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Σήκεξα 30 Ιαλνπαξίνπ 2015, ε Δθπαηδεπηηθή Κνηλόηεηα γηνξηάδεη ηνπο πξνζηάηεο 

ηεο. Οη ηξείο Ιεξάξρεο δίδαμαλ κε ην έξγν θαη ηε δσή ηνπο ηε ζεκαζία: 

– ηεο Παηδείαο έλαληη ηεο εθπαίδεπζεο,  

– ηεο Μόξθσζεο πξνζσπηθνηήησλ έλαληη ηεο απνζήθεπζεο γλώζεσλ,  

– ηνπ έγθαηξνπ επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ,  

– ηεο Κνηλσλίαο έλαληη ηνπ αηνκηζκνύ,  

– ηνπ Αγώλα έλαληη ηεο ππνηαγήο ή ηεο ζπκπόξεπζεο κε ηελ Τπξαλλία.  

 

1. ΣΟΥΟ: Δηα-κνξθσηηθή ΠΑΙΔΕΙΑ 

Οη ηξείο Ιεξάξρεο ζηόρεπαλ ζηελ νπζηαζηηθή ΠΑΙΔΕΙΑ, δηαπιαζηηθή πλεύκαηνο, 

αμηώλ, θνηλσληθόηεηαο θαη δηακνξθσηηθή ραξαθηήξσλ, ζπκπεξηθνξώλ. Δύπιαζηεο παηδηθέο 

ςπρέο πνπ κνξθώλνληαη (ιακβάλνπλ «κνξθή») ζε νινθιεξσκέλεο πξνζσπηθόηεηεο, ππό ηελ 

θαζνδήγεζε ησλ παηδαγσγώλ ηνπο. 

Σηνλ αληίπνδα απηώλ, ην εθπαηδεπηηθό καο ζύζηεκα εζηηάδεη ζηε κεηαβίβαζε, 

απνζηήζηζε θαη εγθεθαιηθή «ζηνίβαμε» πιεξνθνξηώλ από ηνπο καζεηέο, αληηκεησπίδνληάο 

ηνπο σο «ζαθνύιηα ζπζζώξεπζεο» (δήζελ) γλώζεσλ. Αλαιώλεηαη ζε ιεπηνκεξέζηαηεο 

αλαιύζεηο ηνπ «ζπζηήκαηνο», ζενπνηεί ηηο κεζόδνπο «πηζηνπνίεζεο» θαη «αμηνιόγεζεο» ηεο 

απόδνζήο ηνπ, κε βάζε «κεηξήζηκα απνηειέζκαηα», «θξηηήξηα» θαη «δείθηεο»… Μηα κεραλή 

άξηηα δνκεκέλε, όκσο ρσξίο ζθνπό, ρσξίο ςπρή !! 

 

2. ΣΡΟΠΟ: Παηδαγσγηθή ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

Ο Φξπζόζηνκνο απαηηνύζε από ηνλ δάζθαιν λα κελ θνξηώλεη κε λέα «θνξηία» ηνπο 

καζεηέο ηνπ, εάλ απηνί δελ έρνπλ εκπεδώζεη ηα ήδε δηδαρζέληα. Σε αληίζεηε πεξίπησζε, 

θαηαινγίδεη ζε απηόλ ηελ επζύλε ηεο νθλεξίαο θαη αδηαθνξίαο ησλ καζεηώλ, επεηδή δελ 
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κπνξνύλ λα ζπγθξαηήζνπλ «ηα αζξόσο δηδαζθόκελα…». Ο Βαζίιεηνο ππνζηεξίδεη όηη ν 

δάζθαινο πξέπεη λα πξνρσξά πξνζεθηηθά από ηα απινύζηεξα θαη πην εύιεπηα, ζηα 

δπζθνιόηεξα. Ο Γξεγόξηνο ηνλίδεη όηη ην νιίγν θαη αζθαιέο είλαη πξνηηκόηεξν από ην 

πνιύ θαη επηζθαιέο… 

Σηνλ αληίπνδα απηώλ, ην εθπαηδεπηηθό καο ζύζηεκα είλαη ηζνπεδσηηθό θαη 

ςπραλαγθαζηηθό. Η εηεζίσο «δηδαθηέα ύιε» απνηειεί απηνζθνπό. Ο δάζθαινο νθείιεη λα 

ηελ «παξαδώζεη», ν καζεηήο νθείιεη λα ηελ «παξαιάβεη». Αλ δελ ην θάλνπλ, ζα ππνζηνύλ ηηο 

ζπλέπεηεο. Καλείο όκσο δελ επηηξέπεηαη λα ακθηζβεηήζεη ηνλ όγθν, ην πεξηερόκελν θαη ηνλ 

ζθνπό ηεο «Ύιεο», ε νπνία θαζνξίδεηαη από δηνξηζκέλνπο «παληνγλώζηεο», ρσξίο δπλαηόηεηα 

αλάδξαζεο από ηε βάζε, από ηνπο καρόκελνπο εθπαηδεπηηθνύο.  

 

3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ έξγν θαη ΑΓΩΝΕ  

Οη ηξείο Ιεξάξρεο δηαθξίζεθαλ γηα ην θνηλσληθό ηνπο έξγν πξνο όθεινο ησλ 

αζζελέζηεξσλ ηάμεσλ. Αθόκε, αληηζηάζεθαλ γελλαία ζηελ απζαηξεζία ηεο θάζε κνξθήο 

εμνπζηαζηηθήο ηπξαλλίαο (πνιηηηθήο, ζξεζθεπηηθήο). Υπεξαζπίζηεθαλ κε ζπλέπεηα ηα «πηζηεύσ» 

ηνπο θαη πιήξσζαλ ην ηίκεκα ηεο «αλππαθνήο» ηνπο ζην «ύζηεκα». 

 

4. ύγρξνλεο ΠΡΟΚΛΗΕΙ  

Μεηά ηελ πξόζθαηε αιιαγή ζηελ πνιηηηθή ζθελή, ε Παηδεία ζα βξεζεί κπξνζηά ζε 

δηιήκαηα αλάκεζα ζε δηαθεξπγκέλα νξάκαηα θαη δηθαηνινγεκέλεο επηθπιάμεηο: 

α. Πεξηζζόηεξε «Τπνρξεσηηθή» εθπαίδεπζε; 

Δάλ επηκεθπλζεί «δηα λόκνπ» ε «ππνρξέσζε» γηα εθπαίδεπζε, ζα αλαβαζκηζηεί 

απηνκάησο θαη ε Παηδεία; Τν πξόβιεκα ηεο πθηζηάκελεο ζήκεξα ελληάρξνλεο ππνρξεσηηθήο 

εθπαίδεπζεο είλαη πνζνηηθό; Γελ επαξθνύλ ηα ρξόληα; Οη ηξείο Ιεξάξρεο επηκέλνπλ ζηελ 

πνηνηηθή δηαθνξά. Η κεγαιύηεξε πνζόηεηα ζα είλαη επεξγεηηθή κόλν αλ ην πεξηερόκελν είλαη 

παηδαγσγηθά άξηην θαη πξνο ηε ζσζηή θαηεύζπλζε. Αιιηώο, απιώο ηξαβάεη ζε κάθξνο ην 

θαθό… 

β. Καιύηεξε Παηδεία ζεκαίλεη πεξηζζόηεξα καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο; 

Η «Παηδεία» πνπ εηζεγνύληαη νη ηξείο Ιεξάξρεο ζε θακηά πεξίπησζε δε ζπλαξηάηαη κε 

…αύμεζε σξώλ δηδαζθαιίαο καζεκάησλ «γεληθήο παηδείαο», όζν απηά παξακέλνπλ 

«γλσζηνθεληξηθά». Η «Παηδεία» πνπ παξέρεη ην ζρνιείν, πεγάδεη από ηνλ ηξόπν δηδαζθαιίαο 

θαη ην ελ γέλεη ήζνο θαη ζπκπεξηθνξά ηνπ δάζθαινπ, αζρέησο ηνπ γλσζηηθνύ 

αληηθεηκέλνπ ηνπ καζήκαηνο !! 

γ. Γεληθή Εθπαίδεπζε ελαληίνλ Επαγγεικαηηθήο; 

Πνιύο ιόγνο γίλεηαη γηα ηελ «θαηάξγεζε ηεο δηαζπαζκέλεο δνκήο ηνπ Λπθείνπ» θαη 

ηελ θαηάξγεζε ηεο Τερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο από ηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, 

κε ηελ ίδξπζε ηνπ «Δληαίνπ Λπθείνπ ζεσξίαο θαη πξάμεο». Ωο αηηηνινγηθό πξνβάιιεηαη όηη ηα 



αξ. Γ.Τ.: 022/ 30-1-2015, ζει.3/3 

παηδηά ηεο Β΄ Λπθείνπ είλαη πνιύ κηθξά γηα λα απνθαζίζνπλ πνηά επαγγεικαηηθή θαηεύζπλζε λα 

δηαιέμνπλ. 

Αηώλεο πξηλ, νη ηξεηο Ιεξάξρεο εηζεγνύληαλ ηνλ έγθαηξν θαη απνηειεζκαηηθό 

επαγγεικαηηθό πξνζαλαηνιηζκό σο βαζηθό ζηνηρείν ηεο εγθύθιηαο Παηδείαο. Ο δηνξαηηθόο 

δάζθαινο πξέπεη λα δηαθξίλεη εγθαίξσο ηηο θιίζεηο ησλ καζεηώλ ηνπ θαη ηνπο ππνδεηθλύεη πνην 

επάγγεικα λα αθνινπζήζνπλ γηα λα είλαη πεηπρεκέλνη ζηε δσή ηνπο.  

Έλα εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα «Γεληθήο Παηδείαο» ρσξίο ηερληθά καζήκαηα θαη 

αλάπηπμε όισλ ησλ κνξθώλ επθπΐαο θαη δεμηνηήησλ, δελ πξόθεηηαη λα αλαδείμεη πνηέ ηηο 

ηδηαίηεξεο θιίζεηο θαη ηα πξνζόληα ησλ καζεηώλ, αθόκε θη αλ ηνπο επηβιεζεί 

«ππνρξεσηηθά» κέρξη …ηα βαζηά γεξάκαηά ηνπο. 

 

Σήκεξα 30 Ιαλνπαξίνπ 2015, ηηκνύκε ηε γηνξηή, παηώληαο ζηα ρλάξηα ησλ 

Πξνζηαηώλ καο. Με αγώλεο ! 

Θπκίδνπκε όηη ηέηνηα κέξα πέξζη (30 Ιαλνπαξίνπ 2014), εθδηθάζηεθε ζην 

πκβνύιην ηεο Επηθξαηείαο ε ΠΡΟΦΤΓΗ ηεο Ο.Λ.Σ.Ε.Ε. καδί κε εθαηόλ εβδνκήληα 

δύν (172) γνλείο θαη θεδεκόλεο καζεηώλ ηεο Τ.Δ.Δ. (ΔΠΑ.Λ.-ΔΠΑ.Σ.) θαηά ηνπ Τπνπξγνύ 

Παηδείαο γηα ηε βάλαπζε θαηαπάηεζε ηνπ Νόκνπ θαη ησλ ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλσλ 

ζεκειησδώλ δηθαησκάησλ ησλ καζεηώλ ηεο Τ.Δ.Δ., ηελ θαηάξγεζε ησλ Τνκέσλ θαη 

Δηδηθνηήησλ. Γηθεγόξνο καο ήηαλ ν θ. Γ. Καηξνύγθαινο… 

Έλα ρξόλν κεηά, ην .η.Ε. δελ έρεη εθδώζεη αθόκε απόθαζε…  

Δπειπηζηνύκε όηη ε δηθαίσζε ζα έξζεη πιένλ κε πνιηηηθή βνύιεζε, ζύκθσλα κε 

ηηο πξνεθινγηθέο δεζκεύζεηο ηεο Κπβέξλεζεο, όηη ζα μαλαιεηηνπξγήζνπλ ζηα ΕΠΑ.Λ. ΟΛΟΙ 

νη θαηαξγεκέλνη Σνκείο θαη Εηδηθόηεηεο ησλ ΕΠΑ.Λ.-ΕΠΑ.. 

 

Η Σ.Ε.Ε. ζηε Δεκόζηα Δεπηεξνβάζκηα Εθπαίδεπζε ηνπ Σππηθνύ πζηήκαηνο 

ΟΥΙ 15ρξνληα παηδηά ζηελ Καηάξηηζε θαη ζηε «Μαζεηεία» 

ΟΥΙ καζεηέο – ξνκπόη, ηελεθέδεο ζηνίβαμεο γλώζεσλ 

 

Από ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Ο.Λ.Σ.Ε.Ε. 

 


