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Μπράτης ∆ηµήτρης 

Πρόεδρος ∆.Ο.Ε. 
 

Χαιρετισµός στη συνδιάσκεψη του ΠΑΣΟΚ 
για θέµατα Παιδείας  

Αθήνα 5 του Α�ρίλη 2009 
 

Κύριε Πρόεδρε του ΠΑΣΟΚ, 

Θέλω να ευχαριστήσω, καταρχήν, για την πρόσκληση µε την οποία µας 

δίνεται η ευκαιρία να παρουσιάσουµε τις θέσεις της ∆ιδασκαλικής 

Οµοσπονδίας για την Εκπαίδευση και ειδικότερα για την Πρωτοβάθµια 

Εκπαίδευση.  

∆ιάβασα, κύριε Πρόεδρε,  πριν έρθω εδώ σήµερα, µια δήλωσή σας που 

αναφέρει τα εξής: «…∆εν µ�ορούµε να χτίσουµε �άνω στο �αλιό και στο 

κατεστηµένο. Πρέ�ει να χτίσουµε το µέλλον �άνω στο νέο µε ε�ίκεντρο 

τον άνθρω�ο…». Κι επειδή νοµίζω, ότι αυτό είναι το στοίχηµα της 

εκπαίδευσης και το βασικό ερώτηµα είναι τι σχολείο θέλουµε, και, πιστεύω, ότι 

όσο αυτό δεν το ξεκαθαρίζουµε δεν θα µπορούµε να παίρνουµε µέτρα για την 

εκπαίδευση και για την Παιδεία που χρειάζεται ο τόπος µας, θα µου 

επιτρέψετε να σας διαβάσω ένα µικρό απόσπασµα από µια επιστολή που 

διαβάζονταν κάθε φορά που συνεδρίαζαν οι εκπαιδευτικοί της Ειδικής Αγωγής 

σ’ ένα συνέδριο στην Ουαλία. Ήταν µια επιστολή ενός κρατούµενου στο 

στρατόπεδο Νταχάου.  

 

Αγα�ητοί εκ�αιδευτικοί,  

� Βγήκα ζωντανός α�ό τα στρατό�εδα συγκέντρωσης, 

� Τα µάτια µου είδαν �ράγµατα, �ου δεν θα έ�ρε�ε να τα δει 

ανθρώ�ου µάτι, 

� Είδα θαλάµους αερίων �ου κατασκευάστηκαν α�ό καλά 

εκ�αιδευµένους µηχανικούς, 

� Είδα �αιδιά να φαρµακώνονται α�ό άριστα εκ�αιδευµένους 

γιατρούς, 
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� Είδα βρέφη να θανατώνονται α�ό καλά καταρτισµένες νοσοκόµες,  

� Είδα γυναίκες και µωρά να δολοφονούνται και να ρίχνονται στην 

�υρά α�ό α�όφοιτους �ανε�ιστηµίων, 

� Αυτά είδα και γι’ αυτό είµαι δύσ�ιστος α�έναντι στην εκ�αίδευση,  

� Τώρα �ια ένα ζητώ α�ό τους εκ�αιδευτικούς: Να βοηθούν τους 

µαθητές τους να γίνουν άνθρω�οι. Οι �ροσ�άθειες των εκ�αιδευτικών δεν 

ε�ιτρέ�εται να έχουν �οτέ ως α�οτέλεσµα εκ�αιδευµένα τέρατα, 

ψυχο�αθείς µε δι�λώµατα, σ�ουδαγµένους Άιχµαν. 

Αξία έχουν η ανάγνωση, η γραφή και η αριθµητική, µόνο όταν 

συµβάλλουν στο να γίνουν τα �αιδιά µας άνθρω�οι.» 

Πιστεύω ότι αυτή την ε�ιστολή �ρέ�ει να την έχουν όλοι όσοι 

ασχολούνται µε την Παιδεία, α�ό τον Πρωθυ�ουργό της χώρας µέχρι και 

τον τελευταίο εκ�αιδευτικό. 

Πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη διοργανώθηκε από τους µαθητές των 

Λυκείων ένα φεστιβάλ µε σύνθηµα: «το σχολείο �ου να µορφώνει και όχι να 

εξοντώνει». Λένε οι µαθητές:  

«∆εν έχουµε ελεύθερο χρόνο. ∆εν έχουµε ευκαιρίες στη µόρφωση 

και στην εργασία. Συχνά βιώνουµε τροµοκρατία α�ό «αδιάφορους» 

δασκάλους και καθηγητές, σ’ ένα σχολείο �ου θα έ�ρε�ε να καλλιεργεί 

�ροσω�ικότητες, αλλά είναι µόνο χώρος α�οστήθισης και �α�αγαλίας…» . 

 Το σχολείο, κύριε Πρόεδρε, χρειάζεται τοµές. ∆ε θα τις έλεγα 

µεταρρυθµίσεις. Χρειάζεται µια νέα αλλαγή. Μετά τη µεταρρύθµιση του 

1964, που κατάργησε τους αποκλεισµούς στη µόρφωση, το στοίχηµα της 

ποιότητας δεν κερδήθηκε. 

 Ο Μίλτος Κουντουράς, στις αρχές του προηγούµενου αιώνα το είχε πει 

πολύ χαρακτηριστικά: «…κλείστε τα σχολειά…!» 

Κύριε Πρόεδρε 

Χαίροµαι, ιδιαίτερα, που αυτόν τον διάλογο τον ξεκινάτε από τα 

θεµέλια που είναι η Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση που είναι το ∆ηµόσιο 
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Νηπιαγωγείο. Α�’ αυτό στο ο�οίο το 70% των διδακτηρίων είναι 

ακατάλληλα µε ε�ίσηµη γνώµη της �ολιτείας. Που, για τα �αιδιά αυτής της 

τρυφερής ηλικίας των 4-6 χρόνων, αντί να τους έχουµε τα καλύτερα 

διδακτήρια τους έχουµε τα χειρότερα. Και µιλούµε, συνεχώς, όλοι, 

δυστυχώς όλες οι κυβερνήσεις για τις αλλαγές στο Λύκειο. Πράγµατι, το 

Λύκειο ως βαθµίδα εκπαίδευσης δεν υπάρχει. Έχει υποκατασταθεί από τα 

φροντιστήρια και τα ιδιαίτερα. Κι αυτό, πολλές φορές, µας αποπροσανατολίζει, 

και ελπίζω να µη συµβεί κι εδώ µέσα   αυτό, από το βασικό στρατηγικό 

σχεδιασµό που πρέπει να έχουµε για την Παιδεία. Όλοι εµείς οι 

εκ�αιδευτικοί  θεωρούµε ντροπή για τη χώρα µας, την ύπαρξη των ιδιαίτερων 

µαθηµάτων. Να διακινείται ένας άλλος προϋπολογισµός για την Παιδεία από 

τις τσέπες των γονιών. Ως εκ�αιδευτικοί αγωνιζόµαστε για αξιο�ρε�είς, 

α�οδοχές κι αυτό είναι υ�οχρεωµένη να το κάνει η Πολιτεία.  

 

Σήµερα, κύριε Πρόεδρε, �ρέ�ει να α�αντήσουµε στα �αρακάτω 

ερωτήµατα: 

• Ποιες είναι οι γνώσεις, οι ικανότητες και οι δεξιότητες, στάσεις και 

συµπεριφορές που απαιτεί η σηµερινή κοινωνία και η  ζωή; Τι πρέπει να 

µάθουµε στα παιδιά µας για να µπορέσουν να λειτουργήσουν ως κριτικά 

σκεπτόµενοι πολίτες στον αιώνα που διανύουµε; 

• Με �οιο σχολείο, µε �οιο �ρόγραµµα, µε �οιον εκ�αιδευτικό και 

µε �οια µέσα �αρεµβαίνουµε  για να διαµορφώσουµε τον αυριανό πολίτη. 

Τον �ολίτη της Ελλάδας, τον �ολίτη της Ευρώ�ης, τον �ολίτη του 

κόσµου; 

• Μ�ορεί το σηµερινό δηµόσιο σχολείο να αντα�οκριθεί στις 

�ροκλήσεις των καιρών και να αναλάβει το βάρος της µόρφωσης των 

µαθητών; 

Πιστεύω πως αυτά είναι τα κρίσιµα ερωτήµατα.  
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 ∆ε θα µιλήσω, φίλες και φίλοι, για την κατάσταση στην 

Πρωτοβάθµια Εκ�αίδευση. Τη γνωρίζετε όλοι. Η σηµερινή κυβέρνηση 

έχει δώσει τη φετινή χρονιά στην �αιδεία το χαµηλότερο �οσοστό των 

τελευταίων �ενήντα χρόνων. Κι αυτό είναι ντρο�ή για τη χώρα µας. Α�ό το 

3,61% το 2004 οι δα�άνες έφτασαν στο 3,09% το 2009. Αυτό είχε 

αλυσιδωτές αντιδράσεις: 50% λιγότεροι διορισµοί εκ�αιδευτικών 

(νη�ιαγωγοί), καµιά ε�ιµόρφωση στους δασκάλους, καµιά καινοτοµία στην 

εκ�αίδευση, κλ�. 

• Εµείς αγωνιζόµαστε, αγαπητοί φίλοι, για ένα σχολείο ανοιχτό, ένα 

σχολείο δράσης, χαράς και δηµιουργίας. Ένα σχολείο στο ο�οίο όλα τα 

�αιδιά θα µαθαίνουν �ώς να εκφράζονται, να ε�ικοινωνούν, να 

ανακαλύ�τουν, να κρίνουν, να ε�ανα�ροσδιορίζουν να µαθαίνουν �ώς να 

µαθαίνουν. Ένα σχολείο ανθρώ�ινο, ικανό να ανα�τύξει την κριτική σκέψη 

του µαθητή και να του εµφυσήσει την αγά�η για το �εριβάλλον, τον 

�ολιτισµό και τη ζωή. Ένα σχολείο �ου να µ�ορεί να διαµορφώσει έναν 

ελεύθερο, υ�εύθυνο διεκδικητικό, κριτικά σκε�τόµενο και κοινωνικά 

συµµέτοχο �ολίτη. Ένα σχολείο Παιδείας και Πολιτισµού. Κάτι που το 

ξεκινήσατε κ. Πρόεδρε το 1994 ως Υ�ουργός Παιδείας µε την αείµνηστη 

Μελίνα  και δυστυχώς το σταµάτησε η σηµερινή κυβέρνηση το 2004.  

• Για να θα δηµιουργήσουµε ένα τέτοιο σχολείο χρειάζονται 

�ολλά. Χρειαζόµαστε, πάνω απ’ όλα, έναν άλλο εκπαιδευτικό. Χρειαζόµαστε 

έναν εκπαιδευτικό που θα κινητο�οιεί, θα δραστηριο�οιεί τους µαθητές, θα 

τους µαθαίνει να αναζητούν τη γνώση και να την κατακτούν µέσα από τη 

συµµετοχή στην οµάδα. Η σηµερινή συνδιάσκεψη περιλαµβάνει στο τρίτο της 

εργαστήρι ως θέµα: «οι εκ�αιδευτικοί �ρωταγωνιστές της αλλαγής» και πολύ 

εύστοχα το συνδέει µε τη µόρφωση και την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών.  

Η µόρφωση και η συνεχής ε�ιµόρφωση των εκ�αιδευτικών δεν είναι 

διαδικασία που επιφέρει αλλαγές στην αίθουσα διδασκαλίας αλλά είναι µια 

στρατηγική που προωθεί στα σχολεία ένα περιβάλλον και µια νοοτρο�ία 
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εργασίας που ευνοεί και διευκολύνει την εκπαιδευτική αλλαγή. 

Μακρο�ρόθεσµο στόχο έχει την αλλαγή του �ολιτισµού της 

καθηµερινότητας του σχολείου. Να κάνει τα �αιδιά να αγα�ήσουν το 

σχολείο. Γι’ αυτό και όλοι οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθµίδων χρειάζονται 

συνεκ�αίδευση, γιατί �ώς αλλιώς θα �ροχωρήσει ο ενιαίος σχεδιασµός 

όταν κάτι �ου ξεκινά στο ∆ηµοτικό δε συνεχίζεται στο Γυµνάσιο και στο 

Λύκειο; 

• Χρειαζόµαστε ενιαία αναλυτικά �ρογράµµατα για όλες τις βαθµίδες 

της εκπαίδευσης που θα υπηρετούν το σχολείο που θέλουµε. Το σχολείο 

Παιδείας και Πολιτισµού. Το ολοήµερο σχολείο είναι για µας το σχολείο 

του σήµερα και του αύριο.  Το σύνθηµα «Η ΤΣΑΝΤΑ στο σχολείο» µας 

βρίσκει α�όλυτα σύµφωνους. Στο πλαίσιο δε του ενιαίου σχεδιασµού το 

σχολείο αυτό πρέπει να επεκταθεί στο Γυµνάσιο και στο Λύκειο. Όχι, βέβαια, 

το Ολοήµερο  σχολείο που σήµερα υπάρχει. Γιατί το ολοήµερο που σήµερα 

υπάρχει εξυπηρετεί κυρίως τις κοινωνικές ανάγκες. Εµείς όµως θέλουµε 

πρώτιστα να εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές ανάγκες. Για να γίνει αυτό χρειάζεται 

ενιαίο �ρόγραµµα �ρωί – α�όγευµα, υποδοµές και το αναγκαίο µόνιµο 

εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό. Η µονοµέρεια του ενός βιβλίου 

πρέπει να καταργηθεί και να οργανωθούν βιβλιοθήκες – αναγνωστήρια σ’ όλα 

τα σχολεία.   

• Για να γίνουν όλα αυτά χρειάζονται χρήµατα. Θέτουν πολλοί το 

ερώτηµα: Μα αν αύριο το πρωί αυξήσουµε τις δαπάνες για την Παιδεία, 

πιστεύετε ότι θα έχουµε µια πραγµατική αλλαγή στην εκπαίδευση; 

Φυσικά και δεν µπορούµε να έχουµε αποτελέσµατα µόνο µε την αύξηση των 

δαπανών για την Παιδεία. 

Η αύξηση όµως των δαπανών για την Παιδεία, όµως,  είναι απαραίτητη 

προϋπόθεση για να: 

� Καταργηθεί η δι�λοβάρδια 
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� Χτιστούν διδακτήρια για τις ανάγκες του ολοήµερου και των 

νη�ιαγωγείων,  

� Να έχουµε την α�αραίτητη υλικοτεχνική υ�οδοµή, τους 

υ�ολογιστές �ου χρειαζόµαστε,  

� Ε�ιµορφωθεί το διδακτικό �ροσω�ικό  

� Έχουµε οργανωµένες βιβλιοθήκες, κλ�. 

Το �αράδειγµα του νεοεκλεγµένου Προέδρου των Ηνωµένων 

Πολιτειών µας δείχνει, �ιστεύω, την κατεύθυνση. Ο Μ�άρακ Οµ�άµα 

υ�ερδι�λασίασε τις δα�άνες για την Παιδεία για το έτος 2009. Α�ό 60 δις. 

δολάρια το 2008 στα 130 δις. δολάρια το 2009 και στα 146 δις. δολάρια το 

2010. 

• Είναι θετική η δέσµευση σας, κ. Πρόεδρε, για αύξηση των δα�ανών 

για την Παιδεία στο 5% του ΑΕΠ. Πιστεύουµε ότι οι δαπάνες για την 

Παιδεία, είναι µια, κατ’ εξοχήν παραγωγική επένδυση, γιατί η Παιδεία 

αναπτύσσει τις ικανότητες του ανθρώπινου κεφαλαίου που αποτελεί απαραίτητη 

προϋπόθεση για την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη.  

Το αίτηµά µας να ζούµε µε «αξιο�ρέ�εια α�ό το µισθό µας και 

µόνο» ήταν το σύνθηµα της µεγαλύτερης απεργιακής κινητοποίησης που έκανε 

ο κλάδος µας – 42 ηµέρες – το 2006 και η κυβέρνηση το αποτίµησε σε 17,5€ 

το µήνα.  

Αν, κ. Πρόεδρε, όπως όλοι υποστηρίζουν, ο εκπαιδευτικός είναι η 

καρδιά και η ψυχή του εκπαιδευτικού συστήµατος τότε θα πρέπει η Πολιτεία 

να τον αντιµετωπίσει ανάλογα. 

Η λογική που επικρατεί στη χώρα µας είναι:  Μπορούµε να δίνουµε π.χ. 

στους δικαστικούς 900.000.000€ αναδροµικά το 2009 αλλά δεν µπορούµε να 

κάνουµε το ίδιο µε τους δασκάλους γιατί είναι �ολλοί. 

Είµαστε, πολλοί, λοιπόν, και κοστίζουµε πολλά στον κρατικό 

προϋπολογισµό. Αυτό, όµως, δεν είναι επιχείρηµα. Το ερώτηµα είναι: είναι 

σηµαντική και αναντικατάστατη η α�οστολή µας; ΝΑΙ ή ΟΧΙ. Είναι 
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ανε�αρκείς οι µισθοί µας; ΝΑΙ ή ΟΧΙ. Αν αυτά τα ερωτήµατα τα 

απαντήσουµε θετικά τότε πρέπει να βρούµε λύση και στο πρόβληµα.  

 Εί�ατε κ. Πρόεδρε στην οµιλία σας για αξιο�ρε�είς µισθούς στους 

εκ�αιδευτικούς. Ως Πρόεδρος της ∆ΟΕ, όµως, �ρέ�ει να �ω ότι θέλουµε 

�ιο συγκεκριµένη δέσµευση. Πρέ�ει να ζούµε µε αξιο�ρέ�εια α�ό το 

µισθό µας και µόνο. Αυτό ήταν το σύνθηµα της α�εργίας �ου κάναµε το 

2006 εµείς οι δάσκαλοι �ου δεν είµαστε α�ό τα �ρονοµιούχα στρώµατα 

της κοινωνίας µας. Εµείς οι δάσκαλοι �ου δίνουµε, καθηµερινά, τον 

καλύτερο εαυτό µας µέσα στην τάξη.   

 Κι είναι λάθος να λέγεται ότι εµείς δε δεχόµαστε αξιολόγηση – 

αποτίµηση του εκπαιδευτικού µας έργου. Αυτό που δε δεχόµαστε είναι η 

αξιολόγηση – χειραγώγηση. Να επανέλθουµε σ’ ένα καθεστώς που είχαµε πριν 

το 1981, το καθεστώς του επιθεωρητισµού. Κι είµαστε περήφανοι που 25 

χρόνια τώρα είχαµε παιδαγωγική ελευθερία και δηµοκρατία στα σχολεία µας 

και γίνονται τόσες δηµιουργικές δραστηριότητες απ’ τους δασκάλους της 

πράξης.  

• Θα χρησιµο�οιήσω, κύριε Πρόεδρε, ένα δικό σας σύνθηµα: 

«Ελλάδα των αξιών και των αξίων». Για τις αξίες παλεύουµε καθηµερινά στα 

σχολεία µας. Η αξιοκρατία στην εκπαίδευση θα λειτουργήσει ως µήνυµα σ’ 

ολόκληρη την κοινωνία. Είναι η ώρα να κο�εί ο οµφάλιος λώρος µεταξύ 

ε�ιλογής στελεχών εκ�αίδευσης, κοµµατισµού, �αραγοντισµού κλ�. Να 

καθιερωθεί επιτέλους ένα σύστηµα που να επιλέγει τους ικανούς και τους 

άξιους και όχι τους αρεστούς. ∆υστυχώς, η συντριπτική πλειονότητα των 

σηµερινών στελεχών εκπαίδευσης έχει επιλεγεί µε κοµµατικά κριτήρια και δεν 

έχει το απαιτούµενο κύρος για να υπηρετήσει οποιαδήποτε αλλαγή. 

Χρειάζεται άµεση αλλαγή του θεσµικού �λαισίου για την ε�ιλογή των 

στελεχών της εκ�αίδευσης, έτσι ώστε να ε�ιλέγονται οι καλύτεροι.  
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Κύριε  Πρόεδρε, αγα�ητοί φίλοι 

Οι ανισότητες στη µόρφωση είναι η χειρότερη µορφή κοινωνικής αδικίας. 

Το δηµόσιο σχολείο είναι η �ροσω�ο�οίηση του ∆ηµόσιου χαρακτήρα της 

εκπαίδευσης. Είναι ο δείκτης και το µέτρο που αξιολογεί την ποιότητα της 

ασκούµενης εκπαιδευτικής πολιτικής, την ποιότητα του εκπαιδευτικού και 

κοινωνικού χαρακτήρα της. Ως κίνηµα των εκ�αιδευτικών της 

Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης θέσαµε διαχρονικά έναν κυρίαρχο στόχο: Την 

ενίσχυση του ∆ηµόσιου και ∆ωρεάν χαρακτήρα της εκ�αίδευσης. 

Εδραιώσαµε την πεποίθηση ότι η εκπαίδευση είναι ένα κοινωνικό αγαθό, που 

πρέπει να απευθύνεται σε όλους ανεξαιρέτως, ανεξάρτητα, από οικονοµική ή 

κοινωνική θέση και κατάσταση.  

Στόχος της εκ�αίδευσης και της Παιδείας είναι η καλλιέργεια του 

ατόµου, ως πολίτη. Μια δηµοκρατική εκπαίδευση δεν µπορεί να 

πραγµατοποιηθεί χωρίς να είναι εκπαίδευση για την ιδιότητα του πολίτη.  

Η εκπαίδευση, για µας,  έχει ένα ριζικό κοινωνικό σκοπό. Να βοηθήσει 

τους ανθρώ�ους να κάνουν αλλαγές στην κοινωνία για να �ετύχουν 

�ερισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη, µεγαλύτερη ισότητα, �ερισσότερη 

∆ηµοκρατία.  

 

Σας ευχαριστώ 


