για ν’ ανοίξει ο 
δρόμοσ για τθ διακεςιμότθτα και ςτθ ςυνζχεια ςτθν απόλυςθ εκπαιδευτικών. 

Διαλφεται και πολυδιαςπάται ακόμα περιςςότερο θ τεχνικι εκπαίδευςθ. Αληί λα 

ελζσκαησζνχλ νη ρνιέο ησλ άιισλ Τπνπξγείσλ ζην Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην, έλα αίηεκα 
απφ ην 1965 ζηελ Δθπαηδεπηηθή Κνηλφηεηα, δεκηνπξγνχληαη λέεο ρνιέο Καηάξηηζεο εληφο θαη 
εθηφο Τπνπξγείνπ Παηδείαο. Η θαηάξγεζε ησλ πελήληα εηδηθνηήησλ θαη ε δηαζεζηκφηεηα  2500 
θαζεγεηψλ κε ην λ. 4172, θέξλεη ηψξα ηα ζιηβεξά ηεο απνηειέζκαηα. 

Οη ηνκείο πγείαο - πξφλνηαο θαη εθαξκνζκέλσλ ηερλψλ πνπ ζπνχδαδε ην 23% ηνπ 
καζεηηθνχ δπλακηθνχ ησλ ΔΠΑΛ εμνβειίδεηαη νξηζηηθά απφ ηα ΔΠΑΛ. Έηζη δεκηνπξγείηαη έλα 
θνπηζνπξεκέλν απφ ηνκείο θαη εηδηθφηεηεο Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην. Κνπηζνπξεκέλν θαη απφ 
ηελ άπνςε ηνπ θχινπ.  

Καηαξγνχληαη νινθιεξσηηθά κε ηνλ λφκν απηφ νη 102 ΔΠΑ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο 
κε 15.000, πεξίπνπ, καζεηέο, κεηά ηελ θαηάξγεζε ησλ εηδηθνηήησλ αηζζεηηθήο - θνκκσηηθήο 
ην θαινθαίξη. Με ην λνκνζρέδην απηφ δελ κεηαηξέπνληαη νη ΔΠΑ ζε ΔΠΑΛ, φπσο 
πξνέβιεπαλ φια ηα λνκνζρέδηα πνπ είραλ θαηαηεζεί ηελ πξνεγνχκελε ηξηεηία, παξφιν πνπ ε 



 

 

Κπβέξλεζε ιέεη, φηη είλαη ζπλέρεηα απηψλ ησλ λνκνζρεδίσλ. ε φια απηά ηα λνκνζρέδηα 
ππήξρε κεηαηξνπή ησλ ΔΠΑ ζε Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα, φπσο είλαη θαη ε δηθή καο πξφηαζε. 

Η κνλαδηθή δπλαηφηεηα πνπ αθήλεηαη ζηνπο καζεηέο είλαη νη ρνιέο Δπαγγεικαηηθήο 
Καηάξηηζεο, πνπ, φκσο, δελ αλήθνπλ ζηελ ηππηθή εθπαίδεπζε, αιιά ζηελ κε ηππηθή καδί κε 
ηα Ι.Δ.Κ.. 

Γεκηνπξγνχληαη, ινηπφλ, ρνιέο Καηάξηηζεο γηα απνθνίηνπο Γπκλαζίνπ, νη ΔΚ, απφ 
δηάθνξνπο θνξείο δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο γπξίδνληαο ην εθπαηδεπηηθφ ξνιφη πίζσ, 
ηνπιάρηζηνλ, ηξεηο δεθαεηίεο. 

Καζηεξψλεηαη ε καζεηεία, δειαδή, ε απιήξσηε θαη αλαζθάιηζηε εξγαζία αλήιηθσλ 
καζεηψλ ζηνπο εξγνδφηεο, σο ππνθαηάζηαην ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Σν ηέηαξην έηνο εηδίθεπζεο ησλ ΔΠΑΛ, πνπ ήηαλ θαη αίηεκα ηεο Δθπαηδεπηηθήο 
Κνηλφηεηαο, ππνλνκεχεηαη πξηλ αθφκα θαζηεξσζεί, κεηαηξέπεηαη θαη απηφ ζε καζεηεία θαη 
παξαδίδεηαη ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ζηνλ ΟΑΔΓ. 

Δπίζεο, έρνπκε κηα ζνβαξή ηδησηηθνπνίεζε ηκεκάησλ ηεο εθπαίδεπζεο. Ο ηνκέαο 
πγείαο - πξφλνηαο θαη εθαξκνζκέλσλ ηερλψλ πξνζθέξεηαη ζηνπο ηδηψηεο, δειαδή, ζηα Ι.Δ.Κ., 
θαζψο θαη ηα ΔΚ. Σν λνκνζρέδην αλαθέξεη, φηη ζηνπο ηδηψηεο πνπ έρνπλ Ι.Δ.Κ. ρσξίο άιιε 
αδεηνδφηεζε ηνπο δίλεηαη θαη έλα ΔΚ. Σνπο δίλεηαη, δειαδή, πξφζβαζε ζηνπο απφθνηηνπο 
Γπκλαζίνπ. 

Έρνπκε πνηθηινκνξθία εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ εθπαηδεπηηθψλ. Έρνπκε θαηαγξάςεη 
επηά δηαθνξεηηθέο ζρέζεηο εξγαζίαο ζε απηά ηα κνξθψκαηα ηεο θαηάξηηζεο πνπ 
δεκηνπξγνχληαη. 

Απνπζηάδνπλ, βεβαίσο, ζεκαληηθέο δηαηάμεηο. Οη δηαηάμεηο γηα ηελ ππνρξέσζε ηεο 
πνιηηείαο λα δίλεη δσξεάλ βηβιία ζηα παηδηά. Η δηάηαμε γηα ηνλ αξηζκφ καζεηψλ ζηελ ηάμε 
πνπ ήηαλ 25 ζηα ΔΠΑΛ πξνθαλψο απνπζηάδεη, γηα λα απμεζεί. Γελ πξνβιέπεηαη ηίπνηα γηα 
ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Λίγεο κέξεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο λνκίδνπκε, φηη δελ είλαη δπλαηφλ 
λα ζπδεηάκε ζνβαξά γηα αιιαγέο αθφκε θαη αλ είραλ ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Γελ κπνξεί λα 
πινπνηεζεί έλα λνκνζρέδην κε ζνβαξφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε ζε έλαλ ηέηνην επαίζζεην ρψξν, 
πνπ ζα ςεθηζηεί ζην Κνηλνβνχιην ζηηο 10 επηεκβξίνπ θαη ζα πινπνηεζεί ζηηο 11. 

Θέισ, φκσο, λα ξσηήζνπκε θαη ηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο θαη ηνπο Βνπιεπηέο, γηα πνηα 
κεηαξξχζκηζε κε ζεηηθφ πξφζεκν κηιάκε, φηαλ έρνπκε δξακαηηθή κείσζε ησλ δαπαλψλ γηα 
ηελ παηδεία θαηά 33% απφ ην 2009 κέρξη ζήκεξα, πνπ ζα θζάζεη ζην 47% ζχκθσλα κε ην  
κεζνπξφζεζκν ην 2016, φηαλ έρνπκε 16.000 ιηγφηεξνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηε Γεπηεξνβάζκηα 
Δθπαίδεπζε απφ ηνλ Ινχλην κέρξη ζήκεξα, φηαλ έρνπκε εμαζιησκέλνπο νηθνλνκηθά θαη 
εξγαζηαθά εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη βηψλνπλ, πιένλ, ηε κφληκε απεηιή ηεο απφιπζεο, ηεο 
δηαζεζηκφηεηαο θαη ηνπ λένπ απηαξρηθνχ θαζεζηψηνο ηνπ Πεηζαξρηθνχ Γηθαίνπ. 

Λέκε θαη ηνλίδνπκε, φηη θακία ζνβαξή αιιαγή ζηελ εθπαίδεπζε δελ κπνξεί λα 
πξαγκαηνπνηεζεί ρσξίο ηελ αλαγθαία αχμεζε δαπαλψλ γηα ηελ παηδεία θαη ηελ πνιχπιεπξε 
θαη νπζηαζηηθή ζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Καη ηα δχν, φκσο, απηά ζηνηρεία έρνπλ ζπζηαζηεί 
ζηελ πνιηηηθή ηνπ Μλεκνλίνπ. Δάλ ζπλερηζηεί απηή ε εθπαηδεπηηθή θαη νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηνπ 
Μλεκνλίνπ πηζηεχνπκε θαη εθηηκάκε, φηη ε δεκφζηα εθπαίδεπζε ζα θαηαξξεχζεη. 

Γηα φινπο ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο είκαζηε αληίζεηνη ζην λνκνζρέδην απηφ. 
 
Η ΓΔΤΣΔΡΟΛΟΓΙΑ 
Ξεθηλάσ θάλνληαο ηελ εμήο γεληθή παξαηήξεζε. Η θαηάζηαζε ζηα δεκφζηα ζρνιεία 

είλαη ηξαγηθή θαη πξνζθαιψ φπνην κέινο ηνπ Διιεληθνχ Κνηλνβνπιίνπ δελ ην πηζηεχεη λα 
επηζθεθηνχκε καδί έλα δεκφζην ζρνιείν θαη λα ζπδεηήζνπκε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Οη 
εθπαηδεπηηθνί απηή ηε ζηηγκή βξίζθνληαη ππφ θαζεζηψο θφβνπ γηα ην πνχ ζα βξεζνχλ, ππφ 
θαζεζηψο αβεβαηφηεηαο, ππφ θαζεζηψο πεηζαξρηθνχ δηθαίνπ ιαηκεηφκνπ θαη δελ είλαη 
θαζφινπ ππεξβνιή απηφ πνπ ιέσ. Σα θαζεκεξηλά θαηλφκελα εθπαηδεπηηθνί, άλζξσπνη κε 
πξνυπεξεζία 30 ρξφλσλ, λα θιαίλε είλαη ε ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ δεκφζηνπ ζρνιείνπ. 
Καη γηα απηή ηελ πξαγκαηηθφηεηα επζχλεηαη απηή ε πνιηηηθή πνπ εθαξκφδεηαη.  

Πξνθαλψο δελ ήηαλ πξνζσπηθέο νη απφςεηο νη νπνίεο θαηέζεζα. Θα ζαο δψζσ θαη 
ηηο πξνηάζεηο ηεο ΟΛΜΔ ηηο νπνίεο ζα αλαθέξσ θαη ηψξα ζε ζρέζε κε ην πψο βιέπνπκε ην 
ζρνιείν. Δίλαη πξνηάζεηο δεκνζηεπκέλεο επαλεηιεκκέλα θαη κάιηζηα πνιιέο απφ απηέο θαη 
δεηήκαηα θξηηηθήο ζε ζρέζε κε ην λνκνζρέδην είλαη  νκφθσλεο. Σν ζέκα ηνπ εμεηαζηηθνχ 
δειαδή είλαη νκφθσλν ζηελ Οκνζπνλδία. Δίλαη νκφθσλε αληίιεςε φηη απηφ ην εμεηαζηηθφ, 
εάλ εθαξκνζηεί, δελ λνκίδσ φηη έρεη πάλσ απφ έλα ρξφλν δσή. Έλα ρξφλν δσή είρε ην 
ζχζηεκα ην εμεηαζηηθφ ζχζηεκα ηνπ λφκνπ Αξζέλε θαη ζηγά-ζηγά μειψζεθε. Βέβαηα ήηαλ 
δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ, αιιά δελ παχεη λα είρε παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά. Σν πξψην ρξφλν 



 

 

είρακε 30% καζεηηθή δηαξξνή, 30% ηνλ πξψην ρξφλν απφ ηα παηδηά ηεο Β΄ Λπθείνπ ηφηε δελ 
πέξαζαλ ηελ ηάμε. Ακέζσο άξρηζαλ ηα μειψκαηα, θάησ απφ ηηο θηλεηνπνηήζεηο βεβαίσο ησλ 
καζεηψλ, ησλ γνληψλ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αιιά θαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Η θπβέξλεζε 
αλαγλψξηζε ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη άξρηζε θαη μήισλε. Θπκάζηε, κείσζε θάπνηα καζήκαηα, 
κεηά ήξζε ν θχξηνο Δπζπκίνπ κείσζε θάπνηα άιια, κεηά ήξζε ε θπξία Γηαλλάθνπ κείσζε θαη 
άιια θαη ηειηθά είκαζηε ζην ζεκεξηλφ ζχζηεκα. Θέισ λα πσ ινηπφλ, φηη φηαλ βάδνπκε έλα 
ζθιεξφ εμεηαζηηθφ – θαη είλαη ζθιεξφ εμεηαζηηθφ απηφ - φηαλ βάδεηο απφ ηελ Α΄ ηάμε ηνπ 
Λπθείνπ ην παηδί λα δίλεη παλειιαδηθνχ ηχπνπ εμεηάζεηο κέζα απφ ηξάπεδα ζεκάησλ, έζησ ηα 
κηζά ζέκαηα, ζεκαίλεη φηη παίξλεηο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη απφ ην ίδην ην ζρνιείν πνπ μέξεη 
αθξηβψο ην επίπεδν ησλ παηδηψλ, ην πψο δηδάρζεθε θαη ην ηη δηδάρζεθε θαη ην αλαζέηεηο ζε 
έλαλ ςπρξφ «αληηθεηκεληθφ» νξγαληζκφ θαη δεκηνπξγείο ζπλζήθεο αχμεζεο ηεο καζεηηθήο 
δηαξξνήο. Αο θαηαγξαθεί απηφ θαη ειπίδσ λα κελ ην δηαπηζηψζνπκε ηνπ ρξφλνπ γηαηί αθφκα 
θαη αλ έρεη εθαξκνζηεί ζα έρεη ήδε θαηαξγεζεί, ηνπιάρηζηνλ ην εμεηαζηηθφ. Διπίδσ θαη 
εχρνκαη λα κελ ην δηαπηζηψζνπκε. Γειαδή, φιεο νη πιεπξέο αλεμάξηεηα ηεο ςήθηζεο ηνπ 
λνκνζρεδίνπ, ζα πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηη αθξηβψο ζα ζπκβεί. Απηφ ην ζχζηεκα έρεη 
εθαξκνζηεί. Έρεη μαλαεθαξκνζηεί πξηλ απφ ρξφληα νη βαζκνί ηνπ Λπθείνπ λα κεηξνχλ ζην 
απνιπηήξην θαη ζηελ πξφζβαζε θαη δηαπηζηψζεθε φηη απηφ ην ζχζηεκα δελ πεξπαηάεη. Γηαηί 
δεκηνπξγεί πηέζεηο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία, βάιηε βαζκνχο θ.ιπ., γηαηί δεκηνπξγεί πηέζεηο ζηα 
παηδηά, κέζα απφ ηα παλειιαδηθά εμεηαδφκελα καζήκαηα θαη ζέκαηα θαη ηξέρνπλ ζηα 
θξνληηζηήξηα. Απ' φ,ηη αθνχζαηε εδψ, ηνπιάρηζηνλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θνξείο, θαλέλαο 
δελ ζηεξίδεη απηή ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ Λπθείνπ. Μφλν ε Οκνζπνλδία Φξνληηζηψλ έβγαιε 
αλαθνίλσζε φηη  ηε ζηεξίδεη θαη κάιηζηα δεηάεη απφ ηελ θπβέξλεζε λα δψζεη θαη ην θνππφλη, 
κέζα απφ θνλδχιηα ηνπ ΔΠΑ, γηα λα πεγαίλνπλ ηα παηδηά ζηα θξνληηζηήξηα αληί λα 
πεγαίλνπλ ζην δεκφζην ζρνιείν λα θάλνπλ εληζρπηηθή δηδαζθαιία. Απηή είλαη ε θαηάζηαζε. 
Απηφ δείρλεη πξνο ηα πνχ πάεη ην πξάγκα. 

Σν δεχηεξν πνπ δείρλεη ην πξφβιεκα είλαη φηη βάδνληαο εμεηάζεηο ηέηνηνπ ηχπνπ θαη 
ζην Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην γηα πξψηε θνξά - γηα πξψηε θνξά ζην Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην ζα 
έρνπκε παλειιαδηθνχ ηχπνπ εμεηάζεηο απφ ηελ Α΄ Λπθείνπ- νπζηαζηηθά ηα παηδηά νχηε ζην 
Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην ζα κέλνπλ. Γηαηί εθεί πάλε απηή ηε ζηηγκή αληηθεηκεληθά ηα πην αδχλακα 
παηδηά. Η κεγάιε κάδα ησλ παηδηψλ ζα ζπξσρζεί πξνο ηελ πξφσξε θαηάξηηζε. Καη ηη 
ζεκαίλεη πξφσξε θαηάξηηζε; Απηφ πνπ γηλφηαλ πξηλ απφ ηξηάληα ρξφληα θαη βαζίδεηαη πάλσ 
ζηελ βαζηά αληηεθπαηδεπηηθή, αληηδξαζηηθή θαη ξαηζηζηηθή αληίιεςε πνπ ιέεη «δελ παίξλεηο ηα 
γξάκκαηα, κάζε κηα ηέρλε». Απηφ ζήκεξα έρεη μεπεξαζηεί. 

Αθφκε θαη ηα παηδηά πνπ ζα βγνπλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο πην λσξίο, ηα 
θαηαζηξέθνπκε επαγγεικαηηθά, δηφηη πνιχ λσξίο ζα εηδηθεπηνχλ ζε έλα κφλν αληηθείκελν, νχηε 
θαλ ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνκέα, φπσο γηλφηαλ κέζα απφ ην επαγγεικαηηθφ ιχθεην, θαη ζα 
έρνπλ κνλνκεξή ζπγθεθξηκέλε εμεηδίθεπζε. Απηή ηε ζηηγκή κηιάκε γηα ζρνιείν, γηα ηα παηδηά 
ηεο πην επαίζζεηεο ειηθίαο, γηα ηελ β’ θαη γηα γ’ ιπθείνπ. Σα παηδηά πξέπεη λα είλαη κέζα ζην 
ζρνιείν. Πέξα απφ ηηο επαγγεικαηηθέο γλψζεηο, ρξεηάδεηαη λα παίξλνπλ επξχηεξε παηδεία, λα 
εθπαηδεχνληαη γηα λα γίλνπλ νη δεκνθξαηηθνί πνιίηεο απηήο ηεο ρψξαο αχξην. Απηά κπνξνχλ 
λα γίλνπλ κφλν κέζα απφ ην ζρνιείν πνπ ζα παξέρεη γεληθή παηδεία θαη γεληθή ηερλνινγηθή 
παηδεία. Βεβαίσο, ην ηερληθφ ιχθεην ζα έρεη κηα πξννπηηθή γηα ηελ εηδίθεπζε ηνπο, αιιά λα 
γίλεηαη θαηεπζείαλ θαηάξηηζε θαη εθηφο ηππηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο λνκίδσ ζ' απηφ 
είκαζηε πάξα πνιιά ρξφληα πίζσ θαη πίζηεπα φηη ην είρακε μεπεξάζεη. 

Γηαθσλνχκε ηειείσο κε ηε καζεηεία ησλ αλειίθσλ, δηφηη ζηα ΔΚ ηα παηδηά ζα είλαη 
αλήιηθα. Γηαθσλνχκε ηειείσο κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο απφ ηε 
καζεηεία. Η εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία είλαη δηαθνξεηηθφ πξάγκα απφ ηελ πξαθηηθή άζθεζε θαη 
ηε καζεηεία. Δδψ ζα ήζεια λα δηνξζψζσ θάηη. Σα ζρνιεία καο έρνπλ εξγαζηήξηα θαη κάιηζηα 
αθξηβά. Γελ μέξσ αλ ηα έρεηε επηζθεθηεί. Έρνπλ κεγάια εξγαζηήξηα, απηνθίλεηα θαη κεραλέο. 

Σα παηδηά ζα είλαη αλαζθάιηζηα ζηε καζεηεία. Αζθαιίδνληαη κφλν γηα αηχρεκα. Απηφ 
δελ είλαη αζθάιηζε. Γελ έρνπλ πιήξε δηαζθάιηζε νχηε ηνλ θαηψηεξν κηζζφ ή θάηη ζε ζρέζε 
κε ηνλ θαηψηεξν κηζζφ ηνπ αλεηδίθεπηνπ εξγάηε. Δκείο κηιάκε γηα πξαθηηθή άζθεζε θαη δελ 
είκαζηε αληίζεηνη ζηελ πξαθηηθή άζθεζε ησλ απνθνίησλ, αιιά φρη λα αληηθαηαζηήζεη ε 
καζεηεία ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Μηιάκε γηα πξαθηηθή άζθεζε ησλ απνθνίησλ θαη 
κάιηζηα ζηε κεηαιπθεηαθή ηνπο εηδίθεπζε πξνηείλνπκε ηα ΔΠΑΛ, φπνπ βιέπνπκε φηη ζα 
κπνξνχζε λα ππάξρεη έλα κέξνο  πξαθηηθήο άζθεζεο, φκσο κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ 
εθπαηδεπηηθνχ. 

Όζνλ αθνξά απηφ πνπ κε ξψηεζε ν θ. Κνπηζνχθνο, δελ ζέινπκε ην ζρνιείν-
εμεηαζηηθφ θέληξν, αιιά ζέινπκε ηα παηδηά λα αζρνινχληαη κε ηε δσή θαη φρη κε ηηο εμεηάζεηο. 
Δίλαη ζηξέβισζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο απηφ πνπ πάεη λα γίλεη. Έρεη μαλαγίλεη 



 

 

πνιιέο θνξέο θαη πξαγκαηηθά ιππάκαη πνπ επαλαιακβάλνπκε αθξηβψο ηα ίδηα κε 
παξαιιαγέο. Γείηε θαη ςάμεηε εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα γηα λα δείηε πφηε έρεη εθαξκνζηεί απηφ 
θαη πψο θαηέξξεπζε κεηά απφ ηξία ρξφληα, δειαδή λα κεηξάλε φινη νη βαζκνί. 

Γηα ηνπο απνθνίηνπο ρσξίο ηχρε ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ην παξάινγν είλαη, θχξηε 
Κνπηζνχθν, φηη νη εηδηθφηεηεο πνπ θφπεθαλ πξηλ απφ ιίγν θαηξφ απφ ην επαγγεικαηηθφ 
ιχθεην, ήηαλ εθείλεο πνπ είραλ ηελ θαιχηεξε αληαπφθξηζε, ζπγθξηηηθά κε ηηο ζπλζήθεο 
αλεξγίαο πνπ δνχκε, ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Γελ μέξσ γηαηί θφπεθαλ απηέο ηηο εηδηθφηεηεο. 
Πξνθαλψο ήηαλ εληνιή ηεο ηξφηθα. 

Τπάξρνπλ ηα εμήο πεξίεξγα: Οη ηνκείο ηεο πγείαο θαη ηεο πξφλνηαο, εθαξκνζκέλσλ 
ηερλψλ θαη αηζζεηηθήο- θνκκσηηθήο είραλ πεξηζζφηεξα παηδηά ζηα ΔΠΑΛ θαη ζηα ΔΠΑ. Δίραλ 
ην 33% ηνπ καζεηηθνχ δπλακηθνχ. Με πνηα ινγηθή θφπεθαλ; Απηφ δελ έρεη απαληεζεί απφ 
θαλέλαλ. Ο ππνπξγφο παηδείαο κε πνηα ινγηθή ιέεη φηη ν ηνκέαο πγείαο κπαίλεη ζηα ΙΔΚ; Σα 
ΙΔΚ είλαη κε ηππηθή εθπαίδεπζε. Σν αηηηνινγεί γηα λα κελ επαλαιακβάλνληαη ηα επίπεδα. 
Απηφ, φκσο, ηζρχεη γηα φιεο ηηο εηδηθφηεηεο θαη πξνθαλψο ηα δηαθνξεηηθά επίπεδα έρνπλ ή 
πξέπεη λα έρνπλ δηαθνξεηηθά επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα. 

Γηα ηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα πνπ κε ξψηεζε ν θ. Κνπηζνχθνο, ππάξρεη ζνβαξφ 
πξφβιεκα. Σφζα ρξφληα κεηά ηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ, αξθεηέο εηδηθφηεηεο δελ έρνπλ 
αθφκε επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα θαη πξέπεη λα ππάξμνπλ. Ο λφκνο  δελ βάδεη θάπνην φξην, 
γηα λα πεη φηη ζε έλα ρξφλν ζα γίλνπλ. Τπάξρνπλ εθθξεκφηεηεο αθφκε απφ ην λφκν 
1566/1985. Βεβαίσο, εδψ ππάξρεη έλα πεξίεξγν. Έρσ κπξνζηά κνπ ηελ επξσπατθή νδεγία 
36 πνπ είλαη λφκνο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο θαη δελ ππάξρνπλ ηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα 
πνπ ιέηε. Δδψ ιέεη φηη γηα λα πάξεη θάπνηνο επίπεδν Γ’, ρξεηάδεηαη έλα έηνο εθπαίδεπζεο κεηά 
ην ιχθεην. Πψο ην δίλεη ην λνκνζρέδην ζην ιχθεην;  

Καηαζέησ ηελ πξφηαζε ηεο νκνζπνλδίαο γηα ην ιχθεην ζηα πξαθηηθά. Η νκνζπνλδία 
καο ιέεη φηη βιέπεη πξννπηηθή ελνπνίεζεο ηνπ ιπθείνπ θαη δνπιεχνπκε ζηε ινγηθή ελφο 
εληαίνπ δσδεθάρξνλνπ ζρνιείνπ. Δίλαη θαη πξφζθαηε απφθαζε ηνπ ζπλεδξίνπ καο. ηα 
κεηαβαηηθά ζηάδηα πξνηείλεη φηη πξέπεη λα ελνπνηεζεί ηνπιάρηζηνλ ε ηερληθή εθπαίδεπζε. Δδψ 
πάκε ζην αληίζεην, δειαδή αληί λα ελνπνηήζνπκε ηηο ΔΠΑ κε ηα ΔΠΑΛ, λα κεηαηξαπνχλ νη 
ΔΠΑ ζε ΔΠΑΛ, λα ελνπνηεζνχλ νη ΔΠΑ ηνπ ΟΑΔΓ θαη ησλ άιισλ ππνπξγείσλ θαη λα 
κεηαηξαπνχλ ζε ΔΠΑΛ ηνπ ππνπξγείνπ παηδείαο, πάκε ζην αθξηβψο αληίζεην, δειαδή ηελ 
πνιπδηάζπαζε, ηελ κεηαηξνπή ελφο θνκκαηηνχ ζε θαζαξά θαηάξηηζε ζε δπαδηθφ ζχζηεκα θαη 
νπζηαζηηθά ζηελ ππνβάζκηζε ηεο ηερληθήο εθπαίδεπζεο. Όηαλ ε ηερληθή εθπαίδεπζε γίλεηαη 
θαηάξηηζε, είλαη ππνβάζκηζε. 

Η βαζηθή πξφηαζε γηα ην άκεζν κέιινλ είλαη κηα θαη ζα ηελ μαλαπψ. Πξέπεη απηή ηε 
ζηηγκή, κε απηφ ην λνκνζρέδην λα επαλέιζνπλ φινη νη ηνκείο θαη νη εηδηθφηεηεο πνπ 
θαηαξγήζεθαλ κε ηνλ απαξάδεθην θαη αληηζπληαγκαηηθφ λφκν 4172 ην θαινθαίξη, ρσξίο θακία 
κειέηε θαη αμηνιφγεζε. Αληηζέησο, ε κειέηε ηνπ ππνπξγείνπ παηδείαο, γηα ηελ νπνία πιήξσζε 
350.000 €, δείρλεη φηη απηνί νη ηνκείο ήηαλ νη θαιχηεξνη θαη είραλ φια ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 
ζαο είπα πξηλ. Πξέπεη λα επαλέιζνπλ φινη απηνί νη ηνκείο θαη εθπαηδεπηηθνί ζηελ 
δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Γελ λνείηαη απηή ηε ζηηγκή λα ππάξρνπλ δπφκηζη ρηιηάδεο 
εθπαηδεπηηθνί ζε νκεξία θαη ζηνλ πξνζάιακν ηεο απφιπζεο. Με κνπ πείηε φηη δελ είλαη 
πξνζάιακνο απφιπζεο απηφ πνπ έρεη ππνγξαθεί, ε αλαζεψξεζε ηνπ κλεκνλίνπ ηνλ Ινχιην 
2013, φπνπ ιέεη φηη έλα κεγάιν κέξνο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ηίζεληαη ζε δηαζεζηκφηεηα, ζα 
ηεζεί ζε απφιπζε. 

Τπάξρνπλ  επηά ζρέζεηο εξγαζίαο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ΙΔΚ , ζηηο ΔΚ θ.ιπ.. Δίλαη 
κφληκνη, αλαπιεξσηέο, κφληκνη κε απφζπαζε, κφληκνη κε δηάζεζε, σξνκίζζηνη εθπαηδεπηηθνί, 
σξνκίζζηνη κε κπινθάθη πνπ καο έρεη πξνθχςεη ζηα ΓΔ, θαζεγεηέο- εηδηθφ εθπαηδεπηηθφ 
πξνζσπηθφ θαη ηδηψηεο εθπαηδεπηέο. Όιν απηφ ην κείγκα κάιινλ βνεζά ζε απηφ πνπ 
νλνκάδνπκε θαηάξηηζε κε επειημία, δειαδή λα αιιάδνπλ εηδηθφηεηεο θαη λα κελ ππάξρεη 
κφληκν πξνζσπηθφ. 

Απηή ηε ζηηγκή ζηα ΔΠΑΛ φπνπ έρνπλ θαηαξγεζεί νη εηδηθφηεηεο έρνπλ πάεη 
κεηεμεηαζηένη καζεηέο γηα επαλαιεπηηθέο εμεηάζεηο θαη δελ ππάξρνπλ θαζεγεηέο. ηα ζρνιεία 
ηνπο ιέλε φηη νη εμεηάζεηο αλαβάιινληαη επ’ αφξηζηνλ. Απηή είλαη ε θαηάζηαζε. Βεβαίσο, 
ππάξρεη κηα δηάηαμε κέζα ζην λνκνζρέδην πνπ ιέεη φηη έλα θνκκάηη ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ 
έγηλαλ δηνηθεηηθνί θαη δελ «θαξαηνκήζεθαλ», ζα μαλαβαπηηζηνχλ εθπαηδεπηηθνί, γηα λα 
θαιχςνπλ ηε θεηηλή ρξνληά. 
 Γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ ππάξρεη ηίπνηα κέζα ζην λνκνζρέδην. 
Δκείο επηκέλνπκε φηη ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζα πξέπεη λα γίλεη θαη λα γίλεηαη 
εηήζηα θαη ζα έπξεπε ηα θνλδχιηα ηνπ ΔΠΑ λα αμηνπνηεζνχλ, φπνπ δπζηπρψο ραξίδνληαη 
απφ εδψ θαη απφ εθεί θαη δελ αμηνπνηνχληαη. Έρνπκε ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία γηα απηφ, δελ ηα 



 

 

αλαθέξσ ιφγν ρξφλνπ, αιιά ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη απηή πνπ είρε ζρεδηαζηεί 
έρεη θαηαξξεχζεη, δελ ππάξρεη ηίπνηα απηή ηε ζηηγκή. 

Δκείο ζέινπκε φιεο νη ζρνιέο λα έξζνπλ ζην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη κάιηζηα λα 
βξίζθνληαη κέζα ζην Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην, λα είλαη ην πξψην βήκα ηεο κεηαξξχζκηζεο. Η 
ΔΠΑ ηνπ  ΟΑΔΓ, ε ΔΠΑ ησλ άιισλ ππνπξγείσλ, γηαηί ππάξρνπλ θαη άιισλ Τπνπξγείσλ, 
νη ΔΠΑ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο λα κεηαηξαπνχλ ζε Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα θαη λα 
ελζσκαησζνχλ ζην Τπνπξγείν Παηδείαο. Απηφ ήηαλ αίηεκα ηνπ 1965. Δκείο ελδηαθεξφκαζηε 
γηα ηελ πξαθηηθή άζθεζε πνπ είλαη κεηά ηελ απνθνίηεζε. Μπνξνχκε λα ηα δνχκε ηα δεηήκαηα 
απηά πνπ αλαθέξεη ε θπξία Ρεπνχζε κεηά ηελ απνθνίηεζε φρη θάησ απφ ην 18. 

Γηα ηνλ νξγαληζκφ ησλ εμεηάζεσλ. Γελ ρξεηαδφκαζηε έλαλ επηπιένλ νξγαληζκφ. Μηα 
θπβέξλεζε πνπ ιέεη θαηαξγψ νξγαληζκνχο, έρεη θηηάμεη κέρξη ζηηγκήο ηέζζεξηο νξγαληζκνχο 
ζην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη ηνπο γεκίδεη κε απνζπάζεηο, ζα γπξίζνπλ ζηα θαλάιηα θαη ζα καο 
θαηεγνξνχλ φηη εκείο νη εθπαηδεπηηθνί θάλνπκε ηηο απνζπάζεηο. Καη απηφο ν νξγαληζκφο κε 
απνζπάζεηο ζα γίλεηαη. Μάιηζηα ζαο δηάβαζα θαη ηε δηάηαμε πνπ ιέεη φηη νη απνζπάζεηο πνπ 
ζα γίλνληαη είλαη πέξα θαη θάζε πιέγκα λνκνζεηηθφ. Δάλ απηφ δελ είλαη αδηαθάλεηα θαη αλ είλαη 
έλαο νξγαληζκφο πνπ νπζηαζηηθά ζέιεη λα «ζηαληαξνπνηήζεη» ηα απνηειέζκαηα θαη κέζα απφ 
ηηο πνιιέο εμεηάζεηο κέζα ζηηο ηάμεηο λα ζηαληαξνπνηεζνχλ ηα απνηειέζκαηα γηα λα ηα 
θαηεγνξηνπνηεζνχλ ηα ζρνιεία, δελ ην ιέκε εκείο, ην ιέεη ε έθζεζε ηνπ ΟΑΑ γηα ηελ 
Διιεληθή Δθπαίδεπζε. «Να ζρεδηαζζεί ζηελ Διιάδα έλα εζληθφ ζχζηεκα αμηνιφγεζεο καζεηή 
θαηάιιειν λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε πνιιά επίπεδα, ζε επίπεδν καζεηή – ηάμεο - ζρνιηθήο 
κνλάδαο - πεξηθέξεηαο θαη ζπζηήκαηνο. Μέξνο απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο κπνξεί λα 
πεξηιακβάλεη θαη ηελ αλάπηπμε επξείαο θιίκαθαο ηππνπνηεκέλσλ ηεζη». Απηά ηα ιέεη ν 
ΟΑΑ. 

Οινθιεξψλσ ιέγνληαο ην εμήο, φηη ζηελ εθπαίδεπζε δνχκε κηα δξακαηηθή θαη ηξαγηθή 
θαηάζηαζε. Κάλσ έθθιεζε πξνο ηελ θπβέξλεζε λα ζηακαηήζεη απηήλ ηελ πνιηηηθή δηάιπζεο 
ηνπ δεκφζηνπ ζρνιείνπ, λα ζηακαηήζεη ηε κείσζε ησλ δαπαλψλ, λα ζηακαηήζεη ηε ζπλερή 
κείσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη λα θνηηάμεη πψο κπνξεί έζησ θαη ζε πεξίνδν θξίζεο, ε 
ειιεληθή εθπαίδεπζε λα ζηαζεί ζηα πφδηα ηεο. Να ζηακαηήζεη ε δηαζεζηκφηεηα ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ θαη φια απηά πνπ γίλνληαη. Δίλαη ε δξακαηηθή έθθιεζε ηνπ δεκφζηνπ ζρνιείνπ. 

 

 


