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Συνέντευξη τύπου της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας 
 

Το αντικείµενο της σηµερινής συνέντευξης τύπου, αφορά  τρία ζητήµατα. Ξεκινώ 
από το πιο γενικό και στη συνέχεια θα αναφερθώ στα επιµέρους. «Πρώτα ο µαθητής» δεν 
είναι απλά ένα εύηχο λεκτικό σχήµα αλλά µια πολιτική επιλογή ουσίας,  την οποία είχα την 
ευκαιρία να συζητήσω διεξοδικά µε εκπροσώπους φορέων, αυτόν τον πρώτο µήνα που 
έχουµε την ευθύνη της διοίκησης του Υπουργείου.  

Αυτή η διαδικασία η οποία  ολοκληρώνεται σήµερα µε τη συνάντηση που θα έχω µε 
τους εκπροσώπους των γονέων,  συνιστά από µόνη της µια καινοτοµία στη διαβούλευση. 
Και ως προς το εύρος των συναντήσεων και ως προς το περιεχόµενό τους - καθώς δεν ήταν 
αυτό που λέµε «εθιµοτυπικές» αλλά ουσιαστικές - και ως προς το µήνυµα που θέλουµε να 
δώσουµε, δηλαδή ότι «η γνώµη τους µετράει».   

 
Οι συναντήσεις χωρίστηκαν σε πέντε κύκλους. 

 
Ο πρώτος αφορούσε τους εκπροσώπους των εκπαιδευτικών όλων των βαθµίδων, 

ξεκινώντας από τους δασκάλους. Συζητήσαµε τις αλλαγές που ξεκινούν από το Νηπιαγωγείο 
και το ∆ηµοτικό, την προώθηση του ολοήµερου σχολείου, την αλλαγή στο Λύκειο, την 
σηµασία της Τεχνικής Εκπαίδευσης , το θέµα του Επαγγελµατικού Προσανατολισµού, την 
ενίσχυση και αναβάθµιση του Ελληνικού ∆ηµόσιου Πανεπιστηµίου, τον εξορθολογισµό και 
την αποτελεσµατική λειτουργία των Τεχνολογικών Ιδρυµάτων, καθώς και τα θέµατα 
ενίσχυσης της χρηµατοδότησης της τεχνολογικής εκπαίδευσης και των επαγγελµατικών 
δικαιωµάτων. 

Ο δεύτερος κύκλος αφορούσε τις συναντήσεις µε τις δύο µεγάλες τριτοβάθµιες 
συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζοµένων. Το µέλλον της εργασίας σχετίζεται άµεσα µε 
τη γνώση, την εξειδίκευση, την κατάρτιση. Για αυτό στόχος µας είναι να σταµατήσουν τα 
σχολεία πολλών ταχυτήτων, να έχουν όλα τα παιδιά, σε όλη τη χώρα ίσες ευκαιρίες και σε 
αυτή την κατεύθυνση θα συνεισφέρουν θετικά οι ζώνες εκπαιδευτικής προτεραιότητας, για 
τις οποίες σύντοµα θα έχουµε να πούµε πολλά περισσότερα. Συζητήσαµε επίσης την 
ανάγκη ενός Ενιαίου Συστήµατος που θα συνδέει τη ∆ια Βίου Μάθηση και την 
Επαγγελµατική Κατάρτιση µε την Απασχόληση, και επίσης την ανάγκη οργανωµένης 
πιστοποίησης των επαγγελµατικών δικαιωµάτων. Η αναβάθµιση του ανθρώπινου δυναµικού 
της χώρας, κάτι που αφορά πρωτίστως και τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, αποτελεί µια από τις 
µεγαλύτερες σύγχρονες προκλήσεις και η απάντηση που πρέπει να δώσουµε πρέπει να είναι 
συλλογική, σε πολλά επίπεδα και να ενώνει δυνάµεις και καλές ιδέες. 

Ο τρίτος κύκλος αφορούσε τη συνεργασία µε τους δύο βαθµούς της Αυτοδιοίκησης. 
Με τα διοικητικά όργανα της ΚΕ∆ΚΕ και της ΕΝΑΕ συζητήθηκε εκτενώς ο ρόλος των δήµων 
και των νοµαρχιών στην εκπαίδευση, τόσο στο επίπεδο της καθηµερινής εύρυθµης 
λειτουργίας των σχολείων όσο και σε αυτό του σωστού σχεδιασµού και της 
αποτελεσµατικής υλοποίησης των σχολικών υποδοµών.  

Ο τέταρτος κύκλος συναντήσεων αφορούσε σε συναντήσεις µε φορείς της 
οικονοµίας και της αγοράς, όπως η ΕΣΕΕ και το ΕΒΕΑ, ΓΕΣΕΒΕ, ΣΕΒ, µε κεντρικό 
αντικείµενο την Επαγγελµατική Κατάρτιση, τη ∆ια Βίου Μάθηση, την Πιστοποίηση 
Επαγγελµατικών ∆ικαιωµάτων και Προσόντων, την έµφαση που πρέπει να δώσουµε στην 
έρευνα και την ανάγκη να εµπεδωθεί µια κουλτούρα καινοτοµίας στον κόσµο των 
επιχειρήσεων, και των εργαζοµένων. 
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Σήµερα όπως σας είπα ολοκληρώνεται αυτή η διαδικασία µε την πέµπτη φάση που 
αφορά τους εκπροσώπους των γονέων και των ΕΣΑΜΕΑ. Οι γονείς έχουν έναν καθοριστικό 
όσο και διακριτό ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η θετική συµβολή τους είναι όχι µόνο 
χρήσιµη αλλά και επιτακτική. Και αξίζει πραγµατικά να βρούµε τους τρόπους που θα κάνουν 
τους γονείς να συµµετάσχουν πιο άµεσα, πιο αποφασιστικά, πιο αντιπροσωπευτικά στη 
διαµόρφωση και την υλοποίηση των αποφάσεων που αφορούν την κάθε σχολική κοινότητα 
αλλά και συνολικά το εκπαιδευτικό σύστηµα. Σήµερα έχουµε στα χέρια µας εργαλεία 
ηλεκτρονικής δηµοκρατίας, τα οποία στο µέτρο που αξιοποιηθούν σωστά και στοχευµένα 
µπορούν να δηµιουργήσουν στους γονείς, σε όλους τους γονείς, το αναγκαίο αίσθηµα 
ικανότητας για συµµετοχή και δραστηριότητα προς όφελος των παιδιών τους.   
 

Τίποτα δεν εξασφαλίζει την επιτυχία µιας αλλαγής όσο η Υπεύθυνη ∆ιαβούλευση. Η 
θετική αποτίµηση αυτής της διαδικασίας καθώς πιστοποιήθηκε η προθυµία αλλά και η 
ικανότητα όλων των φορέων, για κατάθεση και συζήτηση ουσιαστικών προτάσεων επί 
σηµαντικών ζητηµάτων, µας κάνει να αισιοδοξούµε πως µπορούµε να ανοίξουµε 
καινούργιους δρόµους και να δώσουµε χειροπιαστές λύσεις που θα υπηρετούν πρώτα τον 
µαθητή. Τον µαθητή όλων των βαθµίδων της εκπαίδευσης.  Τον µαθητή όλων των σταδίων 
της ∆ια Βίου Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ζώντας πλέον σε µια εποχή που η πεποίθηση, ότι 
ένα πτυχίο από µόνο του αποτελεί διαβατήριο για την απασχόληση διαψεύδεται καθηµερινά.   

 
Για να γίνει όµως πρώτη προτεραιότητα ο µαθητής, οφείλουµε να 

ξεκινήσουµε να εργαζόµαστε από εκεί που χτυπά η «καρδιά» της εκπαίδευσης. Η 
«καρδιά» της εκπαίδευσης χτυπά στην τάξη. Κι αυτοί που κάνουν αυτή την 
«καρδιά» να χτυπά είναι οι εκπαιδευτικοί. Χωρίς εκπαιδευτικούς, η «καρδιά» 
παρουσιάζει από αρρυθµίες µέχρι και έµφραγµα! 

 
Το ζήτηµα των εκπαιδευτικών έχει πολλά κεφάλαια. Και όλα χρήζουν υπεύθυνης και 

αποτελεσµατικής αντιµετώπισης. Είναι το κεφάλαιο της ίδιας της εκπαίδευσής τους και 
επιµόρφωσης, είναι το κεφάλαιο των αµοιβών τους, είναι το κεφάλαιο της ορθής και δίκαιης 
αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου τους. Είναι και το κεφάλαιο που αφορά ένα πλήθος 
ρυθµίσεων για τον εργασιακό τους βίο και την εξέλιξή τους. 

Ξεκινάµε από αυτό και όχι τυχαία. Έχουµε διεθνείς έρευνες, µε πιο χαρακτηριστική 
αυτή του ΟΟΣΑ που δηµοσιοποιήθηκε τον Σεπτέµβριο που δείχνουν ότι κάτι πάει στραβά 
µε την κατανοµή του εκπαιδευτικού δυναµικού της χώρας. Αλλά και πέρα από τις έρευνες, 
η ίδια η καθηµερινή εµπειρία αποδεικνύει πως το υφιστάµενο σύστηµα προσλήψεων, 
µεταθέσεων, αποσπάσεων, αναπληρώσεων αλλά και επιλογής στελεχών διοίκησης έχει 
εξαντλήσει τα όριά του, και  οδηγεί σε ανορθολογικές καταστάσεις και αδιέξοδα. Για να το 
πω µέσα από τη µεταφορά που χρησιµοποίησα, πάµε για «καρδιακή ανακοπή».  
 

Θα σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα από ένα µεγάλο νησί του Αιγαίου. ∆εν 
έχει σηµασία ποιο είναι, διότι έτσι υπάρχει ο κίνδυνος να οδηγηθούµε στην περιπτωσιολογία 
ενώ το πρόβληµα έχει οριζόντια γεωγραφική διάσταση.  

 
Ένα παράδειγµα: 
 
Με βάση τα στοιχεία από 14 σχολεία στη  Β΄Βάθµια Εκπαίδευση έχουν τοποθετηθεί στο 
νησί 516 εκπαιδευτικοί. 
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Από αυτούς: 
 
Οι 26 είναι στη ∆Ι∆Ε.  
 
Οι 8 στο εξωτερικό. 
 
Οι 62 ( ποσοστό 12% ) είναι µητέρες που βρίσκονται σε µακροχρόνια άδεια. 
 
( ανατροφή , λοχεία, κύηση ή  επαπειλούµενη κύηση) 
 
Οι 129 ( ποσοστό 25%) είναι αποσπασµένοι σε σχολεία και υπηρεσίες εκτός νοµού . 
 
( 17 από αυτούς  στο Υπουργείο) 
 
Τελικά στα σχολεία υπηρετούν 291. 
 
Αλλά και αυτοί έχουν περίσσευµα 1291 ωρών κάθε εβδοµάδα. Ώρες που αντιστοιχούν σε 
60 καθηγητές µε ωράριο 21 ωρών την εβδοµάδα ή 80 µε 16! 
 
Με άλλα λόγια έχουµε στο Νοµό περίπου 50% παραπάνω από τις αναγκαίες προσλήψεις. 
 
Έχουµε περίσσευµα παροχής εκπαιδευτικού έργου που αντιστοιχεί σε πάνω από 50 
καθηγητές. Την ίδια ώρα η υπηρεσία αναφέρει 30 κενά - στοιχεία που διαφοροποιούνται 
από µέρα σε µέρα. 
 
Με µία λέξη «µπάχαλο». 
 
Απόλυτη έλλειψη στοιχειώδους προγραµµατισµού, και ασύλληπτη σπατάλη 
πόρων και δυνάµεων. 
 

Νοµίζω ότι αναδύεται ανάγλυφα µια εικόνα που πραγµατικά δεν τιµά κανέναν. Αυτή 
η εικόνα πρέπει να αλλάξει. Κι αυτό βάζουµε µπροστά. Για να πάµε σε ένα νέο σύστηµα που 
θα διασφαλίζει αντικειµενικότητα, διαφάνεια, ποιότητα, λειτουργικότητα, αντιµετώπιση 
όλων των δυσµενών παρενεργειών που έχει το σηµερινό διοικητικό χάος στην εύρυθµη 
λειτουργία των σχολείων. Είναι απόφαση ευθύνης αλλά και δικαιοσύνης. ∆ιότι µην 
αµφιβάλλετε διόλου πως µέσα από ένα διαχρονικό και πολυπλόκαµο δίκτυο πελατειακών 
σχέσεων και εξυπηρετήσεων υφίστανται τραγικές αδικίες σε βάρος όχι απλά του µαθητή και 
του εκπαιδευτικού έργου αλλά της µεγάλης πλειοψηφίας των εκπαιδευτικών που συµβαίνει 
να µην έχουν «µπάρµπα στην Κορώνη».  

Έχει πει µια πολύ ωραία φράση ο Μαξ Βέµπερ: «Πολιτική είναι το επίµονο και 
επίπονο τρύπηµα σκληρών επιφανειών. Για αυτό και απαιτεί πάθος και λογική». Σας λέω µε 
απόλυτη ειλικρίνεια πως σε αυτή την πολιτική πιστεύω. Και η αλλαγή που βάζουµε µπροστά 
έχει πάθος για δικαιοσύνη και επιδιώκει να εγγυηθεί τη λογική στην κατανοµή του 
εκπαιδευτικού δυναµικού της χώρας. Να σας το πω και διαφορετικά: Τι µήνυµα δίνουµε 
στα σηµερινά παιδιά και αυριανούς πολίτες όταν στον ίδιο τον χώρο της 
εκπαίδευσης,  που είναι ο κατ' εξοχήν χώρος της µάθησης διά του παραδείγµατος, 
βλέπουν να πρυτανεύουν τα «κονέ», «τα βίσµατα» και οι «άκρες»;  



http://users.sch.gr/dimitrako 

http://users.sch.gr/dimitrako 
 

4 

Βάζουµε λοιπόν τελεία και δεν αλλάζουµε απλά σελίδα. Ξαναγράφουµε από την 
αρχή το κεφάλαιο που αφορά τον εργασιακό βίο και την εξέλιξη των 
εκπαιδευτικών. Το ξαναγράφουµε πάνω σε βασικές, κατευθυντήριες αρχές: 

 
1. Κωδικοποιούµε όλη τη νοµοθεσία που αφορά τους εκπαιδευτικούς και τα όργανα της 
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,  ώστε να µην βρισκόµαστε «χαµένοι στη 
µετάφραση» µιας τεράστιας νοµικής πολυπλοκότητας που κλείνει «πόρτες» για να αφήσει 
ορθάνοιχτα «παράθυρα». 
 
2. Οι προσλήψεις στο εξής θα γίνονται  µόνο µε τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ. Οι πίνακες 
σταµατούν να τροφοδοτούνται. Θα υπάρξει µεταβατική περίοδος για τους υφιστάµενους. 
 
Στόχος µας οι προσλήψεις µε σαφή προσδιορισµό του τόπου και του χρόνου του διορισµού. 
Η πρόσληψη δηλαδή µπορεί να γίνεται είτε σε επίπεδο σχολείου, είτε σε επίπεδο αρµόδιας 
∆ιεύθυνσης και ο χρόνος υπηρεσίας στον τόπο του πρώτου διορισµού θα πρέπει να είναι εξ' 
αρχής προσδιορισµένος και ο ίδιος για όλους. Και για τον τόπο και για τον χρόνο 
πιστεύουµε πως θα υπάρξουν χρήσιµες προτάσεις στο στάδιο της διαβούλευσης για το 
οποίο θα σας µιλήσω στη συνέχεια. Ταυτόχρονα εξετάζονται οι όροι ουσιαστικής 
υλοποίησης του θεσµού του ∆όκιµου Εκπαιδευτικού, δηλαδή η επιµόρφωση και η 
αξιολόγησή του την πρώτη διετία. 
 
3. Επανεξετάζεται συνολικά το σύστηµα της µοριοδότησης και κινήτρων. Εδώ η αρχή είναι 
πολύ συγκεκριµένη. Τα µόρια αφορούν τον τόπο και το αντικείµενο της διδασκαλίας. Άπαξ 
και ο εκπαιδευτικός µετακινηθεί, τα µόρια δεν τον ακολουθούν. ∆εν τα µεταφέρει µαζί του, 
παραµένουν στη θέση από την οποία ο ίδιος µετακινείται.  
 
4. Κανείς εκπαιδευτικός δεν αποσπάται, εάν δεν έχει βρεθεί ο αντικαταστάτης του για τη 
θέση στην οποία υπηρετεί. 
 
5. Σε ότι αφορά τις µεταθέσεις, βασική αρχή πλέον θα είναι πως κάθε µετάθεση 
αποφασίζεται για να εξυπηρετηθεί πρώτα και κύρια το σχολείο. ∆εν είναι αποδεκτό για το 
δηµόσιο συµφέρον να υπάρχουν σχολεία µε πλεονάζον προσωπικό και σχολεία µε κενά. 
 
6. Ξεκινά διάλογος µε την Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης προκειµένου να διερευνηθεί η 
δυνατότητα λειτουργίας ειδικού τµήµατος για την εκπαίδευση στελεχών διοίκησης της 
εκπαίδευσης. 
 
7. Προσδιορίζεται ένα διαφανές και αξιοκρατικό σύστηµα επιλογής στελεχών της 
εκπαίδευσης και σε αυτή την κατεύθυνση έχουµε τη βεβαιότητα της θετικής συνεισφοράς 
της ∆ΟΕ και της ΟΛΜΕ στη διαµόρφωση των σχετικών κριτηρίων, ώστε να αφήσουµε 
οριστικά και αµετάκλητα πίσω µας τις γνωστές παθογένειες που ταλανίζουν την εκπαίδευση 
και τους εκπαιδευτικούς. Καθαροί κανόνες, καθαρά κριτήρια, καθαρές σχέσεις.  
 
Αυτές οι κατευθυντήριες αρχές θα αποτυπωθούν σε ένα κείµενο εργασίας, το οποίο θα 
αναρτηθεί τις επόµενες µέρες στο διαδίκτυο ώστε να υπάρξει ανοιχτή διαβούλευση. Έχω τη 
βεβαιότητα πως θα υπάρξουν θετικές συνεισφορές προτάσεων. Από τους µάχιµους 
εκπαιδευτικούς που καταξιώνονται καθηµερινά στην τάξη τους. Από τους νέους 
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εκπαιδευτικούς που ζητούν να φυσήξει επιτέλους ο άνεµος της αλλαγής στην εκπαίδευση. 
Από συνταξιούχους εκπαιδευτικούς µε τεράστια αποθέµατα εµπειρίας. Από γονείς που ζουν 
καθηµερινά τα προβλήµατα στις σχολικές κοινότητες από µαθητές. Από κάθε ενεργό πολίτη 
που πιστεύει πως η παιδεία πρέπει να γίνει το όχηµα που θα µας πάει στο µέλλον και για 
αυτό πρέπει να γίνει πράξη ο στόχος του «πρώτα ο µαθητής». 
 
 Το αρχικό κείµενο εργασίας µαζί µε το υλικό της διαβούλευσης θα τύχουν συστηµατικής 
επεξεργασίας ώστε να καταλήξουµε σε ένα σχέδιο νόµου µέσα στο επόµενο τρίµηνο. 
 
Κάνουµε ένα πρώτο, µεγάλο, σηµαντικό και ουσιαστικό βήµα. Ένα βήµα που συµπυκνώνει 
µια συγκεκριµένη στρατηγική και µεθοδολογία για την εκπαίδευση, που θέλει πρώτα τον 
µαθητή.     
 
Η Αίθουσα συνεντεύξεων Τύπου του Υπουργείου θα διαµορφωθεί κατάλληλα και 

θα ονοµαστεί αίθουσα «Έλλη Παππά». 
 
  Η ποιότητα στην Εκπαίδευση, είναι ένα διαχρονικό αίτηµα που το ανέδειξαν και το 
υπερασπίστηκαν µε πολλούς και διαφορετικούς τρόπους πάρα πολλοί και εξόχως σηµαντικοί 
άνθρωποι.  Ένας από αυτούς ήταν και η Έλλη Παπά που πρόσφατα έφυγε από κοντά µας 
και αναπαύεται πια στο πλευρό του συντρόφου της Νίκου Μπελογιάννη. Η Έλλη Παππά 
ενσάρκωσε αξίες και ιδανικά που την ταύτισαν µε τον ηρωισµό αλλά και τις οδύνες της 
µεταπολεµικής περιπέτειας του λαού µας. Το διαυγές και κριτικό πνεύµα της άφησε τη 
σφραγίδα του εκτός από το µεγάλο συγγραφικό της έργο και στο εκπαιδευτικό ρεπορτάζ. 
Ρεπορτάζ που αγάπησε και υπηρέτησε επί σειρά ετών µε την καθαρότητα του λόγου που 
πρέπει να έχει ένας αυθεντικός διανοούµενος σε κάθε ιστορική εποχή. Να υπερασπίζεται το 
δίκαιο, να αντιµάχεται την αυθαιρεσία και  να αγωνίζεται για το καλό των πολλών. 
 

Πιστεύω πως ερµηνεύοντας τα αισθήµατα όλων µας, η ελάχιστη οφειλόµενη τιµή 
προς την Έλλη Παππά είναι να δώσουµε το όνοµά της σε αυτό το αµφιθέατρο που 
βρισκόµαστε. Την επίσηµη εκδήλωση µπορούµε να την προσδιορίσουµε από κοινού και 
είναι καλοδεχούµενη κάθε δική σας πρόταση ως προς το περιεχόµενό της. 
 
 

Πέµπτη 12 Νοεµβρίου 2009 


