
 

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ��Η περιγραφή, ανάλυση και ερµηνεία της εκπαιδευτικής πολιτικής  
της Νέας ∆ηµοκρατίας και του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος (1975-1984),  

αναφορικά µε τις ιδεολογικές τους βάσεις και προβολές�� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Επιστηµονική Επιτροπή:  Ι.Ε.Πυργιωτάκης 
 Ζ.Παληός 
 Α.Χουρδάκης 
 
 
 
 
 
 
Νικόλαος Μ.Ουδατζής 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ρέθυµνο, Μάρτιος 1999 



 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
Προλογικό Σηµείωµα 
Εισαγωγή 
Συντοµογραφίες 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ.................................................................................................................................9 

 
1.1. Αντικείµενο της εργασίας ..................................................................................................................9 
1.2. Σηµασία της έρευνας..........................................................................................................................9 
1.3. Σκοπός της έρευνας ..........................................................................................................................11 

1.1.1. Θεωρητική Τεκµηρίωση - Εννοιολογική αποσαφήνιση βασικών όρων...........................................13 
1.1.2. Θεωρητικές προσεγγίσεις της εκπαιδευτικής πολιτικής ...............................................................13 
1.1.3. Ι∆ΕΟΛΟΓΙΑ .................................................................................................................................20 
1.1.3.1. Θεωρητικές προσεγγίσεις της Ιδεολογίας ..............................................................................20 
1.1.3.2.  Κοµµατική/Πολιτική ιδεολογία.............................................................................................27 
1.1.3.3. Σύνδεση Εκπαιδευτικής Πολιτικής και ιδεολογικού/κοµµατικού σώµατος ..........................31 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ ..........................................................................................................................34 

 
2. Βασικές ιδεολογικές αρχές των κοµµατικών σχηµατισµών................................................................34 

2.1. Βασικές Ιδεολογικές Αρχές -  Πολιτική Φιλοσοφία της Νέας ∆ηµοκρατίας...............................34 
2.1.1 1974 - Ιδρυτική πράξη της Νέας ∆ηµοκρατίας ..........................................................................35 
2.1.2 1977 - Ιδεολογικο - πολιτική συγκρότηση .................................................................................37 
2.1.3 1979 - Α΄ Συνέδριο.....................................................................................................................38 
2.1.4 1981 - 1984 Περίοδος ανασυγκρότησης ....................................................................................41 

2.2. Φιλελεύθερη πολιτική θεωρία..........................................................................................................43 
 
2.3. ∆ιαχρονική προσέγγιση της εκπαιδευτικής πολιτικής προβολής της Νέας ∆ηµοκρατίας...............46 

2.3.1. 1974 - 1977................................................................................................................................43 
2.3.2. 1979 ...........................................................................................................................................47 
2.3.3. 1981 ...........................................................................................................................................48 

2.4. Φιλελευθερισµός και Εκπαίδευση ...................................................................................................51 
2.5. Φιλελεύθερη θεωρία και Νέα ∆ηµοκρατία ......................................................................................55 
 
2.6. Βασικές Ιδεολογικές Αρχές -  Πολιτική Φιλοσοφία του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος 60 

2.6.1. 1974 - Πολιτικο - ιδεολογική συγκρότηση του ΠΑΣΟΚ ..........................................................60 
2.6.2. 1977 - Ρεαλιστικότητα και ριζοσπαστισµός..............................................................................65 
2.6.3. 1981 - Κοινωνικό Συµβόλαιο ....................................................................................................69 

2.7. Πολιτική θεωρία του Κράτους Πρόνοιας.........................................................................................73 
 
2.8. ∆ιαχρονική προσέγγιση της εκπαιδευτικής πολιτικής προβολής του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού 
Κινήµατος................................................................................................................................................77 

2.8.1. 1974 ...........................................................................................................................................77 
2.8.2. 1977 ...........................................................................................................................................79 
2.8.3. 1981 ...........................................................................................................................................83 

2.9. Κράτος Πρόνοιας και Εκπαίδευση...................................................................................................87 
2.10. Κράτος Πρόνοιας και Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα .........................................................89 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ.................................................................................................................................94 



 3

3. Κεντρικοί άξονες διερεύνησης της εκπαιδευτικής πολιτικής .............................................................94 
3.1. Ισότητα ευκαιριών, πεδίο διαλόγου και σύγκρουσης στην εκπαίδευση ......................................95 
3.2 Συµµετοχική διαδικασία στα συλλογικά όργανα διοίκησης .......................................................106 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ........................................................................................................................113 

 
4. Μεθοδολογία .....................................................................................................................................113 

4.1 Η µέθοδος στην έρευνά µας ........................................................................................................113 
4.2 Ερµηνευτική - Ο κόσµος του κειµένου .......................................................................................114 
4.3 Υποκειµενικότητα - Αυτοκατανόηση..........................................................................................114 
4.4 Ερµηνευτικός Κύκλος .................................................................................................................117 
4.5 Εξήγηση και Κατανόηση.............................................................................................................118 
4.6 Ερµηνευτική και Φαινοµενολογία ..............................................................................................119 
4.7 Ερµηνεία και Ιδεολογία...............................................................................................................121 
4.8. Προβλήµατα της ερµηνευτικής διαδικασίας ..............................................................................122 
4.1.1 Οι υποθέσεις της έρευνας .........................................................................................................123 
4.1.2 Μεθοδολογικοί περιορισµοί - Ανασχέσεις της ερευνητικής διαδικασίας................................124 
4.1.3 Συγκέντρωση Πηγών................................................................................................................125 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ.........................................................................................................................127 

 
5. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ.......................................................................................................127 
5.1 Πρόσβαση στις βαθµίδες εκπαίδευσης ...........................................................................................127 

5.1.1 Η πρόσβαση στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση.........................................................................127 
5.2. ∆ιαδικασία µετάβασης από τον πρώτο στο δεύτερο κύκλο της Μέσης Εκπαίδευσης...................130 

5.2.1 Η Επιτροπή Παιδείας του 1976................................................................................................130 
5.2.2 Ν.309/1976 - ��Περί Οργανώσεως και ∆ιοικήσεως της Γενικής Εκπαιδεύσεως�� ..................133 
5.2.3 Ν.576/1977 - ��Περί οργανώσεως και διοικήσεως της Μέσης και Ανωτέρας Τεχνικής και 
Επαγγελµατικής Εκπαιδεύσεως��......................................................................................................139 
5.2.4 Πρόταση Σχεδίου Νόµου ��Για τη χωρίς εισιτήριες εξετάσεις εγγραφή στα Λύκεια της Γενικής 
Εκπαίδευσης και εις τα Λύκεια της Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης�� .........................143 
5.2.5 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου ��Περί εγγραφής µαθητών στα Λύκεια της Γενικής και 
Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαιδεύσεως�� ................................................................................148 
5.2.6 Ερµηνευτικό κύκλωµα - ∆ιαχρονική ερµηνεία της διαδικασίας πρόσβασης από το Γυµνάσιο 
στο Λύκειο.........................................................................................................................................153 

 
5.3 Συµµετοχή φοιτητών/σπουδαστών στα συλλογικά όργανα διοίκησης ...........................................161 

5.3.1 Σύνταγµα 1975 .........................................................................................................................163 
5.3.2 Ν.197/1975 - ��Περί δανείων εις φοιτητάς, Ταµείου αρωγής φοιτητών του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών και µετεγγραφής φοιτητών�� ...............................................................................................166 
5.3.3 Ν.587/1977 - ��Περί συµµετοχής του κατωτέρου διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών εις 
συνεδριάσεις των Σχολών και των Συγκλήτων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων�� .........168 
5.3.4 Πρόταση σχεδίου νόµου, ��Για την Οργάνωση και Λειτουργία των Α.Ε.Ι.�� 11 Μαϊου 1978 173 
5.3.5 Ν.815/1978 ��Περί ρυθµίσεως θεµάτων αφορώντων εις την οργάνωσιν και λειτουργίαν των 
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων��............................................................................................176 
5.3.6 Σχέδιο νόµου, ��Περί των γενικών αρχών και οργανικών διατάξεων που διέπουν τα Α.Ε.Ι.��182 
5.3.7 Ν.1268/1982 - ��∆οµή και Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων�� .............186 
5.3.8. Ν. 1404/1983 - ��∆οµή και Λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων��......197 
5.3.9. Ερµηνευτικό κύκλωµα - ∆ιαχρονική ερµηνεία του θεσµού της συµµετοχής των 
φοιτητών/σπουδαστών στα θεσµικά όργανα της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης..................................206 



 4

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ............................................................................................................................215 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.................................................................................................................................220 
Εφηµερίδες ........................................................................................................................................220 
Πρωτογενείς Πηγές ...........................................................................................................................221 
Πρακτικά Βουλής ..............................................................................................................................222 
Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία ...............................................................................................................223 
Ελληνόγλωσση Βιβλιογραφία...........................................................................................................225 
Περίληψη.................................................................................................................................239 
Summary..................................................................................................................................240  

 



 5

Προλογικό Σηµείωµα 
 
 
 Πρωταρχική είναι η ανάγκη να εκφράσουµε την ευγνωµοσύνη µας, στο Πανεπιστήµιο Κρήτης 
και ιδιαίτερα στο Παιδαγωγικό τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης, για την δυνατότητα παρακολούθησης 
ενός σηµαντικού µεταπτυχιακού προγράµµατος σπουδών, µε επιστηµονικούς στόχους και εµπνευσµένο 
περιεχόµενο. Στο τέλος της διαδικασίας απόκτησης του µεταπτυχιακού τίτλου, αναδύεται εσωτερική η 
ανάγκη, δηµόσιας ευχαριστίας, των προσώπων που ακολούθησαν µε τη φυσική και διανοητική τους 
παρουσία, την πορεία της εργασίας.  
 Αρχικά, αισθανόµαστε την ανάγκη να εκφράσουµε δηµόσια τη µέγιστη ακαδηµαϊκή µας 
ευχαριστία στον δάσκαλο που ενέπνευσε και στήριξε την ανάληψη του συγκεκριµένου ερευνητικού 
ζητήµατος. Ο Καθηγητής Ι.Ε.Πυργιωτάκης, µε επιστηµονική καθοδήγηση παράλληλα όµως και µε την 
παρεχόµενη ερευνητική ελευθερία αναζήτησης των παραµέτρων του θέµατος, κατέστησε εφικτή την 
ολοκλήρωση της εργασίας, δίχως να παύει να επισηµαίνει την επιτακτική ανάγκη διαφύλαξης κάθε 
δυνατής επιστηµονικής αντικειµενικότητας, ωθώντας την έρευνα στην αναζήτηση της µόνης 
επιστηµονικής ιστορικής πραγµατικότητας, αυτής που ενυπάρχει στις πρωτογενείς πηγές. Επίσης, 
ιδιαίτερα ευχαριστούµε τον Επίκουρο Καθηγητή του τµήµατος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, 
Ζ.Παληό, για την διαρκή επιστηµονική του παρουσία και καθοδήγηση, θέτοντας τα πρώτα ουσιώδη 
κεντρικά ερωτήµατα στην επιστηµονική στοχοθεσία της εργασίας. Στον κ.Παληό, οφείλουµε τόσο τις 
πρώτες ερευνητικές ανησυχίες για την πορεία συγκρότησης της εργασίας, όσο και κατά τη διάρκεια 
συγγραφής της. Επίσης, το τρίτο µέλος της επιστηµονικής επιτροπής, Επίκουρο Καθηγητή του ΠΤ∆Ε 
Α.Χουρδάκη, ιδιαίτερα ευχαριστούµε για την πρόκληση σε µεθοδολογική και επιστηµονική εγρήγορση, 
µε τις εύστοχες και διερευνητικές παρατηρήσεις του, που απέβησαν σηµαντικές στην απόκριση των 
δικών µας ερευνητικών αµφιβολιών. 
 Είθισται η συγγραφή των τελευταίων γραµµών σε µια εργασία, να τίθενται πρώτες ως 
εισαγωγικό σηµείωµα, παρέχοντας τη δυνατότητα συνολικής αναδροµής γεγονότων και προσώπων, καθ� 
όσον τα τελευταία, εν γνώση τους ή µη, διαδραµάτισαν καθοριστικό σηµαίνοντα ρόλο στην πορεία της 
ερευνητικής αναζήτησης και συγγραφής. Πρωταρχικά αναδύεται η ανάγκη να ευχαριστήσω τον φίλο και 
συνάδελφο, υποψ. ∆ιδάκτορα Γιώργο Καλαντζή, για την αµέριστη αρωγή και στήριξη από το 
πρωταρχικό στάδιο εισαγωγής στο πρόγραµµα µεταπτυχιακών σπουδών, ως το τελικό και σηµαντικότερο 
της συγγραφής, µε καίριες επισηµάνσεις και επιστηµονικές αλληλοτροφοδοτήσεις. Κατά το διάστηµα 
που διήρκησε η συγγραφή της εργασίας, αποφασιστική υπήρξε η βοήθεια, κυρίως µε την παραχώρηση 
πρωτογενών πηγών, της κ.∆έσποινας ∆έδε. 
 Τέλος, αισθανόµαστε την ανάγκη να αναγνωρίσουµε, πως η παρούσα εργασία δυσχερώς θα 
ολοκληρωνόταν δίχως την επιστηµονική συµβολή, ενίσχυση και αλλητροφοδότηση της συναδέλφου 
Θεοδοσίας Μιχελακάκη, που µε τις καίριες οξυδερκείς επισηµάνσεις της και την παράλληλη 
επιστηµονική της αναζήτηση υποστήριξε καταλυτικά τη συγγραφή της και γι� αυτό την ευχαριστούµε.  
 Την εργασία αυτή αφιερώνω στους γονείς µου, Μιχαήλ και Ευφροσύνη, στους οποίους και 
οφείλω τα µέγιστα.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 Αντικείµενο της παρούσας εργασίας, αποτελεί η περιγραφή, ανάλυση και ερµηνεία της 
εκπαιδευτικής πολιτικής των κοµµατικών σχηµατισµών της Νέας ∆ηµοκρατίας και του Πανελλήνιου 
Σοσιαλιστικού Κινήµατος, κατά τη δεκαετία 1975 - 1984, αναφορικά προς τις ιδεολογικές τους βάσεις 
και προβολές. Στόχος της ερευνητικής διαδικασίας είναι η αναζήτηση και ο εντοπισµός της διασύνδεσης 
µεταξύ του ιδιαίτερου ιδεολογικο-πολιτικού σώµατος ενός κοµµατικού σχηµατισµού µε την 
υιοθετούµενη ή εφαρµοζόµενη εκπαιδευτική πολιτική.  
 Αρχικά, στο πρώτο κεφάλαιο οριοθετείται, το αντικείµενο, η σηµασία και ο σκοπός της 
εργασίας, προκειµένου να αναδειχθεί τόσο η πρωτοτυπία της, όσο και να καθοριστεί ο ειδικός της 
στόχος. Στη συνέχεια, έχοντας προσδιορίσει τις καθοριστικές έννοιες που κύρια ενδιαφέρουν την 
παρούσα εργασία, επιχειρείται µια συνολική θεωρητική αποτίµηση και εννοιολογική αποσαφήνιση των 
βασικών όρων του θέµατος, όπως άλλωστε προσδιορίζονται από τον τίτλο της εργασίας. Οι βασικές 
θεωρητικές έννοιες, ��εκπαιδευτική πολιτική�� και ��ιδεολογία��, αποτελούν τις δύο εννοιολογικές 
παραµέτρους που προσδιορίζουν το θεµατικό χώρο της εργασίας, αλλά και διαµορφώνουν το ιδιαίτερο 
ερευνητικό της ενδιαφέρον. Η αποσαφήνιση των λειτουργικών όρων, πραγµατοποιείται διαµέσου µιας 
ευρείας θεωρητικής συζήτησης/αποτίµησης, διαµορφώνοντας τελικά την ειδικότερη εννοιολογική 
οπτική/παραδοχή της παρούσας εργασίας, που επιδιώκει την επιστηµονική συνάντηση/διαδύνδεση της 
εκπαιδευτικής πολιτικής και της ιδεολογίας.  
 Στο δεύτερο κεφάλαιο, επιχειρείται µια διαχρονική προσέγγιση των κυρίαρχων, για το πεδίο της 
συγκεκριµένης έρευνας, κοµµατικών σχηµατισµών της Νέας ∆ηµοκρατίας και του Πανελλήνιου 
Σοσιαλιστικού Κινήµατος. Αρχικά, αναλύονται οι βασικές τους ιδεολογικές αρχές, εντός των οποίων 
προσδιορίζεται και η ειδικότερη πολιτική φιλοσοφία που υιοθετούν ή εκπροσωπούν στην ελληνική 
πραγµατικότητα. Η ανάλυση της πολιτικής φιλοσοφίας πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις αρχές και τους 
κεντρικούς άξονες που θέτει η διεθνής βιβλιογραφία, δίχως να επιχειρείται µια πλήρης ταύτιση ή 
σύγκριση των ελληνικών πολιτικών κοµµατικών σχηµατισµών, σε πολιτικο-ιδεολογικό επίπεδο, προς τα 
συγκεκριµένα διεθνή µοντέλα. Η παράλληλη ανάπτυξη, στόχο έχει να προωθήσει την κατανοητική 
διαδικασία σε πολιτικές θεωρίες που αναπτύχθηκαν εκτός ελληνικής πραγµατικότητας. Βασικό στόχος 
της εργασίας είναι, ο καθορισµός της ιδεολογικοπολιτικής φιλοσοφίας των κοµµάτων, όπως 
προσδιορίζεται, τόσο στην δηµόσια κριτική και προβολή, όσο και στον εσωκοµµατικό δίαυλο. 
 Παράλληλα, στο δεύτερο κεφάλαιο, αναλύονται διαχρονικά οι εκπαιδευτικές πολιτικές 
προτάσεις των δύο κοµµατικών σχηµατισµών, καθ� όλη την ερευνόµενη δεκαετία, προκειµένου να 
αναδειχθούν οι κεντρικοί εκπαιδευτικοί θεµατικοί άξονες σύγκλισης ή αντιπαράθεσης σε συγκεκριµένα 
εκπαιδευτικά ζητήµατα. 
 Στο τρίτο κεφάλαιο, προσδιορίζονται οι εκπαιδευτικοί θεµατικοί άξονες διερεύνησης, που 
αποτελούν παράλληλα κεντρικά ιδεολογικά ζητήµατα αντιτιθέµενων ή συγκρουόµενων πολιτικών 
θεωριών. Οι άξονες διερεύνησης της εκπαιδευτικής πολιτικής, δεν προκύπτουν υπερβατολογικά, αλλά 
αναδύονται και επιλέγονται µέσα από την προηγούµενη διαχρονική παράλληλη ανάλυση των 
εκπαιδευτικών προτάσεων των κοµµάτων. Οι κεντρικοί άξονες της εκπαιδευτικής πολιτικής που 
αναλύονται και προσεγγίζονται µέσα από τη διαφορετικότητα που συχνά προσδιορίζει η υιοθέτηση ενός 
ιδεολογικού σώµατος αρχών αναφορικά προς ένα άλλο, είναι: α) η ισότητα ευκαιριών και β) η 
συµµετοχική διαδικασία στα συλλογικά όργανα διοίκησης. Η ανάλυσή τους πραγµατοποιείται µέσα από 
τη διαφορετική εκπαιδευτική οπτική της ιδεολογικο-πολιτικής φιλοσοφίας που υιοθετούν οι κυρίαρχοι 
κοµµατικοί σχηµατισµοί, κατά την περίοδο που µας απασχολεί.  
 Στο τέταρτο κεφάλαιο της εργασίας, προσδιορίζονται τα µεθοδολογικά ��εργαλεία��, αναζήτησης, 
περιγραφής, ανάλυσης και ερµηνείας της εκπαιδευτικής πολιτικής, επί των συγκεκριµένων θεµατικών 
αξόνων. Συγκεκριµένα, υιοθετείται η ερµηνευτική µέθοδος ανάλυσης, παράλληλα µε τη φαινοµενολογία, 
γεγονός που εδράζεται στη φύση και το εύρος των πηγών. Ταυτόχρονα, προσδιορίζονται κεντρικά 
µεθοδολογικά ζητήµατα της ερµηνευτικής, διατυπώνονται οι υποθέσεις της έρευνας και διατυπώνονται 
οι βασικοί µεθοδολογικοί περιορισµοί της εργασίας.  
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 Το πέµπτο κεφάλαιο αποτελεί το καθ� αυτό ερευνητικό πεδίο της παρούσας εργασίας. Σύµφωνα 
µε τους διαµορφωµένους θεµατικούς, εκπαιδευτικούς άξονες που αναδείχθηκαν και προσδιορίστηκαν 
θεωρητικά, στο προηγούµενο (4ο) κεφάλαιο, οριοθετείται και το ερευνητικό µέρος της εργασίας. 
Συγκεκριµένα, επιχειρείται µια συνολική περιγραφή, ανάλυση και ερµηνεία της ακολουθούµενης 
εκπαιδευτικής πολιτικής των κυβερνήσεων της Νέας ∆ηµοκρατίας και του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού 
Κινήµατος, στο ζήτηµα α) της διαδικασίας µετάβασης από τον πρώτο κύκλο (3ετές Γυµνάσιο) της Μέσης 
Εκπαίδευσης στον δεύτερο (3ετές Λύκειο) και β) του θεσµού της συµµετοχής φοιτητών/σπουδαστών στα 
συλλογικά όργανα διοίκησης των τριτοβάθµιων ιδρυµάτων. Στο πρώτο ζήτηµα, της διαδικασίας 
µετάβασης από τον πρώτο στον δεύτερο κύκλο της Μέσης Εκπαίδευσης, µέσα από µια διαχρονική 
περιγραφή και ανάλυση των σχετικών µεταρρυθµιστικών προσπαθειών, πραγµατοποιείται ένα συνολικό 
ερµηνευτικό κύκλωµα, που στόχο έχει να εντοπίσει και να αποδώσει τις διαφορετικές εκπαιδευτικές 
επιλογές (στο συγκεκριµένο ζήτηµα) στο ιδιαίτερο ιδεολογικο-πολιτικό σώµα που υιοθετεί ο κοµµατικός 
φορέας. Στο δεύτερο ζήτηµα, του θεσµού της συµµετοχής φοιτητών/σπουδαστών, διαχρονικά 
παρουσιάζεται η εκπαιδευτική πολιτική των κοµµάτων, διαµορφώνοντας τη συνολική πορεία εξέλιξης 
του θεσµού, µέσα από µια συνολική ερµηνευτική προσέγγιση για το ρόλο και την λειτουργία της 
ιδεολογίας στην υιοθέτηση συγκεκριµένων εκπαιδευτικών προτάσεων.  
 Η εργασία ολοκληρώνεται µε µια συνολική ερµηνεία των βασικών εκπαιδευτικών αξόνων 
σύµφωνα µε τις βασικές ιδεολογικο-πολιτικές αξίες και αρχές των κοµµατικών σχηµατισµών, 
απαντώντας παράλληλα στις βασικές υποθέσεις έρευνας, όπως τέθηκαν στο τέταρτο κεφάλαιο της 
εργασίας.  
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 
 
 
ΑΕΙ Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα 
ΑΕΠ Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν 
Γ.Σ. Γενική Συνέλευση  
∆.Α.Π.-Ν.∆.Φ.Κ ∆ηµοκρατική Ανανεωτική Παράταξη - Νέα ∆ηµοκρατική Φοιτητική Κίνηση 
∆ΕΠ ∆ιδακτικό Επιστηµονικό Προσωπικό 
∆ΟΕ ∆ιδασκαλική Οµοσπονδία Ελλάδας 
∆.Σ. ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
Ε∆ΗΚ Ένωση ∆ηµοκρατικού Κέντρου 
Ε.Ε.Π. Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό 
Ε.Π. Εκπαιδευτικό Προσωπικό 
ΕΚ-Ν∆ Ένωση Κέντρου - Νέες ∆υνάµεις 
ΕΟΚ Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα 
ΕΣΕΕ Εθνική Σπουδαστική Ένωση Ελλάδος 
ΕΦΕΕ Εθνική Φοιτητική Ένωση Ελλάδος 
Ι.Τ.Ε. Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 
Κ.Α.Τ.Ε.Ε. Κέντρα Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαιδεύσεως 
ΚΚΕ Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος 
Μ.Ε. Μέση Εκπαίδευση 
Ν.∆. Νέα ∆ηµοκρατία 
Ν. Νόµος 
ΟΟΣΑ Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα 
Π.Α.Σ.Π. Πανελλήνια Αγωνιστική Σπουδαστική Παράταξη 
Π.∆. Προεδρικό ∆ιάταγµα 
Π.Σ.Κ. Πανσπουδαστική Συνδικαλιστική Κίνηση 
ΤΕΕ Τεχνικοεπαγγελµατική Εκπαίδευση 
Τ.Ε.Ι. Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα 
ΤΕΛ Τεχνικό Επαγγελµατικό Λύκειο 
ΥΠΕΠΘ Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 
ΦΕΚ Φύλλο Εφηµερίδας Κυβερνήσεως 



 9

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
 
1.1. Αντικείµενο της εργασίας 
 
 
 
 Αντικείµενο της αναληφθείσας ερευνητικής εργασίας είναι η περιγραφή, ανάλυση και ερµηνεία 
της εκπαιδευτικής πολιτικής της Νέα ∆ηµοκρατίας και του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, κατά 
την περίοδο 1975-1984, αναφορικά µε τις ιδεολογικές τους βάσεις και προβολές. 
 Η Ελλάδα εξέρχεται από την 7χρονη δικτατορία, που πέρα από τις ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες 
που προκάλεσε σε όλες τις πτυχές της κοινωνικο-οικονοµικής και πολιτικής πραγµατικότητας, ανέστειλε 
κάθε προοδευτική και εκσυγχρονιστική δραστηριότητα στο χώρο της εκπαίδευσης, οδηγώντας σταδιακά 
σε αναχρονιστικές εκπαιδευτικές δοµές και οπισθοδρόµηση τη συζήτηση για την εκπαιδευτική 
µεταρρύθµιση, όπως είχε τεθεί δυναµικά πριν από την δικτατορία, δηλαδή την εκτεταµένη εκπαιδευτική 
µεταρρύθµιση της κυβέρνησης του Γ.Παπανδρέου το 1964.   
 Από τη µεταπολίτευση του 1974 ως το 1981, διαµορφώνονται δύο νέοι κοµµατικοί σχηµατισµοί, 
µε πολιτικές καταβολές σε παλαιότερα κόµµατα, η Νέα ∆ηµοκρατία και το ΠΑ.ΣΟ.Κ., και αυξάνεται η 
��πολιτική δύναµη των αριστερών πολιτικών παρατάξεων��1. Με την πτώση της δικτατορίας την εξουσία 
αναλαµβάνει η φιλελεύθερη - συντηρητική παράταξη της Νέας ∆ηµοκρατίας, που θα παραµείνει στην 
διακυβέρνηση της χώρας ως το 1981. Τη δεύτερη περίοδο από το 1981 ως το 1984, η διακυβέρνηση της 
χώρας µεταβιβάζεται στο σοσιαλιστικό ΠΑ.ΣΟ.Κ., και έχουµε για πρώτη φορά στην Ελλάδα κυβέρνηση 
µε σοσιαλιστικό ιδεολογικο-πολιτικό προσανατολισµό και φιλοσοφία. Επιπλέον, σε διεθνές επίπεδο, 
κατά την περίοδο αυτή δροµολογείται και πραγµατώνεται η διαδικασία ένταξης της χώρας, στην 
Ευρωπαϊκή Οικονοµική Ένωση. 
 Στις ραγδαίες εξελίξεις της µεταπολίτευσης, µέχρι το 1984, αναζητούµε την εκπαιδευτική 
δηµόσια πολιτική προβολή των κοµµάτων, προκειµένου να προσδιορίσουµε τις βασικές επιδιώξεις τους 
στα εκπαιδευτικά θέµατα. Η µεταφορά των κεντρικών ιδεολογικών και εκπαιδευτικών αξόνων 
διερεύνησης στην εκπαιδευτική πολιτική πράξη/πραγµατικότητα, φιλοδοξεί να αναδείξει και να 
ερµηνεύσει τη σχέση µεταξύ ιδεολογικο-πολιτικής φιλοσοφίας µε τον τρόπο που εννοούνται κεντρικά 
εκπαιδευτικά προβλήµατα, αλλά κυριότερα τον τρόπο µετουσίωσης και εφαρµογής µιας ιδιαίτερης 
ιδεολογικο-πολιτικής φιλοσοφίας στον χώρο της εκπαίδευσης, όχι πλέον στο επίπεδο της δηµόσιας 
προβολής, αλλά στο πραγµατικό πεδίο της πολιτικής δράσης.  
 
 
1.2. Σηµασία της έρευνας 
 
  
 Η µελέτη των εκπαιδευτικών µεταρρυθµιστικών γεγονότων, αναµφισβήτητα βρέθηκε στο 
ενδιαφέρον σηµαντικών ερευνητών, ιδίως κατά την δεκαετία του 1980-90, συντελώντας στην 
διαµόρφωση µιας εκτεταµένης ερευνητικής βιβλιογραφίας στο ελληνικό επιστηµονικό περιβάλλον. Έχει 
γίνει µια σηµαντική ερευνητική προσπάθεια στην παρουσίαση, ανάλυση, ερµηνεία όλων των 
εκπαιδευτικών µεταρρυθµίσεων από τη σύσταση του ελληνικού κράτους µέχρι σήµερα, µε ιδιαίτερη 
έµφαση στις µεταρρυθµίσεις που συντελέστηκαν µετά τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο. Οι µελέτες αυτές 
παρουσίασαν σηµαντικά στοιχεία για την ανάλυση και κατανόηση των εκπαιδευτικών µεταρρυθµίσεων, 
παρέχοντας εξαντλητικές πτυχές των εκπαιδευτικών γεγονότων, τόσο στο επίπεδο διαµόρφωσης ενός 
θεωρητικού πλαισίου διερεύνησης των µεταρρυθµίσεων, όσο και στο επίπεδο πρωτογενών πηγών, που 
παρέµεναν άγνωστες για µεγάλο διάστηµα. ∆ηµιουργήθηκαν µοντέλα προσδιορισµού και ένταξης µιας 

                                                           
1 . Καζαµίας Α., Η εκπαιδευτική κρίση στην Ελλάδα και τα παράδοξά της: µια ιστορική συγκριτική θεώρηση, στα 
Πρακτικά της Ακαδηµίας Αθηνών, Συνεδρία 7ης Ιουλίου 1983, τόµ.58ος, Αθήνα 1984, σ.422. 
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µεταρρύθµισης σε συγκεκριµένα θεωρητικά πλαίσια, συνδέθηκαν µε την οικονοµική πραγµατικότητα, 
την κοινωνική, την πολιτιστική.  
 Οι έρευνες  που έχουν ασχοληθεί µε την εκπαίδευση, έχουν εστιάσει την προσοχή τους 
περισσότερο στην αποδοτικότητα των εκπαιδευτικών συστηµάτων και στις µορφές διοίκησης της 
εκπαίδευσης για την επίτευξη προκαθορισµένων στόχων, παρά στις σχέσεις ανάµεσα στον καθορισµό - 
διαµόρφωση των στόχων και στην επίτευξή τους. (...) Το κέντρο βάρους πέφτει στους µηχανισµούς 
διοίκησης, παρά στο τι τους ενεργοποιεί, ή στο πώς και που κατευθύνονται2. 
 Εγγύτερα του ιδιαίτερου ερευνητικού µας αντικειµένου, κυριαρχούν µελέτες µε κεντρικό 
θεµατικό άξονα την εκπαιδευτική πολιτική των κυβερνήσεων που εµπνεύστηκαν και προώθησαν τις 
εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις. Χαρακτηριστικά (αλλά και ενδεικτικά) αναφέρουµε τις σηµαντικές 
ερευνητικές εργασίες των, Θ.Γέρου (1981), Α.Φραγκουδάκη (1982), Φ.Κ. Βώρου (1986), Χ.Νούτσου 
(1986), Σ.Μπουζάκη (1986), Ε.Χοντολίδου (1987), Ν.Τερζή (1988), Θ.Ανθογαλίδου (1990), 
Ι.Ε.Πυργιωτάκη (1995), Ε.Ζαµπέτα (1994), Γ.Κοντογιαννοπούλου - Πολυδωρίδου (1995) και ∆.∆έδε 
(1998), οι οποίες σε µεγάλο βαθµό κινητοποίησαν το αρχικό µας ερευνητικό ενδιαφέρον και 
διαµόρφωσαν τον εντοπισµό του ειδικού ερευνητικού αντικειµένου. 
 Σηµαντική πτυχή στη διερεύνηση των εκπαιδευτικών µεταρρυθµίσεων, υπήρξε η προβολή 
διεθνών ιδεολογικο-πολιτικών φιλοσοφικών ρευµάτων σκέψης µε την εφαρµογή και προώθηση µιας 
συγκεκριµένης εκπαιδευτικής πρότασης. Ωστόσο, σε µεγάλο βαθµό παραµένει ανεξερεύνητη η σχέση 
και διασύνδεση της ιδεολογικο-πολιτικής φιλοσοφίας ενός κοµµατικού/πολιτικού φορέα, στη 
διαµόρφωση, οριοθέτηση και προώθηση µιας εκπαιδευτικής πολιτικής πρότασης. Η διαπίστωση αυτή 
ανέδειξε και το κεντρικό ερώτηµά µας, για το ρόλο της ιδεολογικο-πολιτικής φιλοσοφίας στην προβολή 
συγκεκριµένων εκπαιδευτικών αλλαγών και µεταρρυθµίσεων. Έτσι, προέκυψε η ανάγκη διερεύνησης 
του βαθµού και της ποιότητας κατανόησης, σύλληψης και επίλυσης ενός εκπαιδευτικού προβλήµατος, σε 
αντιστοιχία και άµεση προβολή προς την ιδεολογία του πολιτικού φορέα που το προωθεί. 
 Η έρευνα θα αποκτήσει σηµασία και θα έχει πραγµατικό ερευνητικό ενδιαφέρον όταν καταστεί 
ικανή να προσδιορίσει µε σαφήνεια και να αποδώσει στο όµοιο ή διαφορετικό ιδεολογικό υπόβαθρο τις 
διαφοροποιήσεις ή και οµοιότητες που τυχόν θα παρουσιάσει η µελέτη των εκπαιδευτικών πολιτικών, 
όπως αυτές εκφράζονται στις εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις ή και ρυθµίσεις, ιδεολογικών - πολιτικών 
φορέων. 
 Οι περιπτώσεις των εκπαιδευτικών µεταρρυθµίσεων που θα µελετήσουµε, είναι σηµαντικές και 
για ένα ακόµη λόγο, γιατί απηχούν εκφρασµένα αιτήµατα παρελθόντων δεκαετιών που ανακόπηκαν 
βίαια ή ατόνησαν, µένοντας µετέωρα ή ανεκπλήρωτα, παράλληλα όµως, και επιτακτικές προσδοκίες του 
παρόντος. Οι κεντρικοί άξονες διερεύνησης όπως προκύπτουν, κατά την διαδικασία σύστασης του 
ιδεολογικο-πολιτικού σώµατος των κοµµάτων (Ν.∆. και ΠΑ.ΣΟ.Κ.), διατυπώνονται µέσα στο ευρύτερο 
πλαίσιο της διεθνής βιβλιογραφίας, που παρά την διαχρονικότητα των κατηγοριοποιήσεων, διατηρούν 
ωστόσο αµείωτο το ενδιαφέρον στη συζήτηση γύρω από κεντρικές ιδεολογικο-πολιτικές έννοιες, ακόµα 
και κατά την δεκαετία του 1990.  
 Στόχο της εργασίας αποτέλεσε εξ αρχής, όχι η λήψη ενός θεωρητικού µοντέλου ανάλυσης και 
ερµηνείας των εκπαιδευτικών µεταρρυθµίσεων, σύµφωνα µε τα διαµορφωµένα µοντέλα που κύρια 
αναφέρονται στο διεθνή χώρο, αλλά η συστηµατική προσπάθεια δηµιουργίας συνθηκών ��διαλόγου�� 
µεταξύ αυτών και των προβολών που διαχέουν τους ελληνικούς κοµµατικούς σχηµατισµούς . Η πρόθεση 
αυτή, υπήρξε και το κεντρικό ζήτηµα, για τον καθορισµό της δοµής της εργασίας, που οδήγησε στην όσο 
το δυνατόν εκτεταµένη αντιπαράταξη των θεωριών, όπως καταγράφονται στη διεθνή συζήτηση και 
βιβλιογραφία, µε τις συγκεκριµένες θέσεις και προβολές των ελληνικών κοµµατικών σχηµατισµών, σε 
µια προσπάθεια καθορισµού κεντρικών αξόνων διερεύνησης, που θα προκύψουν άµεσα από την 
ελληνική πολιτικο-ιδεολογική και εκπαιδευτική πραγµατικότητα.  
 
                                                           
2 . Dale R., Education and the Capitalist State: Contributions and Contradictions��, στo Apple M.W., Cultural and 
Economic Reproduction in Education: Essays in Class, Ideology and the State, London, Routledge and Kegan Paul, 1982, 
pp.128-9. 
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1.3. Σκοπός της έρευνας 
 
 Αρχικά, θα πραγµατοποιηθεί µια εκτενής εννοιολογική αποσαφήνιση των όρων ��εκπαιδευτική 
πολιτική�� και ��ιδεολογία - κοµµατική/πολιτική��, τόσο για τον προσδιορισµό των ορισµών που έχουν 
διαχρονικά δοθεί για τις συγκεκριµένες έννοιες, όσο και για την επίδειξη της ιδιαίτερης κατανοητικής 
και χρηστικής λειτουργίας των όρων σύµφωνα µε τις παραδοχές της συγκεκριµένης ερευνητικής 
εργασίας3.  
 Πρωταρχικός στόχος της µελέτης, είναι ο καθορισµός της ιδεολογικοπολιτικής φιλοσοφίας των 
κοµµάτων της ��Νέας ∆ηµοκρατίας�� και του ��Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος��, όπως αυτός 
καθορίζεται και διαγράφεται, τόσο στην δηµόσια κριτική και προβολή, όσο και στον εσωκοµµατικό 
δίαυλο, που αναµφισβήτητα κυριάρχησαν καθ� όλη την δεκαετία 1975-1984. Η οριοθέτηση του 
πολιτικού corpus, καθώς πρόκειται περισσότερο για µια προσπάθεια ��επανασύστασης�� των πολιτικών 
τους αρχών, φιλοδοξία µας είναι να αποτελέσει την θεµελιώδη προϋπόθεση άντλησης ουσιωδών 
στοιχείων, που θα διευκολύνουν την διαδικασία ��συνάντησης�� της πολιτικής φιλοσοφίας των 
ελληνικών κοµµατικών σχηµατισµών µε τα κυρίαρχα διεθνή πολιτικά συστήµατα σκέψης, όπως 
καταγράφονται στη διεθνή συζήτηση και προσδιορίζονται στην βιβλιογραφία. Σκοπός της έρευνας, δεν 
είναι η ακριβής ταύτιση των πολιτικο-ιδεολογικών αρχών των ελληνικών κοµµάτων µε τα διεθνή 
��µοντέλα�� πολιτικής φιλοσοφίας. Αν απέβαινε σε µια πλήρη και άρτια ταύτιση, θα προσέφερε αν όχι 
µηδαµινά, τουλάχιστον λιγοστά επιπλέον στοιχεία στη διερεύνηση του θέµατος, δηµιουργώντας κλειστές 
οριοθετηµένες ερευνητικές κατηγοριοποιήσεις που κατά συνέπεια θα µείωναν την αυτονοµία της 
ελληνικής πολιτικής πρότασης και της ιδιαιτερότητά της.  
 Η ��συνάντηση�� πολιτικών αρχών και ιδεολογικής φιλοσοφίας, όπως προσδιορίστηκε, έχουν ως 
στόχο να λειτουργήσουν ενισχυτικά στην ευρύτερη δυνατή ερευνητική εµβάθυνση ζητηµάτων, που 
τουλάχιστον στην σύγχρονη ελληνική βιβλιογραφία, αντιµετωπίστηκαν άλλοτε ως a priori και άλλοτε a 
posteriori, εννοιολογικές λειτουργικοποιήσεις, µε σκοπό την εύλογη επίτευξη µιας αµετάκλητης 
συναγωγής προδιαγραφοµένων συµπερασµάτων. Παράλληλα, η διαδικασία ��συνάντησης��, είναι 
δυνατόν να λειτουργήσει (προς την κατεύθυνση) στην ανάδειξη ευρύτερων εννοιολογικών αξόνων, που 
εµπεριέχουν πληθώρα στοιχείων, προσδιοριστικών, διαφορετικών, πραγµατικών πολιτικών επιλογών. 
∆ηλαδή, έννοιες προσδιοριστικές µιας πολιτικής φιλοσοφίας (π.χ. αξία, ικανότητα, επιλογή, ελευθερία, 
που ορίζουν την πολιτική φιλοσοφία του Φιλελευθερισµού), αναδεικνύουν την διαφορετικότητα 
σύλληψης και επιλογής πρακτικών, σε ιδιαίτερους τοµείς της κοινωνικής πραγµατικότητας, συντελώντας 
στον προσδιορισµό µιας ιδιαίτερης/µοναδικής κοσµοαντίληψης.  
 Η ερευνητική ανάληψη ελέγχου της εκπαιδευτικής πολιτικής των κοµµάτων, σύµφωνα µε τις 
ιδεολογικές τους βάσεις και προβολές, προϋποθέτει την πλήρη αναζήτηση και παρουσίαση του 
εκπαιδευτικού λόγου, όπως προβάλλεται σε κοµµατικά κείµενα, που απευθύνονται στην δηµόσια 
προβολή, µε εύλογο και σαφή στόχο να συσπειρώσουν την µεγαλύτερη δυνατή κοινωνική µάζα. 
Τονίζεται εµφατικά ο σκοπός των κειµένων, εξαιτίας ακριβώς της µικρής παραγωγής, σε περιόδους που 
δεν κυριαρχούνται από εκλογικές σκοπιµότητες. Η εκπαιδευτική πολιτική πρόταση των κοµµάτων 
διαµορφώνεται κυρίως από βασικά εκλογικά κείµενα, από εσωκοµµατικά κείµενα, αρθρογραφίες και 
συνεντεύξεις, σε µια προσπάθεια συνολικής και διαχρονικής παρουσίασης και ανάδειξης της σύγκλισης 
ή της διαφοροποίησης των εκπαιδευτικών επιλογών. 
 Η διερεύνηση µιας δεκαετίας µε αδιαµφισβήτητη έντονη εκπαιδευτική ενέργεια, γεγονός που 
ενισχύεται από τη συσσώρευση χρονιζόντων προβληµάτων, αλλά και εξαιτίας της απονέκρωσης 
οποιασδήποτε εκσυγχρονιστικής εκπαιδευτικής διευθέτησης κατά την δικτατορία, θα πραγµατοποιηθεί 
                                                           
3 . Η εννοιολογική αποσαφήνιση των όρων µε τους οποίους πραγµατώνεται η ερευνητική εργασία, προσδιορίζεται και για 
έναν ακόµη σηµαντικό λόγο: ��τα αποτελέσµατα της έρευνας θα επιβεβαιώσουν, µεταξύ των άλλων, και την εγκυρότητα 
του εννοιολογικού τους περιεχοµένου. Θα αποδείξουν αν ο αρχικός ορισµός περιγράφει και αποδίδει επαρκώς την 
πραγµατικότητα��. Βάµβουκας Μ.Ι., Εισαγωγή στην ψυχοπαιδαγωγική έρευνα και µεθοδολογία, Εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 
1988, σελ.101.  
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επί της βάσης ανάδειξης θεµελιωδών θεµατικών αξόνων, όπως προκύπτουν από την σχετική διερεύνηση 
της εκπαιδευτικής πολιτικής των κοµµάτων σε συνάρτηση µε τον ιδεολογικο-πολιτικό τους λόγο. 
Συνεπώς, η ερευνητική διαδικασία διεξάγεται µε κέντρο συγκεκριµένους άξονες εκπαιδευτικής 
πολιτικής, όπως προκύπτουν από την ��συνάντηση�� των κυρίαρχων πολιτικο-ιδεολογικών φιλοσοφιών 
που εκφράζουν τα δύο κόµµατα. Οι θεµατικοί ιδεολογικο-πολιτικοί άξονες προσδιορίζουν στενά ή 
χαλαρά µια συγκεκριµένη εκπαιδευτική ακολουθία πρακτικών, µε στόχο την τελική εγκαθίδρυση µιας 
ορισµένης εκπαιδευτικής πραγµατικότητας. Αυτή άλλωστε είναι και η φιλοδοξία της έρευνας: ο έλεγχος 
της εκπαιδευτικής πολιτικής της Νέας ∆ηµοκρατίας και του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος 
σύµφωνα µε τις ιδεολογικές τους βάσεις και προβολές. 



 

1.1.1. Θεωρητική Τεκµηρίωση - Εννοιολογική αποσαφήνιση βασικών όρων 
 
1.1.2. Θεωρητικές προσεγγίσεις της εκπαιδευτικής πολιτικής 
 
 
 Ο όρος εκπαιδευτική πολιτική (ε.π) έχει χρησιµοποιηθεί µε πολλές µορφές και µε διαφορετικά 
νοήµατα σε έρευνες που µελετούν την σχέση της πολιτικής µε το εκπαιδευτικό σύστηµα. Μεγάλη είναι η 
σύγχυση τόσο στην αποσαφήνιση της έννοιας όσο και στις λειτουργίες και τους τρόπους δράσης της, 
δηλαδή στην πραγµατική της ουσία. Η εννοιολογική αµφισηµία του όρου έχει περιέλθει σε τέτοια 
σύγχυση ώστε ακόµα και ο όρος εκπαιδευτική πολιτική να κρίνεται πως δεν αποδίδει ορθά το νόηµα που 
αποδίδεται από τους ερευνητές σύµφωνα µε το αντικείµενο µελέτης τους, και κατά συνέπεια να 
προτείνεται ως ορθότερος επιστηµονικός, ο όρος ��πολιτική της εκπαίδευσης�� (politics of education)1. Η 
εννοιολογική αποσαφήνιση του όρου θα προσφέρει από τη µια συνολική παρουσίαση της θεωρητικής 
συζήτησης που απασχολεί πολλούς σύγχρονους ερευνητές, ενώ παράλληλα θα οριοθετήσει τον τρόπο 
κατανόησης και ερµηνείας του όρου κατά την ερευνητική µας διαδικασία. Ωστόσο, παρά την σχετική 
εννοιολογική πολυσχιδία που παρατηρείται στη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία, ουσιαστικά ��κάθε 
χώρα σε όλο τον κόσµο, είχε κάποια στιγµή αναγγείλει µια πρόθεση ή γνωστοποίησε µια απόφαση που 
θα επέφερε κάποιες συνέπειες στην σχολική διαδικασία στην κοινωνία��2. 
 Το πρωταρχικό πρόβληµα αναδύεται από την προσπάθεια ακόµα θεωρητικής και µε 
επιστηµονική πληρότητα απόδοσης της έννοιας της πολιτικής, αφού ο όρος όπως διαπιστώνει και ο 
S.J.Ball, χρησιµοποιείται για να εκφράσει διαφορετικά ��πράγµατα��3 σε διαφορετικά πεδία, ακόµα και 
στην ίδια µελέτη από τον ίδιο συγγραφέα. Η διαφορετικότητα του τρόπου σύλληψης και κατανόησης 
τόσο της έννοιας ��πολιτική�� όσο και του όρου ��εκπαιδευτική πολιτική�� είναι σηµαντική, γεγονός που 
παρουσιάζεται και στην ποικιλία των χρήσεων και από την πληθώρα µελετών µε διαφορετικό ερευνητικό 
πεδίο αλλά µε κοινό σηµείο την αναφορά στην πολιτική (policy). Σύµφωνα µε αυτά µπορούµε να 
αναφέρουµε πως η χρήση του όρου ��πολιτική�� εξέλαβε πολλές µορφές και υιοθετήθηκε για να 
εκφράσει4: την λήψη µιας απόφασης από ένα άτοµο (ή µια οµάδα) να πράξει κάτι, ένα σχέδιο δράσης 
(ενέργειας), µια ρητή δήλωση (διακήρυξη) πρόθεσης για την ανάληψη δράσης, µια απόφαση, ακόµα και 
ένα σχέδιο (πλάνο) για την διαδικασία λήψης αποφάσεων και ως αποτέλεσµα. Οι µελέτες αυτού του 
είδους ανέπτυξαν ένα δικό τους θεωρητικό οπλοστάσιο5 στην σύγχρονη βιβλιογραφία χρησιµοποιώντας 
ως πηγή τροφοδότησης την ευρύτερη µελέτη της πολιτικής, των κυβερνήσεων και της κρατικής 
πρακτικής.  
                                                           
1 . Dale R., Applied Education Politics or Political Sociology of Education? Contrasting Approaches to the study of Recent 
Education Reform in England and Wales, στο Researching Education Policy: Ethical and Methodological Issues, (eds. 
Halpin D. - Troyna B.), The Falmer Press, London, Washington D.C., 1994, σελ.35. Ο R.Dale εγκρίνει ορθότερο τον όρο 
��politics of education��, που εµπεριέχει τα πρακτέα (ηµερήσια διάταξη) της εκπαίδευσης καθώς και τις διαδικασίες και τις 
δοµές διαµέσου των οποίων δηµιουργείται. Με τον όρο ��education of politics�� ερµηνεύει τις διαδικασίες δια των οποίων 
τα πρακτέα µεταφράζονται σε προβλήµατα και θέµατα για τα σχολεία και την απάντηση των σχολείων στα τιθέµενα 
προβλήµατα και θέµατα. Ο Dale (σελ.36) αποσαφηνίζει αναλυτικότερα την έννοια της πολιτικής της εκπαίδευσης µε την 
εξής έννοια: ��Η πολιτική της εκπαίδευσης είναι η διαδικασία και οι δοµές διαµέσου των οποίων οι µακρο-κοινωνικές 
προσδοκίες της εκπαίδευσης σαν θεσµού αναγνωρίζονται και ερµηνεύονται, συνθέτοντας την ηµερήσια διάταξη του 
εκπαιδευτικού συστήµατος.  
2 . Psacharopoulos G., Why educational reforms fail: a comparative analysis, στο International Review of Education, 
Vol.35, N.2, 1989, σελ.180. 
3 . Ball S.J., Education Reform, a critical and post-structural approach, Open University Press, Buchingham - Philadelphia, 
1994, σελ.15.  
4 . Για τις διαφορετικές εννοιολογικές χρήσεις του όρου ��πολιτική��, βλ. Heslep R.D., Conceptual Sources of Controbersy 
about Educational Policies, στο Educational Theory, Fall 1987, Vol.37, No.4, σελ.424 και Jones M.T., (λήµµα) Πολιτική 
της Εκπαίδευσης, Παιδαγωγική Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια - Λεξικό, Ελληνικά Γράµµατα, τόµ.7, σελ.3920. 
5 . Raab Ch.D., Where we are now: Reflections on the Sociology of Education Policy, στο Halpin D. - Troyna B. (eds), 
Researching Education Policy: Ethical and Methodological Issues, The Falmer Press, London, Washington D.C., 1994, 
σελ.19. 
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 Στην παρούσα εργασία, η έννοια του όρου ��πολιτική�� αναλαµβάνει και υιοθετεί όλες τις 
παραµέτρους που αναφέρθηκαν, προκειµένου να αποµακρυνθεί από µια τυχαία αυθαίρετη επιλογή και 
εκλογή πεδίου, χρησιµοποιώντας τον όρο ως το αποτέλεσµα των εκφράσεων όλων των κοινωνικών 
αλληλεπιδράσεων που επηρεάζουν ένα πλαίσιο, στην παρούσα συνθήκη, της εκπαίδευσης. Αυτή η 
προσέγγιση, συµφωνεί µε την ερµηνεία που προσδίδει η M.S.Archer6 στην εκπαιδευτική πολιτική, 
σύµφωνα µε την οποία η ε.π. διαµορφώνεται από όλη τη γκάµα επιρροών που αφορούν την εκπαίδευση, 
από τον αντίκτυπο όλου του παγκόσµιου συστήµατος (οικονοµικού, επιστηµονικού, κοινωνικού, 
πολιτικού, πολιτιστικού), έως τις επιδράσεις που δηµιουργούνται από τις προσωπικές ατοµικές επιλογές 
(γονείς), ενσωµατώνοντας κατ� αυτό τον τρόπο τις άµεσες ή έµµεσες επιρροές είτε ως σκόπιµες είτε ως 
ακούσιες συνέπειες. Η εκ µέρους µας ανάδειξη του τρόπου σύλληψης της έννοιας στην παρούσα 
εργασία, θα αποσαφηνιστεί περαιτέρω κατά την ανάλυση των παραγόντων που επηρεάζουν και 
συστήνουν τελικά αυτό που αποκαλείται εκπαιδευτική πολιτική.  
 Σύµφωνα µε τα προηγούµενα, διατηρώντας τις µεθοδολογικές µας επιφυλάξεις, συντασσόµαστε 
µε τη θέση του S.J.Ball κατανοώντας την πολιτική τόσο σαν διαδικασία όσο και σαν το 
αποτελέσµα/κατάληξη, σε αντιδιαστολή µε µια µονοµερή σύλληψη του ζητήµατος που θα αντιµετώπιζε 
και θα διερευνούσε την πολιτική, συνεπώς και την εκπαιδευτική πολιτική µόνο την έκβαση και όχι την 
διαδικασία7. Σε µια αρχική αναλυτική κατηγοριοποίηση θα προσεγγίσουµε την πολιτική, σε δύο πλαίσια, 
όπως προτείνει ο S.J.Ball: α) την πολιτική ως κείµενο (��text��) και β) την πολιτική ως οµιλία 
(��discourse��).  
 Ο S.J.Ball προτείνει την σύλληψη της πολιτικής ως την αναπαράσταση που κωδικοποιείται µε 
περίπλοκους τρόπους (διαµέσου αγώνων, συµβιβασµών, αυταρχικών/αυθεντικών δηµόσιων ερµηνειών, 
και επανερµηνειών) που αποκωδικοποιούνται επίσης περίπλοκα (διαµέσου ατοµικών ερµηνειών και 
εξηγήσεων σε σχέση µε την ιστορία, τις εµπειρίες, τα προσόντα, τις πηγές και το περιβάλλον). Εξαιτίας 
της πολλαπλότητας τόσο των αναπαραστάσεων όσο και των παραγόντων αποκωδικοποίησης της 
πολιτικής, η πολλαπλότητα των αναγνωστών κάθε πολιτικού κειµένου πρέπει απαραιτήτως να 
δηµιουργεί/παράγει και µια ποικιλία αναγνώσεων. Το µήνυµα, η ερµηνεία του κειµένου (πολιτικού), δεν 
εµπίπτει άµεσα στον έλεγχο της επίσηµης πολιτικής, παρά στην πρόθεσή της να καταστήσει εφικτή µια 
��ορθή��8 και µόνη δυνατή ανάγνωση. Όµως τα πολιτικά κείµενα, δεν είναι ξεκάθαρα, ρητά ή 
ολοκληρωµένα, επιδέχονται και διαµορφώνονται µέσα από διαδικασίες συµβιβασµού και επιδράσεων σε 
διάφορα επίπεδα, έτσι ώστε, η πολιτική να αλλάζει ή ακόµα και να χάνει σε σηµαντικό βαθµό το αρχικό 
της νόηµα στο πεδίο άσκησης της πολιτικής. Αυτό σηµαίνει, πως παρά τον αρχικό σχεδιασµό και την 
στρατηγική που αποτυπώνεται σε ένα κείµενο, η πορεία του για την εφαρµογή του περνά από πολλά 
στάδια, µε την ανάµειξη µιας σειράς παραγόντων. Συνεπώς, η πολιτική είναι πρωταρχικά ��κειµενική 
διαµεσολάβηση στην πρακτική��9. 
 Στο δεύτερο στάδιο ανάλυσης της ��πολιτικής��, ο S.J.Ball, προσεγγίζει την πολιτική σύµφωνα 
µε την φουκωική10 έννοια του όρου ��discource��, εννοώντας µια εξουσιαστική επιβολή ρηµατικού 
χαρακτήρα, κατά την έννοια του Foucault που τον οδήγησε σε µια παρακολούθηση της ��υποδοµής της 

                                                           
6 . Archer M.S., Educational Politics, a model for their analysis, στο Policy - Making in Education, The breakdown of 
consensus, (Eds. McNay I.-Ozga J), Open University Set Books, Pergamon Press, Oxford, NY, Toronto, Sydney, Frankfurt, 
σελ.39. 
7 . Την θέση, πως µε τη χρήση και έννοια του όρου ��πολιτική��, σηµατοδοτείται ουσιαστικά το αποτέλεσµα και ποτέ η 
διαδικασία, µεταφέρει αντίστοιχα ο R.D.Heslep στο εκπαιδευτικό πεδίο, κατανοώντας κατά τον ίδιο τρόπο, την ε.π. µόνο 
ως αποτέλεσµα και ποτέ ως διαδικασία, βλ. Heslep R.D., όπ.π., σελ.424. 
8 . Ball S.J., όπ.π., σελ.16. 
9 . Ball S.J., όπ.π., σελ.18. 
10 . Η ενασχόληση µε το τον κειµενικό λόγο, που συνιστά άλλωστε το έργο της ιστορίας, ��το λόγο µέσα από κείµενα και 
τεκµήρια, που αυτά καθαυτά αποτελούν ένα είδος πρακτικών, ο M.Foucault επινοεί και τον όρο έλλογες (εντός του λόγου) 
πρακτικές��. Χουρδάκης Α.Γ., Η ιστορία της παιδείας: επιστηµολογία, µεθοδολογία και προβληµατική, στο Παιδαγωγική 
Επιστήµη στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, Τάσεις και Προοπτικές, Πρακτικά Ζ΄  ∆ιεθνούς Συνεδρίου, (επιµ.Μ.Βάµβουκας 
- Α.Χουρδάκης), Εκδ.Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 1997, σελ.125.  
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εξουσίας/γνώσης��11 που υποδηλώνει η πολιτική. Η προσπάθεια σύνδεσης της πολιτικής µε µια 
��εξουσιαστική ρηµατική επιβολή��, εδράζεται σε µια ατέρµονη προσπάθεια µεταβολής (µάλλον 
αποκλεισµού) των πιθανοτήτων που ενυπάρχουν σε κάθε κοινωνικό υποκείµενο για να πράξει 
��διαφορετικά��. Συνεπώς, η δυνατότητα/πιθανότητα της ανταπόκρισης στις αλλαγές είναι περιορισµένη, 
και οδηγεί σε λανθασµένες κατανοήσεις για την φύση της πολιτικής εξαιτίας της πρότερης αποτυχηµένης 
κατανόησης για το τί κάνει η πολιτική. Η εξουσιαστική ρηµατική επιβολή (policy as discourse) 
��αναδιανέµει το δικαίωµα έκφρασης, ώστε αυτό που τελικά έχει σηµασία (η ουσία) δεν είναι το τί 
εκφράζουν οι άνθρωποι ή σκέφτονται, αλλά η ανάδειξη συγκεκριµένων εκφράσεων ως σηµαντικές και 
επίσηµες (εξουσιαστικές, αυταρχικές)��12.  
 Η σύνδεση της πολιτικής µε τη µορφή εξουσιαστικής (αυταρχικής) επιβολής διαπιστώνεται και 
από τον R.D.Heslep13, καθώς η δικαιοδοσία άρθρωσης πολιτικών εντολών, πραγµατοποιείται και 
ορίζεται από την πολιτική. Επίσης, ο ίδιος ερευνητής, διαπιστώνει πως µια ��πολιτική�� µπορεί να 
λαµβάνει χώρα ή να διατίθεται, δηλαδή, όπως ο ίδιος εξηγεί, να είναι σαφής ή λανθάνουσα.  
 Αναλύοντας την µορφή και τη λειτουργία της πολιτικής διαπιστώθηκε η πολυσχιδία των 
ερµηνειών που αφορούν όλη την διαδικασία σύλληψης µιας εκπαιδευτικής πολιτικής, την ύπαρξη 
διαφορετικών φορέων/οµάδων που αναλαµβάνουν την εκπόνησή της, αλλά και την σηµασία που 
αποδίδεται στις συνθήκες (ιστορικό πλαίσιο) εντός των οποίων διαµορφώνεται. Συνεπώς, η σύνθεση της 
έννοιας ��εκπαιδευτική πολιτική�� πρωταρχικά περιλαµβάνει την ύπαρξη ενός φορέα/φορέων που τη 
συνθέτει (µε την έννοια της διαµόρφωσης µιας εκπαιδευτικής στρατηγικής), κατόπιν η ειληµµένη σε 
πολιτικό επίπεδο απόφαση µεταβιβάζεται στους εφαρµογείς/δέκτες της και εφαρµόζεται αυτούσια ή µε 
παραλλαγές ή ακόµα και ακυρώνεται.  
 Το πρώτο συστατικό µιας ε.π. είναι η δηµιουργία ενός βασικού αρχικού κειµένου προτάσεων, 
που δεν περιορίζεται σε κοινά και όµοια προσληφθέντες έννοιες µε ξεκάθαρη σηµασία, αλλά 
περισσότερο πρόκειται για κείµενα µε µερική ή αρκετή ασάφεια, µε σηµαντικά υπολανθάνοντα νοήµατα, 
µε αξιολογικές προτάσεις, καθώς η επιλογή και αναφορά επί συγκεκριµένων εκπαιδευτικών ζητηµάτων 
σηµατοδοτεί άµεσα την ύπαρξη πολιτικής αξιολόγησης και συνεπώς ωθεί στην αναζήτηση όσων αξόνων 
δεν θίγονται σε ένα τέτοιο κείµενο. Οι πηγές που µπορούν να επισηµανθούν κατά την διερεύνηση µιας 
Ε.Π., κατά την ερευνητική δηλαδή διαδικασία που εµπίπτει στις µεθοδολογικές αρχές µιας ιστορικο-
ερµηνευτικής ανάλυσης, µπορούν να οριστούν στις εξής14: επίσηµα και ανεπίσηµα έγγραφα (κρατικά, 
τοπικά), σχολικά αρχεία, κυβερνητικοί νόµοι, πρακτικά συζητήσεων, εκθέσεις (κρατικές, διεθνείς), 
ανακοινώσεις, κανονισµοί, πρακτικά βουλής, προεκλογικές διακηρύξεις και µανιφέστα. Η µελέτη και 
ερµηνεία κειµένων εκπαιδευτικής πολιτικής (εισηγητικές εκθέσεις, πρακτικά συνεδριάσεων βουλής, 
πρακτικά επιτροπών), παρέχει πληροφορίες για την ύπαρξη ή µη σηµαντικών φορέων στην διαµόρφωση 
του κειµένου. Κατά τον ίδιο τρόπο, ερευνώντας το συγκείµενο, αναδεικνύονται όλα τα πεδία επιρροής 
(δηλαδή, τους φορείς), συνεπώς µια τελική αντιπαράθεση των θέσεων που εκφράζουν οι οµάδες 
συµφερόντων µε το τελικό κείµενο Ε.Π. προσδιορίζει, στη συγκεκριµένη χωροχρονική κοινωνική 
πραγµατικότητα, το ρόλο και το βαθµό επιρροής τους στη συνολική διαδικασία σύνταξης του κειµένου.  
 Κατά την πορεία διαµόρφωσης ενός κειµένου πολιτικής, δηλαδή της σύνταξης, προσαρµογής, 
συστηµατοποίησης, διατύπωσης, διαπλέκονται φορείς, οµάδες συµφερόντων, άµεσα ενδιαφερόµενοι 
(µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας) και πολιτικοί, που µπορεί να έχουν δηµόσιο χαρακτήρα ή ιδιωτικό. 

                                                           
11 . Ball S.J., Researching Inside the State: Issues in the interpretation of Elite Interviews, στο Halpin D. - Troyna B. (eds), 
Researching Education Policy: Ethical and Methodological Issues, The Falmer Press, London, Washington D.C., 1994, 
σελ.108.  
12 . Ball S.J., Education Reform, a critical and post-structural approach, όπ.π., σελ.23. 
13 . Για τις µορφές κατηγοριοποίησης της πολιτικής βλ. Heslep R.D., όπ.π., σελ.425-6. 
14 . Για τις κατηγοριοποιήσεις των πηγών και τα είδη ανάλυσής τους βλ. McMillan J.H. - Schumacher S., Research in 
Education, A Conceptual Introduction, Harper Collins Publishers, USA, 1989, σελ.437-440 και Psacharopoulos G., Why 
educational reforms fail: a comparative analysis, στο International Review of Education, Vol.35, N.2, 1989, σελ.180. 
Επίσης, για το θέµα των αποσιωπήσεων και της σηµασίας που σηµατοδοτούν σε κείµενα εκπαιδευτικής πολιτικής, βλ. 
Νούτσος Μπ., Ιδεολογία και ρητορική στην εισηγητική έκθεση του νοµοσχεδίου για τα Α.Ε.Ι., στο περ. Ο Πολίτης, τ.52, 
Ιούνιος-Ιούλιος 1982, σελ.27.  
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Ο ρόλος και ο βαθµός επίδρασής τους στη διαµόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής, αναδεικνύεται 
αναλύοντας τα πεδία ��διαπραγµάτευσης�� δια µέσου των οποίων ολοκληρώνονται τα κείµενα αυτά. Κατ� 
αυτό τον τρόπο, παραθέτοντας τις µορφές δράσης, συνεργασίας αλλά και σύγκρουσης των οµάδων 
αυτών, θα αναδειχθεί και η σηµασία που µπορεί να διαδραµατίζουν στην υπόθεση της Ε.Π.  
 Η M.S.Archer κατηγοριοποιεί την εκπαιδευτική πολιτική σε τρεις διαφορετικούς τύπους 
��διαπραγµάτευσης��, που υφίστανται µεταξύ διαφορετικών οµάδων συµφερόντων. Ενυπάρχουν και 
οργανώνονται σε ένα κρατικό σύστηµα αλλά η σηµαντικότητά τους και κατά συνέπεια η επιρροή τους 
ποικίλει, στη δοµή ενός συγκεντρωτικού εκπαιδευτικού συστήµατος, όπως είναι άλλωστε και το 
ελληνικό, ενώ αντίθετα σε ένα αποκεντρωµένο σύστηµα εξισορροπείται η δυναµική τους. Οι κατηγορίες 
αυτές συνίστανται σε, α) Εσωτερική εισαγωγή/έναρξη (��internal initiation��), β) Εξωτερικές 
διεκπεραιώσεις (��external transaction��) και γ) Πολιτικός χειρισµός (��political manipulation��)15. 
 Ο πρώτος τύπος διαπραγµάτευσης αναφέρεται στην εισαγωγή αλλαγών από το εσωτερικό 
προσωπικό δυναµικό του συστήµατος (εκπαιδευτικοί, δάσκαλοι όλων των βαθµίδων) σε µια πιθανή 
συνύπαρξη µε τους µαθητές. Οι πρωτοβουλίες είναι µικρής κλίµακας και περιορίζεται σε ορισµένα 
εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Πρόκειται για µια ενδογενή πηγή αλλαγής που προκειµένου να επιτύχει ή ακόµα 
και να κινητοποιήσει, συνεργάζεται µε άλλες, πιθανώς ισχυρότερες, οµάδες ενδιαφέροντος έξω από το 
στενό εκπαιδευτικό περιβάλλον. Ο δεύτερος τύπος διαπραγµάτευσης, πηγάζει από το εξωτερικό 
περιβάλλον της εκπαίδευσης αλλά συνεργάζεται και µε τις εσωτερικές οµάδες του προηγούµενου 
παραδείγµατος. Συνήθως προκαλείται από οµάδες που αναζητούν καινούργιες ή επιπρόσθετες υπηρεσίες. 
Η εξωτερική διεκπεραίωση είναι µορφή διαπραγµάτευσης που αναφέρεται µόνο σε οµάδες που ήδη 
διαθέτουν σηµαντικoύς πόρους στην διάθεσή τους αλλά και υψηλό κοινωνικό κύρος. Η τρίτη µορφή 
διαπραγµάτευσης ανήκει στις οµάδες που δεν διαθέτουν κάποιο άλλο µέσο ικανοποίησης των αιτηµάτων 
τους, παρά µόνο την πολιτική διαµεσολάβηση. Πρόκειται για τη συνηθέστερη - ίσως και 
αποτελεσµατικότερη - µορφή πρόκλησης αλλαγών, εξαιτίας της µεγιστοποίησης της κρατικής 
παρεµβατικής πολιτικής στο σχολικό σύστηµα. Το γεγονός της κρατικής εποπτείας στα σχολικά 
ιδρύµατα, αναδεικνύει τον πολιτικό δίαυλο ως το σηµαντικότερο και συνεπώς τον πλέον 
αποτελεσµατικό, αφού υπό τον πολιτικό έλεγχο (κυβερνητικό ή τοπικό) βρίσκεται η εκπαίδευση. Οι δύο 
πρώτες µορφές διαπραγµάτευσης, περιλαµβάνουν σχέσεις µεταξύ της εκπαίδευσης και µάλλον 
περιορισµένων τµηµάτων της κοινωνικής δοµής. Το µοντέλο ανάλυσης της M.Archer, παρουσιάζει τις 
διαδικασίες προώθησης αλλαγών σε ένα εκπαιδευτικό σύστηµα επισηµαίνοντας παράλληλα την 
σηµαντικότητα της πολιτικής επιρροής στην υπόθεση της Ε.Π.  
 Σηµαντική συµβολή στην ανάλυση της πολιτικής διαδικασίας, µε την επισήµανση και ερµηνεία 
της λειτουργίας που ασκούν ποικίλα πεδία στην διαµόρφωσή της ανέπτυξαν οι R.Bowe - S.J.Ball και 
A.Gold, που διέκριναν αρχικά 3 αληλοσχετιζόµενα πεδία16: α) το περιβάλλον της επιρροής (��the context 
of influence��), β) το περιβάλλον παραγωγής πολιτικού κειµένου (��the context of policy text 
production��) και γ) το περιβάλλον της πρακτικής (��the context of practice). Τα τρία πεδία διαµόρφωσης 
της πολιτικής βρίσκονται σε µια αδιαίρετη δυναµική σχέση, που πρόκειται περισσότερο για τα στάδια 
διαδικασίας παραγωγής και εφαρµογής µιας (εκπαιδευτικής) πολιτικής, παρά για ανεξάρτητα πεδία 
επιρροής. 
 Το πεδίο που χαρακτηρίζεται ως ��περιβάλλον επιρροής��, αποτελεί το πρωταρχικό στάδιο όπου 
τίθεται η δηµόσια κρατική πολιτική, συζητείται, διατυπώνεται και σχηµατοποιείται. Είναι χώρος 
αντιπαράθεσης και προσπάθειας επηρεασµού από οµάδες, µε διαφορετικές όψεις σχετικά µε τον ��ορισµό 
και του κοινωνικούς σκοπούς της εκπαίδευσης��17. Τα πεδία επιρροής βασίζονται σε εσωτερικά 
κοινωνικά δίκτυα αλλά και γύρω από τα κόµµατα, εντός και γύρω της κυβέρνησης. Οι Bowe, Ball και 
Gold προσδιορίζουν σε αυτό το πρωταρχικό στάδιο επιρροής την ��τύχη�� ουσιαστικά της Ε.Π., 
συνδέοντάς την µε την υποστήριξη ή την πολεµική που θα δεχτεί, από τις οµάδες ενδιαφέροντος.  

                                                           
15 . Archer M.S. όπ.π.., σελ.41-47. 
16 . Bowe R. - Ball S.J. - Gold A., Reforming education and changing schools, Routledge, London, N.Y., 1992, σελ.19-23. 
17 . Bowe R. - Ball S.J. - Gold A., όπ.π., σελ.19. 
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 Το δεύτερο πεδίο συσχετίζεται µε την ��άρθρωση ενδιαφερόντων και ιδεολογικών δογµάτων�� 
καθώς τα πολιτικά κείµενα αρθρώνονται σε ��γλώσσα µιας γενικής δηµόσιας ευηµερίας��18, 
παρουσιάζοντας δηλαδή την εκπαίδευση µε την έννοια του ��αγαθού��. Η παραδοχή µιας 
��εµφανισιακής�� βελτίωσης στα κείµενα που απευθύνονται στον δηµόσιο έλεγχο και κριτική, αποτελεί 
ένα σηµαντικό µεθοδολογικό πρόβληµα αποτίµησης και ερµηνείας τους, αφού κυριαρχεί η προσπάθεια 
αναπαράστασης της πολιτικής µε γενικευµένα και ασαφής ως προς τους στόχους και τη στρατηγική 
κείµενα. Αυτός ακριβώς ο επιστηµονικός έλεγχος της αναπαράστασης της πολιτικής αποβαίνει 
προβληµατικός, και οι συγγραφείς προτείνουν τη µεθοδολογική λύση της πολλαπλής ��εσω-
κειµενικής��19 ανάγνωσης και διερεύνησης.  
 Το τρίτο πεδίο συγκρότησης της πολιτικής, είναι το περιβάλλον της πρακτικής, για το οποίο 
άλλωστε δηµιουργήθηκε και προτείνεται προς υλοποίηση. Είναι σαφές όµως, πως οποιαδήποτε πολιτική 
απόφαση, δεν πραγµατοποιείται δίχως την θετική ή αρνητική, εντούτοις δίχως την ενεργή 
διαµεσολάβηση των ��εφαρµογέων��. Η παραδοχή της σηµαντικότητας του ρόλου, των καλούµενων 
υποκειµένων να υλοποιήσουν µια πολιτική, δηµιουργεί τις συνθήκες διερεύνησης της ίδιας τους της 
κοινωνικής ύπαρξης. Οι αποδέκτες των κειµένων (άτοµα, συλλογικά όργανα), ερµηνεύουν µε τους 
δικούς τους όρους, τα δικά τους µεθοδολογικά εργαλεία τις αποφάσεις, σύµφωνα µε τις δικές τους 
δυνατότητες κατανόησης, επιθυµίες, αξίες και σκοπούς, και σε σχέση µε τα µέσα που τους διατίθενται.  
 Η εφαρµογή λοιπόν της ε.π. ελέγχεται και αποτιµάται από την ��ανάγνωση�� - που 
προσδιορίζεται από τα κοινωνικά χαρακτηριστικά των υποκειµένων όπως αναπτύχθηκαν προηγούµενα - 
διαδικασία που αδυνατούν να ελέγξουν ή να επηρεάσουν άµεσα οι δηµιουργοί των κειµένων. Κατά 
συνέπεια, τα κείµενα ή µέρη τους δεν θα γίνουν αποδεκτά, θα εξεταστούν, θα αγνοηθούν, θα 
κατανοηθούν σκόπιµα διαφορετικά ή η αποδοχή που θα τύχουν θα είναι ασήµαντη. Συνεπώς, ο τρόπος 
και η ποιότητα εφαρµογής της ε.π. εναπόκειται στην ερµηνευτική ικανότητα ή διάθεση των υποκειµένων 
που καλούνται να την εφαρµόσουν, άρα ��φαίνεται λογικότερο να µιλάµε για πολιτικές που προκαλούν 
γεγονότα παρά αποτελέσµατα��20. Το µοντέλο ανάλυσης της διαδικασίας εκπόνησης και εφαρµογής της 
ε.π. θα εµπλουτίσει σε επόµενη µελέτη του ο S.J.Ball, αναγνωρίζοντας δύο σηµαντικά ακόµα 
πεδία/περιβάλλοντα που βοηθούν την θεωρητική και πρακτική ανάλυση, το α) το περιβάλλον του 
αποτελέσµατος και β) το περιβάλλον της πολιτικής στρατηγικής (��the context of outcomes��, ��the 
context of political strategy��)21.  
 Τα µοντέλα που αναλύθηκαν εντοπίζουν το ιδιαίτερο ερευνητικό τους ενδιαφέρον στην 
διαδικασία σύλληψης και εκπόνησης της εκπαιδευτικής πολιτικής ως κειµένου, κατηγοριοποιώντας τους 
παράγοντες που εµπλέκονται και τα στάδια συστηµατοποίησής του. Ωστόσο, το κείµενο, δηλαδή η 
εκπαιδευτική πολιτική που προσδιορίζεται µέσα από αυτό, δεν παύει να είναι αποτέλεσµα και άλλων 
παραγόντων (κοινωνικών-πολιτικών-οικονοµικών) η κοινή συνισταµένη µιας σειράς εξωγενών κυρίως 
επιρροών προς το εκπαιδευτικό σύστηµα. Ταυτόχρονα, η εκπόνηση ή η προβαλλόµενη διάθεση 
εισαγωγής ενός προγράµµατος ε.π. αποτελεί µια πολιτική πράξη, που προέρχεται από την πρωθύστερη 
επισήµανση µιας σειράς σκοπών και στόχων που άλλωστε προσδιορίζουν σε µεγάλο βαθµό την 
προτεινόµενη εκπαιδευτική στρατηγική.  
 Τα προηγούµενα ��µοντέλα�� ανάλυσης παραβλέπουν την θεµελιακής σηµασίας επίδραση που 
είναι δυνατόν να ενυπάρχει στο κοινωνικό περιβάλλον, το ρόλο και τη σηµασία της οικονοµίας στην 
διαµόρφωση µιας προτεινόµενης εκπαιδευτικής πολιτικής αλλά ακόµα και την πολιτική/κοµµατική ή 
                                                           
18 . Bowe R. - Ball S.J. - Gold A., όπ.π., σελ.20.  
19 . Bowe R. - Ball S.J. - Gold A., όπ.π., σελ.21. Επίσης προτείνεται η ανάγνωση των πολιτικών κειµένων να γίνεται σε 
άµεση σχέση και µε αντανακλάσεις στο χωρο-χρόνο δηµιουργίας τους.  
20 . Bowe R. - Ball S.J. - Gold A., όπ.π., σελ.23.  
21 . Ball S.J., Education Reform, a critical and post-structural approach, Open University Press, Buckingham, Philadelphia, 
1994, σελ.26-27. Το ��πεδίο του αποτελέσµατος��, αναφέρεται στα θέµατα της δικαιοσύνης, ισότητας και της ατοµικής 
ελευθερίας. Η πολιτική αναλύεται σύµφωνα µε την επίδρασή της στις υφιστάµενες ανισότητες και θεωρίες της 
δικαιοσύνης. Το ��πεδίο της πολιτικής στρατηγικής�� είναι η αναγνώριση µιας σειράς πολιτικών και κοινωνικών 
δραστηριοτήτων που είναι πιθανό να είναι περισσότερο αποτελεσµατικές στην αντιµετώπιση του ζητήµατος των 
ανισοτήτων.  
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κυρίαρχη ιδεολογία στην κοινωνική πραγµατικότητα. Ιδιαίτερα στην περίπτωση συγκεντρωτικών 
διοικητικών συστηµάτων εκπόνησης της εκπαιδευτικής πολιτικής, η ερµηνεία της διαδικασίας 
καθίσταται δυσχερής, εξαιτίας της αδυναµίας εντοπισµού όλων εκείνων των παραγόντων που 
συµµετέχουν. Συνέπεια της ��µονοµέρειας�� των µεθοδολογικών αυτών κατηγοριοποιήσεων, παρά την 
υπόδειξη πιθανών πεδίων επιρροής, είναι το σύνηθες ερµηνευτικό και µεθοδολογικό αποτέλεσµα της 
αναζήτησης και ανάδειξης της εκπαιδευτικής πολιτικής υπό ένα περιορισµένο πρίσµα, λαµβάνοντας 
υπόψη µια παράµετρο του όλου θέµατος22.  
 Μια συνολική διερεύνηση της ε.π. απαιτεί, προκειµένου να µειωθεί το περιθώριο εσφαλµένων 
ερµηνειών και συµπερασµάτων, να λάβει υπόψη της όλες τις κοινωνικές παραµέτρους που 
χαρακτηρίζουν οποιαδήποτε πολιτική ενέργεια. Σύµφωνα µε τα προηγούµενα, η διαµόρφωση µιας 
προτεινόµενης ε.π. προσδιορίζεται από τον σύλληψη της κοινωνικής πραγµατικότητας και αποτελεί 
συνισταµένη ειδικότερων πολιτικών στόχων µιας κυβέρνησης ή ενός κόµµατος. Στο ίδιο συµπέρασµα 
συγκλίνει ο Γ.Μαυρογιώργος, διερευνώντας τις προσπάθειες εισαγωγής αλλαγών στο εκπαιδευτικό 
σύστηµα, ενταγµένες σε ένα ευρύτερο συνολικό πλαίσιο εκπαιδευτικής πολιτικής, προσδιορίζοντας πως 
��το ιδεολογικό περιεχόµενο αυτών των αντιλήψεων και παραδοχών, αποκαλύπτεται αν εξετάσουµε τους 
σκοπούς για τους οποίους προτείνονται εκπαιδευτικές αλλαγές και αν επισηµάνουµε τις προεκτάσεις που 
έχει η υιοθέτησή τους για τη σχέση ατόµου, εκπαιδευτικού συστήµατος και κοινωνίας��23. Συνεπώς, 
συντασσόµαστε στην λογική πως η σύσταση και προώθηση µιας ε.π. δεν υφίσταται σε αιτίες 
απροσδιόριστες και οτι ακόµα, δεν προέρχεται από την σχετική ατοµική βούληση ενός Υπουργού ή µιας 
οµάδας συµφερόντων/πίεσης, αλλά αποτελεί την κοινή συνισταµένη και δηµιουργείται από έναν 
κοµµατικό σχηµατισµό (αναφορικά µε την εφαρµογή της, από µια κυβέρνηση), σύµφωνα µε τις 
ιδιαίτερες προσδοκίες, µε τις υφιστάµενες πολιτικο-οικονοµικές συνθήκες, µε τις διεθνείς σχέσεις της 
χώρας του παραδείγµατος, δηλαδή µε την κοινωνική πραγµατικότητα µέσα στην οποία ιστορικά 
προσδιορίζεται και προσδιορίζει. Έτσι η κατανόηση των εκπαιδευτικών προβληµάτων ��δεν προκύπτει 
µόνο από µια εσωτερική διαχειριστική ανάλυση (managerialism) των πολιτικών, αλλά προϋποθέτει µια 
συσχέτιση εσωτερικών όρων του εκπαιδευτικού συστήµατος µε γενικότερα προβλήµατα της ιστορικής 
κοινωνίας στην οποία αναφέρεται��24.  
 Σύµφωνα µε τα προηγούµενα, η ε.π., ως διαδικασία εκπόνησης και υλοποίησης από µια 
κυβέρνηση, σε ένα συγκεντρωτικό διοικητικό σύστηµα, προσδιορίζεται από παράγοντες άµεσα ή έµµεσα 
µεταξύ τους συσχετισµένους, σε µια σχέση εξισορροπηµένης δυναµικής, έτσι το ��εκπαιδευτικό σύστηµα 
δε λειτουργεί αποκοµµένο από τα άλλα επιµέρους κοινωνικά συστήµατα, από τα οποία δέχεται και ασκεί 
επιδράσεις��25. Οι D.L. Clark και T.A.Astuto26, εντοπίζουν τέσσερα πιθανά πεδία/παράγοντες σύµφωνα 
                                                           
22 . Ο εντοπισµός της µονοµέρειας αναφέρεται σε ερευνητικές εργασίες που αναδεικνύουν ως κυρίαρχο ένα παράγοντα 
διαµόρφωσης της ε.π., περιορίζοντας κατ� αυτό τον τρόπο, την πολυσχιδία και την πολυπλοκότητα της ίδιας της φύσης της 
��πολιτικής��. Ερευνητικές µονογραφίες τέτοιας µορφής υπάρχουν και στην, πλούσια για το ζήτηµα της ε.π., ελληνικής 
βιβλιογραφίας. Χαρακτηριστική είναι η µελέτη του ∆ηµαρά Α., Υπουργείο Παιδείας και Εκπαιδευτική Πολιτική, στο περ. 
�Σύγχρονα Θέµατα��, τ.4, Άνοιξη 1979, σσ.3-8. Σύµφωνα µε τον Α.∆ηµαρά, η ��ελληνική εκπαιδευτική πολιτική, δεν είναι 
ούτε κυβερνητική, είναι απλά και µόνο υπουργική��, θέση που αλλοιώνει την µεθοδολογική οπτική και διερεύνηση της ε.π. 
Οπωσδήποτε το ελληνικό εκπαιδευτικό (διοικητικό) σύστηµα εµφανίζει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που το 
κατατάσσουν στα συγκεντρωτικά, όµως η εκπόνηση της Ε.Π., δεν ανήκει αποκλειστικά στον Υπουργό Παιδείας. Επιδίωξή 
µας, δεν είναι η συνολική απόρριψη της θέσης του Α.∆ηµαρά, αλλά η προσπάθεια ανάδειξης σειράς άλλων σηµαντικών 
παραγόντων που εµπλέκονται καθ� όλη τη διαδικασία παρουσίασης και υλοποίησης της Ε.Π. Εξάλλου η αρχική 
διερευνητική µας υπόθεση, για το ρόλο και τη λειτουργία της πολιτικής/κοµµατικής ιδεολογίας, υποχρεώνει να άρουµε 
οποιαδήποτε µονοµερή οπτική αντιµετώπιση στην ερευνητική διαδικασία, διευρύνοντας το ερευνητικό µας πεδίο. 
Συνεπώς, αποδεχόµαστε κατ� αρχήν τη σηµασία και το ρόλο του Υπουργού Παιδείας, δίχως όµως να περιορίζουµε την 
διερεύνησή µας. Στα ίδια πλαίσια ανάδειξης ως ��Υπουργικής�� της εφαρµοζόµενης εκπαιδευτικής πολιτικής διατυπώνεται 
το άρθρο της, Ifanti A.A., Policy Making, Politics and Administration in Education in Greece, στο περ. Educational 
Management and Administration, Vol.23, No.4, 1995, σσ. 271-278.  
23 . Μαυρογιώργος Γ., Παιδαγωγική Έρευνα, Εκπαιδευτική αλλαγή και κοινωνική αλλαγή: ανάγνωση της κυρίαρχης 
αστικής ιδεολογίας, στο Σύγχρονη Εκπαίδευση, τ.30, Σεπτέµβριος-Οκτώβριος 1986, σελ.46-7.  
24 . Ζαµπέτα Ε., Η εκπαιδευτική πολιτική στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση 1974-1989, Εκδ. Θεµέλιο, Αθήνα 1994, σελ.114. 
25 . Πυργιωτάκης Ι.Ε., Η Ελληνική εκπαιδευτική κρίση: µύθοι και πραγµατικότητες, στο Πυργιωτάκης Ι.Ε. - Κανάκης Ι.Ν. 
(επιµ.) Παγκόσµια Κρίση στην Εκπαίδευση, Εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 1992, σελ.177-178. Στην ίδια κατεύθυνση, ο 
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µε τους οποίους ενεργοποιείται και κατευθύνεται η εκπόνηση της Ε.Π.: 1) το οικονοµικό πεδίο, 2) το 
πολιτικο-ιδεολογικό, 3) το εκπαιδευτικο-ιδεολογικό και 4) της κοινής γνώµης. Την ύπαρξη των 
τεσσάρων αυτών πεδίων αναγνωρίζει και ο Σ.Μπουζάκης27 προσεγγίζοντας και ερµηνεύοντας τα 
µεταρρυθµιστικά γεγονότα, στην ελληνική πραγµατικότητα: α) το πολιτικό πεδίο δύναµης, β) το 
οικονοµικό πεδίο, γ) το ιδεολογικο-πολιτικό πεδίο και δ)το εκπαιδευτικό πεδίο.  
 Οι οικονοµικές συνθήκες τόσο της χώρας του παραδείγµατος όσος και οι γενικότερες διεθνείς 
συνθήκες προκαλούν σε κάποιο βαθµό σηµαντική επιρροή στην εκπόνηση της Ε.Π. Έτσι, το ποσοστό 
του προϋπολογισµού που διατίθεται για την εκπαίδευση, µεταξύ άλλων παραγόντων ακολουθεί τις 
οικονοµικές τάσεις της πορείας µιας οικονοµίας. Σύγχρονες µελέτες, τόσο στη διεθνή όσο και στην 
ελληνική βιβλιογραφία, αντιµετωπίζουν την πορεία της εκπαιδευτικής πολιτικής στηριζόµενες στον 
οικονοµικό παράγοντα, και ιδιαίτερα στο ποσοστό της εκπαίδευσης στο Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδηµα 
και στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν, συγκρίνοντας τα εκπαιδευτικά φαινόµενα µε τις κρατικές παροχές 
στην εκπαίδευση, συνάγοντας έτσι συµπεράσµατα για την επιρροή και τη συσχέτιση του οικονοµικού 
παράγοντα. Οι εξελίξεις των οικονοµικών σχέσεων είναι δυνατό, να επιφέρουν σηµαντικές επιδράσεις 
στο εκπαιδευτικό σύστηµα, µεταβάλλοντας τις κοινωνικές και παραγωγικές στοχοθεσίες του σχολικού 
συστήµατος.   
 Το πολιτικο-ιδεολογικό περιβάλλον συµβάλλει στην διαµόρφωση της ε.π. παρέχοντας το σώµα 
των ιδεών για τον τρόπο που αντιλαµβάνεται την κοινωνική πραγµατικότητα. Η ε.π. που διακηρύσσει 
ένας κοµµατικός µηχανισµός ακολουθεί ή τουλάχιστον υποτίθεται πως ακολουθεί ένα ευρύτερο πλαίσιο 
ιδεολογικών αρχών που κατευθύνει δραστηριοποιεί και κινητοποιεί τις πολιτικές ενέργειες για την 
επίτευξη ενός συγκεκριµένου στόχου. Η πολιτική ιδεολογική ταυτότητα ενός κόµµατος, ανεξάρτητα από 
το αν ασκεί εξουσία ή βρίσκεται στην αντιπολίτευση, επηρεάζει και διαµορφώνει αναµφισβήτητα τις 
εκπαιδευτικές του προτάσεις και επιλογές. Επίσης, το γεγονός ότι ορισµένα προβλήµατα κατανοούνται 
από την κυβερνητική πολιτική και αντιµετωπίζονται µε ένα συγκεκριµένο τρόπο, ενώ ορισµένα άλλα δεν 
κατανοούνται ή δεν αντιµετωπίζονται, παραπέµπει άµεσα ή έµµεσα στην αναζήτηση και της ιδεολογικο-
πολιτικής ταυτότητας του φορέα. Για το θέµα του πολιτικού-ιδεολογικού περιβάλλοντος και της σχέσης 
του µε την εκπαιδευτική πολιτική θα γίνει εκτενής αναφορά παρακάτω.  
 Το εκπαιδευτικό περιβάλλον σχετίζεται άµεσα µε το πολιτικο-ιδεολογικό περιβάλλον 
προσαρµοζόµενο συνήθως στα δεδοµένα και τις οδηγίες του προηγούµενου. Σύµφωνα µε την ανάλυση 
των D.L. Clark και T.A.Astuto η εκπαίδευση µπορεί να κυριαρχείται από το πνεύµα συνεργασίας 
��εκπαιδευτικού προσόντος και οικονοµικής παραγωγικότητας��28. Έτσι, οι κατευθύνσεις µιας 
συντηρητικής/φιλελεύθερης ιδεολογικής εκπαιδευτικής πολιτικής προβάλλουν και εισάγουν 
αποτελεσµατικά, στο εκπαιδευτικό σύστηµα, την αξιολόγηση, σύµφωνα µε τα προσδοκώµενα προσόντα, 
την επιλεκτικότητα, την επίτευξη κάποιων standards. Αντίθετα, µια ε.π. στις αρχές και τα 
χαρακτηριστικά του Κράτους Πρόνοιας αναιρεί πολλές από τις προηγούµενες µορφές ελέγχου στο 
εκπαιδευτικό σύστηµα εισάγοντας µια µεγαλύτερη κινητικότητα εντός των σχολικών δικτύων. Το 
εκπαιδευτικό περιβάλλον µπορεί να λειτουργήσει ανασταλτικά για την προώθηση µιας Ε.Π., 

                                                                                                                                                                                   
σχεδιασµός της Ε.Π., διαµορφώνεται µέσα από µια συνεχή επίδραση της κοινωνικής πραγµατικότητας µε την εκπαίδευση, 
προσδιορίζοντας το ερώτηµα ��τι τύπο ανθρώπου θέλουµε να φτιάξουµε και για ποιο τύπο κοινωνίας τον προορίζουµε��, 
στο Καλογιαννάκη - Χουρδάκη Π., Συγκριτική εκπαίδευση και εκπαιδευτικά φαινόµενα: Μια θεωρητική - κριτική 
προσέγγιση, στο Μπουζάκης Σ. (επιµ.) Συγκριτική Εκπαίδευση ΙΙΙ, Εκδ.Gutenberg, Αθήνα 1993, σελ.43.  
26 . Clark D.L. - Astuto T.A., The disjunction of federal educational policy and national educational needs in the 1990s, στο 
Mitchell D.M. - Goertz M.E. (eds), The Twentieth Anniversary Yarbook of the Politics of Education Association, The 
Falmer Press, London, N.Y., Philadelphia, 1990, σελ.11-18. Οι συγγραφείς εντοπίζουν τους παράγοντες κινητοποίησης και 
διαµόρφωσης της Ε.Π. αναφερόµενοι στο παράδειγµα των Η.Π.Α. κατά την διακυβέρνηση των R.Reagan και G.Bush, 
δηλαδή κατά την δεκαετία 1980 και κατά τις αρχές του �90. Παρά το διαφορετικό παράδειγµα προσδιορισµού των πεδίων, 
ωστόσο η ύπαρξη και καθοριστική λειτουργία τους δηµιουργεί ένα πλέγµα επιδράσεων µεταξύ των διάφορων πεδίων, 
προσφέροντας µια ευρύτερη ερευνητική οπτική.  
27 . Μπουζάκης Σ., Εκπαιδευτικές Μεταρρυθµίσεις στην Ελλάδα, Τεκµήρια Ιστορίας Νεοελληνικής Εκπαίδευσης, τόµος 
Α΄, Εκδ. Gutenberg, Αθήνα 1994, σελ.26-30.  
28 . Clark D.L. - Astuto T.A., όπ.π., σελ.15.  
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καθιστώντας προβληµατική την υλοποίησή της, ή ακόµη και να προωθήσει διαµέσου των εκπροσώπων 
της, αιτήµατα και προτάσεις προς την πολιτική ηγεσία, ή προς άλλους πολιτικο-κοµµατικούς 
σχηµατισµούς.  
 Το τελευταίο περιβάλλον αναφέρεται στην κοινή γνώµη, που διαµορφώνεται µέσα από τις 
επιδράσεις που ασκούν το οικονοµικό και ιδεολογικό περιβάλλον, µε την έννοια της υφιστάµενης 
διάθεσης για αλλαγή ή για διατήρηση του status quo. Η κοινή γνώµη αποκαλύπτει τις θετικές ή 
αρνητικές διαθέσεις των υποκειµένων σε µια προτεινόµενη εκπαιδευτική αλλαγή, µπορεί να υποστηρίζει 
την ύπαρξη επιλεκτικών διαδικασιών για την πρόσβαση στις ανώτερες βαθµίδες εκπαίδευσης, να 
διάκειται θετικά στην κρατική επιχορηγούµενη εκπαίδευση ή αντίθετα, να διεκδικεί συµµετοχή στα 
συλλογικά όργανα διοίκησης και στους χώρους λήψης των αποφάσεων. Στο πεδίο αυτό ανήκουν, ��οι 
ιδέες, τα ιδεώδη, οι πεποιθήσεις, η κουλτούρα, οι παραδόσεις, οι πολιτικές γνώµες, η θρησκευτική 
πίστη��29.  
 Η συγκρότηση της ε.π. περικλείει και αντιµετωπίζει τις επιρροές που προέρχονται από τα πεδία 
που αναλύσαµε, σύµφωνα µε την ιδιαίτερη βαρύτητά τους, δηλαδή σύµφωνα µε τις οικονοµικές 
προϋποθέσεις, ανάλογα µε την ιδεολογικο-πολιτική ταυτότητα του φορέα, τις σχολικές εσωσυστηµικές 
διαθέσεις και ασφαλώς υιοθετώντας περισσότερο ή λιγότερο τις προσδοκίες των κοινωνικών 
αντικειµένων δηλαδή την διάθεση της κοινής γνώµης. Συνεπώς, η πρωτοβουλία για την εκπόνηση µιας 
πολιτικής στρατηγικής, µιας εκπαιδευτικής πολιτικής, αναλαµβάνεται έξω από το εκπαιδευτικό σύστηµα, 
ενώ ��οι αποφάσεις για εκπαιδευτικές αλλαγές και η διαµόρφωση κατάλληλης εκπαιδευτικής πολιτικής 
για την εφαρµογή της είναι ζήτηµα της κυβέρνησης��30.  
 Η έννοια και η λειτουργική οργάνωση της ε.π. στην παρούσα εργασία, ταυτίζεται µε τον ορισµό 
του Α.∆ηµαρά, πως ��η εκάστοτε εκπαιδευτική πολιτική, οποιεσδήποτε διαδικασίες και αν οδήγησαν στη 
διαµόρφωσή της, εκφράζεται µε την περιγραφή των σκοπών της και µε την εφαρµογή µέτρων που 
υποτίθεται ότι θα οδηγήσουν στην πραγµατοποίησή τους. Η σχέση και η συνέπεια που υπάρχουν (ή δεν 
υπάρχουν) ανάµεσα στους σκοπούς και στα µέτρα, δίνουν στο εκπαιδευτικό σύστηµα ένα ακόµη βασικό 
χαρακτηριστικό��31. Υπό αυτή την έννοια, στην παρούσα εργασία, ως εκπαιδευτική πολιτική 
εκλαµβάνεται, τόσο η επίσηµη δηµόσια διακήρυξη στόχων και σκοπών (λειτουργία που ασκείται κυρίως 
από κόµµατα της αντιπολίτευσης, αποτέλεσµα της ανάγκης προβολής της θέσης τους, που σχεδόν πάντα 
βρίσκεται σε αντιδιαστολή µε την εφαρµοζόµενη ε.π. της κυβέρνησης), όσο και η πρακτική της 
εφαρµογή, η µετουσίωση δηλαδή της διακήρυξης και του προγράµµατος σε πραγµατικές πολιτικές 
εφαρµογές (λειτουργία αποκλειστικά κυβερνητική).  
 
 
1.1.3. Ι∆ΕΟΛΟΓΙΑ 
1.1.3.1. Θεωρητικές προσεγγίσεις της Ιδεολογίας 
 
 
 Η χρήση της λέξης ��ιδεολογία��, πραγµατοποιείται υπό διαφορετικές νοηµατικές συνθήκες, για 
τον προσδιορισµό διαφορετικών εννοιών, και µε διαφορετικό ποιοτικό βάρος. Ωστόσο, πρώτα και κύρια 
νοηµατικά η ιδεολογία συνίσταται, σε ένα λεκτικά εκφερόµενο σύνολο, εννοιολογικά επεξεργασµένων 
ιδεών για την ερµηνεία, εξήγηση µιας οποιασδήποτε πραγµατικότητας (κοινωνικής, θρησκευτικής, 
πολιτικής, οικονοµικής). ∆εν πρόκειται για µια απλοϊκή παρουσίαση γεγονότων στην πραγµατική τους 
κατάσταση, µε τρόπο όµοιο µε τη µεθοδολογική φαινοµενολογική εποχή/απόσταση που προστάζει 
αποµάκρυνση από τα γεγονότα. Η ιδεολογική απεικόνιση της κοινωνικής πραγµατικότητας εµπεριέχει 
                                                           
29 . Μπουζάκης Σ., όπ.π., σελ.28. Επίσης, για το σύνολο των ιδεών που συστήνουν την κοινή γνώµη, τις δοξασίες, τις 
αντιλήψεις και τελικά την ερµηνεία τους, συγκεντρώνει ο J.B. Thompson υπό τον όρο ��doxa�� στο Ideology and Modern 
Culture, Critical Social Theory in the era of Mass Communication, Polity Press, Cambridge, 1990, σελ.279.  
30 . O.E.C.D., Reviews of National Policies for Education: Greece, Paris, 1982, σελ.40.  
31 . ∆ηµαράς Α., Ειδολογικές τοµές στην ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης, στο, ∆ελτίο της εταιρείας σπουδών 
νεοελληνικού πολιτισµού και γενικής παιδείας, τεύχ.3, Αθήνα 1979, σελ.45.  



 21

αναµφίβολα τον ��υποκειµενισµό��, την ��αυθαιρεσία��, την πολιτική ��σκοπιµότητα��, καθιστώντας την 
ερµηνευτική προσέγγιση και ανάλυσή της δυσχερή, θέτοντας επιστηµολογικά ζητήµατα.  
 Είναι αδύνατο να γίνει οποιαδήποτε προσέγγιση του θέµατος της ιδεολογίας βασιζόµενος κανείς 
σε ένα µονοσήµαντο ορισµό. ∆εν είναι εφικτό, αλλά ούτε και απαραίτητο στα πλαίσια της αποσαφήνισης 
του όρου ��ιδεολογία��, να επεκταθούµε σε ολόκληρο το λεξικογραφικό εύρος που συναντάται, αλλά και 
στην ασύνοπτη πολυσηµία της έννοιας. Μέληµά µας, σ� αυτό το επίπεδο, δεν είναι η καταγραφή των 
σηµασιολογικών µεταβολών στις οποίες περιήλθε η χρήση της έννοιας. Ιδιαίτερη αναφορά και προβολή 
θα γίνει στα στοιχεία που αναδεικνύουν την σταδιακή εξέλιξη και πορεία της έννοιας. Από την ανάλυση 
και ερµηνεία της ιδεολογίας ως αυταπάτης (Γερµανική Ιδεολογία, Μαρξ), αναφορικά µε µια τάξη που 
κατέχει την εξουσία (Μανχαϊµ, Ιδεολογία και Ουτοπία), ως την γενικευµένη έννοια της διαδικασίας 
παραγωγής ιδεών, η πολυσχιδία των ερµηνειών είναι τόσο µεγάλη, ώστε να δυσχεραίνεται η διαδικασία 
εννοιολογικής αποσαφήνισής της. Ωστόσο, η συνεχής µεθοδολογική υπενθύµιση για την αποφυγή 
αυθαιρεσιών και επιστηµολογικού εκλεκτισµού, οδηγεί την προσέγγιση, κατά το εφικτό, στις ερµηνείες 
και τις διαστάσεις του όρου.  
 Οι µελετητές της ιδεολογίας συµφωνούν για την πρώτη32 εµφάνιση του όρου κατά τον 18ο 
αιώνα, µε σαφές για την εποχή περιεχόµενο, αλλά το επιστηµονικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην 
χρονική εξέλιξη του όρου, αφού παρουσιάστηκαν ποικίλες νοηµατικές µορφές, αντιτιθέµενα 
εννοιολογικά περιεχόµενα κατά την ειδικότερη χρήση του, που προχώρησαν µέχρι του σηµείου να τεθεί 
η πρόταση για περιορισµό33 χρήσης του όρου εκφράζοντας σοβαρές επιφυλάξεις για την επιστηµονική 
του οντότητα.  
 Η περισσότερο διαδεδοµένη µορφή της ιδεολογίας στη διεθνή βιβλιογραφία της προσδίδει µια 
αρνητική έννοια, ταυτίζοντάς την µε την ��ψευδή συνείδηση��34, µε την απατηλή απόδοση µιας 
πραγµατικής κατάστασης. Παρ� όλα αυτά, η ιδεολογία αναπαριστά την κοινωνική ��πραγµατικότητα��, 
όπως την συλλαµβάνει, δηλαδή φανταστικά ή στις πραγµατικές συνθήκες ύπαρξής της, παρέχοντας 
πειστικές εξηγήσεις θεωρητικής µορφής, και στοχεύοντας σε µια κινητοποίηση για την συντήρηση ή 
ρήξη της υφιστάµενης κατάστασης. Η κινητοποίηση που µπορεί να προκαλέσει µια ιδεολογία, δηλαδή η 
δυνατότητα να προσλάβει µια πραγµατική αποτελεσµατική κοινωνική δυναµική, προϋποθέτει κατά τον 

                                                           
32 . Σύµφωνα µε τους Λίποβατς Θ. - ∆εµερτζή Ν., η πρώτη εµφάνιση του όρου εντοπίζεται ��το 1796 στα κείµενα του 
γάλλου φιλοσόφου Destutt de Tracy��, στο ��∆οκίµιο για την Ιδεολογία��, Εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα 1994, σελ.22. Κατά τον 
Π.Λέκκα, ο όρος χρησιµοποιείται για πρώτη φορά στην πολιτική, ��µε υποτιµητική έννοια, από τον Ναπολέοντα και 
πρωτοεµφανίζεται ως αναλυτική έννοια το 1827 στο Elements d� ideologie του Dustutt de Tracy�� στο Λέκκας Π., Η 
Εθνικιστική Ιδεολογία, πέντε υποθέσεις εργασίας στην ιστορική κοινωνιολογία, Εκδ.Ε.Μ.Ν.Ε. - Μνήµων, Αθήνα 1992, 
σελ.21. Στην πρώτη χρονική εµφάνιση του όρου ��ιδεολογία��, συµφωνεί και ο ∆. ∆ηµητράκος, αναφέροντας πως ο 
Ναπολέων ��αποκαλούσε περιφρονητικά µια πλειάδα ��σοφών�� ως ιδεολόγους, οι οποίοι πρέσβευαν ότι οι ορθές ιδέες 
πρέπει να οδηγούν τον άνθρωπο στην κοινωνική και πολιτική του ζωή��, βλ. ∆ηµητράκος ∆., Το πρόβληµα της ιδεολογίας 
σήµερα, στο Ιδεολογία (Συλ. τόµ.), Κέντρο Φιλοσοφικών Ερευνών, Σεµινάρια, Εκδ. ∆ωδώνη, Αθήνα 1980, σελ.17. 
Επίσης, για το απαξιωτικό νόηµα της έννοιας, συµφωνεί και ο, Baradat P.L., Political Ideologies, their origins and impact, 
Prentice-Hall International Inc, New Jersey, 1994, σσ.5-6. Το νόηµα της ��περιφρόνησης�� εκφράζει ένα γνωσιολογικό και 
οντολογικό υποβιβασµό, αναφορικά µε την υποβίβαση της σκέψης του αντιπάλου. ∆ηλαδή, σηµατοδοτεί την ταύτιση της 
σκέψης του αντιπάλου µε αναπαράσταση µιας µη πραγµατικής κατάστασης. Για τον υποβιβασµό της έννοιας της 
��ιδεολογίας�� βλ. και Mannheim K., Ideology and Utopia, An introduction to the Sociology of Knowledge, (µτφ. Wirth L. 
- Shils E.), HBJ Book, San Diego, N.Y, London, 1985, σελ.71-2.  
33 . Foucault Μ., Εξουσία, Γνώση και Ηθική, Εκδ. Ύψιλον, Αθήνα, 1987, σελ.20-21. Παρά τις µεθοδολογικές και 
επιστηµολογικές ενστάσεις που εκφράζει ο Foucault, εντούτοις στο έργο του ��Η αρχαιολογία της γνώσης�� χρησιµοποιεί 
τον όρο ��ιδεολογία��, προσδιορίζοντας τη σχέση της µε την επιστήµη. Έτσι, η ιδεολογία µπορεί να τεθεί στην υπηρεσία 
της επιστήµης, µε τον περιορισµό όµως των δυνατοτήτων και της λειτουργίας της, ��χωρίς να την εξαλείψει (ενν.επιστήµη), 
ούτε να την αποκλείσει, τοποσηµαίνεται στο χώρο της, δοµεί ορισµένα από τα αντικείµενά της, συστηµατοποιεί ορισµένες 
από τις αποφάνσεις της, τυποποιεί κάποιες από τις έννοιες και τις στρατηγικές της��, στο Foucault M., Η αρχαιολογία της 
γνώσης, µτφ.Παπαγιώργης Κ., Εκδ. Εξάντας, σελ.279.  
34 . Οι περισσότερες µαρξιστικές ερµηνείες της ιδεολογίας αναφέρονται στην ��ψευδή συνείδηση��, δηλαδή στην θεώρηση 
της ιδεολογίας ως το µέσο για την πολιτική χειραγώγηση των µαζών. Αυτή η ερµηνεία ενυπάρχει στο έργο του Μαρξ και 
του Ένγκελς ��Γερµανική Ιδεολογία��, για να χαρακτηρίσουν την αστική ιδεολογία στο παράδειγµα της γερµανικής 
κοινωνικής πραγµατικότητας.  
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K.Lenk35 την ύπαρξη και λειτουργία δύο απαραίτητων προϋποθέσεων, που αναφέρονται α) στην 
δυνατότητα προβολής ή επιβολής τους και β) στην ικανότητά τους να ενοποιούν ένα σύνολο κοινωνικών 
υποκειµένων προς µία κοινή δράση ή πεποίθηση. Το δεύτερο ��χαρακτηριστικό�� ουσιαστικά 
ικανοποιείται και προϋποθέτει την επίτευξη του πρώτου, δηλαδή την κοινή σύµπραξη µιας οµάδας 
ατόµων σε συλλογικές οργανώσεις υπό µια ελάχιστη συµφωνία σε ένα ιδεολογικό σώµα. Η προϋπόθεση 
της δυνατότητας προβολής και επιβολής, ουσιαστικά αναφέρεται σε συνενώσεις κοµµατικές, ή το ίδιο το 
κράτος, γεγονός όµως που λειτουργεί περιοριστικά στην σύλληψη και ερµηνεία οµάδων µε έντονη 
κοινωνική δυναµική που δεν ανήκουν στο κράτος αλλά ούτε και συστήνουν κοµµατικούς σχηµατισµούς. 
Συνεπώς, η ύπαρξη των δύο προϋποθέσεων που θέτει ο K.Lenk προκειµένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη 
µιας κοινωνικής δυναµικής αναφέρεται περισσότερο στο παράδειγµα µιας πολιτικής αντιπαράθεσης για 
την κατάκτηση ή διατήρηση της εξουσίας.  
 Η κατασκευή ενός ιδεολογικού σώµατος, εµπλέκει πρωταρχικά τον ποµπό/φορέα ως 
διαµορφωτή του corpus των ιδεών που θα περιληφθούν σε ένα σύστηµα και τον δέκτη του 
προτεινόµενου συστήµατος σκέψης. Η διαµόρφωση των ιδεολογικών θέσεων εκλαµβάνει εξαρχής υπόψη 
της την κοινωνική οµάδα πρόσληψης της ιδεολογίας, αφού τόσο ο σκοπός της ιδεολογίας όσο και το 
περιεχόµενο βρίσκονται σε στενή συνάρτηση µε τον δέκτη προς τον οποίο απευθύνονται. Κατ� αυτό τον 
τρόπο ο σκοπός κατασκευής ενός ιδεολογικού συστήµατος σκέψης και η διαδικασία σύλληψης των 
κοινωνικών παραστάσεων καθοδηγεί και καθοδηγείται σε µεγάλο βαθµό από την ιδιαίτερη κοινωνική 
οµάδα στην οποία αναφέρεται. Έτσι, η ιδεολογία είναι το µέσο για την δηµιουργία εκείνων των 
προϋποθέσεων που θα οδηγήσουν στην ταύτιση ή κινητοποίηση µιας οµάδας σε ένα κοινό σκοπό. 
Αναλυτικότερα, σύµφωνα µε τους Λίποβατς Θ. - ∆εµερτζή Ν.36, ο στόχος/σκοπός της ιδεολογίας µπορεί 
να συνοψισθεί, δίχως όµως να εξαντλείται, σε τρία βασικά και άµεσα σχετιζόµενα σηµεία: α) δικαίωση - 
νοµιµοποίηση, β) κινητοποίηση και γ) σχηµατισµό ατοµικών και συλλογικών ταυτοτήτων. 
 Ο πρώτος σκοπός της ιδεολογίας, αναφέρεται στη δικαίωση/νοµιµοποίηση υφιστάµενων 
εξουσιαστικών ή κυριαρχικών σχέσεων. Κοινός τόπος στρατηγικής κάθε κυρίαρχης ιδεολογίας είναι η 
συγκρότηση ενός τεκµηριωµένου λόγου που θα αποδεικνύει την νοµιµότητα και δικαίωση της 
κυριαρχίας της, µε σηµείο αναφοράς τόσο προς την ίδια την κυρίαρχη οµάδα, αλλά σηµαντικότερο και 
συστατικό της ηγεµονίας της, στη συνείδηση και την κοινωνική πρόσληψη των κυριαρχούµενων. 
Πρόκειται περισσότερο για µια επικοινωνιακή σχέση, µεταξύ αντιτιθέµενων πολιτικών ιδεολογιών, που 
ανταγωνίζονται στην δικαίωση της πρωτοκαθεδρίας τους αλλά και στη νοµιµοποίηση της άσκησης 
εξουσιαστικού ελέγχου στο κοινωνικό και πολιτικό (ακόµα και οικονοµικό) περιβάλλον. Αναπαριστάνει 
την κοινωνική πραγµατικότητα µε τρόπο αποδεικτικό για την εξουσία της, και αποδεικνύει ως φυσική 
την κυριαρχία της επί άλλων κοινωνικών/πολιτικών οµάδων, πετυχαίνοντας έτσι µια απαραίτητη 
κοινωνική ��συναίνεση��37 για την διασφάλιση της θέσης της.  
 Παράλληλα προς την ιδεολογία που εκφράζεται από την κυρίαρχη οµάδα, ενυπάρχει και 
αναπτύσσεται η αντίπαλη(-ες) ιδεολογία, των κυριαρχούµενων οµάδων, που στοχεύει σε µια πιθανή ρήξη 
και ανάληψη της κυριαρχίας, εµφανίζοντας και αυτή προθέσεις άσκησης εξουσίας, προσπαθώντας 
παράλληλα να νοµιµοποιεί την παρουσία της και να δικαιώνει την στρατηγική της δράσης, ξεφεύγοντας 

                                                           
35 . Σύµφωνα µε τον K.Lenk οι δύο προϋποθέσεις είναι: α) οι ιδέες και οι ιδεολογίες µπορούν να αποκτήσουν πολιτική 
αποτελεσµατικότητα µόνο όταν οι φορείς τους διαθέτουν τα µέσα και τους τρόπους για την θεσµοθέτησή τους, δηλαδή για 
την επιβολή της δεσµευτικότητάς τους για όλους, β) οι ιδεολογίες µπορούν να καθορίζουν την διάρκεια των κοινωνικών 
διαδικασιών και της συµπεριφοράς, µόνο αν εξυπηρετούν τα συµφέροντα και τις ανάγκες ενός µέρους τουλάχιστον του 
πληθυσµού��, K.Lenk., Πολιτική Κοινωνιολογία, µτφ. Κοκαβέσης Φ., Εκδ. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1990, σελ.197. 
36 . Λίποβατς Θ. - ∆εµερτζής Ν., όπ.π., σελ.94-101. Οι συγγραφείς δηλώνουν µε σαφήνεια την επιστηµονική τους 
απόρριψη να αντιµετωπίσουν και άρα να ορίσουν ��λειτουργίες�� που είναι δυνατόν να ικανοποιεί µια ιδεολογία, 
αντιµετωπίζοντάς την περισσότερο σαν  ��µέσο��, δια του οποίου οι άνθρωποι πράττουν κάτι. 
37 . Το θέµα της κρατικής εξουσίας που εκπροσωπείται από την κυρίαρχη οµάδα και ασκείται στους κυριαρχούµενους, 
προσδιορίστηκε από τον Ν.Πουλαντζά, σε µια συναίνεση που πραγµατοποιείται ��απεργαζόµενο (ενν. το κράτος) την 
ταξική ηγεµονία�� δρώντας ��στο πεδίο µιας ασταθούς ισορροπίας συµβιβασµών µεταξύ κυρίαρχων και δυναστευόµενων 
τάξεων��. Πουλαντζάς Ν., Το κράτος, η εξουσία, ο σοσιαλισµός, (Γ΄έκδ.) µτφ. Γ.Κρητικός, Εκδ. Θεµέλιο, Αθήνα 1991, 
σελ.42-43. 
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από ένα περιορισµένο και άσκοπο ρόλο απλής κριτικής, λειτουργία που όρισε ο K.Manheim, ως 
��ουτοπία��.38 
 Ο δεύτερος σκοπός της ιδεολογίας αναφέρεται στην κινητοποίηση, στην από κοινού δράση των 
κοινωνικών υποκειµένων µε στόχο την µεταβολή των σχέσεων των δοµών ενός ήδη διακηρυγµένου 
πεδίου που έχει ήδη αποσαφηνιστεί κατά την πρώτη διαδικασία της ιδεολογίας, δηλαδή της 
νοµιµοποίησης/δικαίωσης. Έτσι, η ιδεολογία δεν αρκείται στην κατασκευή ενός ιδεολογικού σώµατος 
και στην παθητική αποδοχή του από τις κοινωνικές οµάδες, αντίθετα ουσιαστικός στόχος είναι η κοινή 
σύµπραξη, λειτουργώντας ως πυρήνας πολιτικής κινητοποίησης. Οι αντιµαχόµενες ιδεολογικές θεωρίες 
συγκρούονται επί µιας κοινωνικής πραγµατικότητας και η διαφορετικότητά τους έγκειται στην 
διαφορετική νοητική πρόσληψη των σχέσεων που κυριαρχούν, αλλά και στην κινητοποίηση εκατέρωθεν 
για την διατήρηση ή την ρήξη της κοινωνικής πραγµατικότητας, επί της βάσης µιας κοινής ιδεολογικής 
συµφωνίας ανάµεσα στα µέλη των οµάδων τους. Με την πολιτική κινητοποίηση εκτεταµένων 
κοινωνικών στρωµάτων επιτυγχάνεται η νοµιµοποίηση των πρακτικών που εγκαινιάζουν την εισαγωγή 
νέων ιδεών πέρα και υπεράνω των παραδοσιακών. Η ιδεολογία δεν περιγράφει απλώς τον κόσµο 
φαινοµενολογικά, από απόσταση, δεν προσφέρει απλώς ερµηνείες όµοια µε µια γνωστική διαδικασία, 
χωρίς απώτερο σκοπό, χωρίς µία ��πραξιολογική απόληξη��39. Έτσι, σύµφωνα µε την ερµηνεία και 
σύλληψη της λειτουργία της ιδεολογίας από τον J. Plamenatz, πρόκειται ��για ένα κτήµα ή εφόδιο της 
κοινωνικής οµάδας που χρησιµοποιείται στις κατάλληλες περιπτώσεις��40, δηλαδή οδηγεί και κατευθύνει 
την κινητοποίηση για την επίτευξη µιας προδιαγεγραµµένης πορείας, που επιτυγχάνεται συνήθως 
διαµέσου συγκρουσιακών ρήξεων. Επίσης, οι Θ.Λίποβατς και Ν.∆εµερτζής αναφέρουν πως η 
κινητοποίηση (κοινωνική και πολιτική) διαµέσου της ιδεολογίας προϋποθέτει την ύπαρξη και λειτουργία 
δύο επιπρόσθετων ενδογενών στρατηγικών: την καθολίκευση και την φυσικοποίηση41.  
 Ο τρίτος στόχος ενός ιδεολογικού σώµατος εδράζεται στην προϋπόθεση σχηµατισµού ατοµικής 
και συλλογικής ταυτότητας, γεγονός που ενεργοποιεί και συγκροτεί τους δύο προηγούµενους στόχους. Ο 
προσανατολισµός µιας ιδεολογίας, προκειµένου να γίνει πόλος ταύτισης (δηλ. να πετύχει το στόχο της), 
πρέπει να είναι στραµµένη στην κοινωνική πραγµατικότητα, ωθώντας ταυτόχρονα τα κοινωνικά 
υποκείµενα προς τον ίδιο τους τον εαυτό, ικανοποιώντας την απαίτηση για ενεργή στάση απέναντι στην 
κοινωνία ��κινητοποιώντας τα υποκείµενα και νοµιµοποιώντας τις ένθεν και ένθεν εξουσιαστικές 
επιλογές��42.  
 Το κοινωνικο-ιστορικό περιβάλλον προσδιορίζει σε µεγάλο βαθµό την διαµόρφωση ενός 
ιδεολογικού σώµατος, προσελκύοντας την ερµηνευτική διαδικασία στην αποσαφήνιση των σχέσεων 
κυριαρχίας που ενυπάρχουν στην κοινωνία. Ένα ιδεολογικό σώµα διαµορφώνεται από έναν 
συγκεκριµένο φορέα (κυβερνητικό, κοµµατικό, οµάδα συµφερόντων), επιδιώκοντας την καλλιέργεια και 
συντήρηση των συµβολικών µορφών κυριαρχίας (κυβέρνηση), ή αντίθετα κινητοποιεί µε απώτερο στόχο 
την πολιτική ρήξη µε το status quo. Όποια µορφή και αν εκλαµβάνει και παρά τα ιδιαίτερα συµφέροντα ή 
σκοπιµότητες που επιθυµεί να ικανοποιήσει, ωστόσο η ερµηνεία ενός ιδεολογικού σώµατος µπορεί να 
γίνει εντός του κοινωνικού περιβάλλοντος προς το οποίο απευθύνεται και το οποίο το προσδιορίζει.  
 Οι θέσεις του J.Plamenatz43, για την ιδεολογία αποσαφήνισαν το χώρο της έννοιας, εισάγοντας 
δύο κατηγοριοποιήσεις στόχων, ευρείες αλλά θεµελιώδεις, που έθεσαν τις βάσεις για την ανάλυση του 
ρόλου και της ��λειτουργίας�� των ιδεολογιών, στην κοινωνική πραγµατικότητα. Εντόπισε δύο κύρια 
πεδία/στόχους προς τα οποία τείνει κάθε ιδεολογία να πραγµατώσει: α) περιγραφική και εξηγητική, β) 
                                                           
38 . Manheim K., Ideology and Utopia, An introduction to the Sociology of Knowledge, Routledge, London, 1991, σελ.173. 
39 . Λέκκας Π., όπ.π., σελ.45.  
40 . Plamenatz J., Ιδεολογία, µτφ. Κονδύλης Τ., Εκδ.Κάλβος, Αθήνα 1980, σ.91. 
41 . Η ��καθολίκευση��, αναφέρεται στην προσπάθεια ανάδειξης του µερικού µέσα από το γενικό, προβάλλοντας το γενικό 
καλό (δηλ. το κοινωνικό) ως το µόνο υπαρκτό και επιδιωκόµενο, συντηρώντας έτσι την κοινή σύµπλευση των κοινωνικών 
στρωµάτων σε έναν υπέρτατο όλων στόχο. Η ��φυσικοποίηση��, είναι η στρατηγική που προτάσσει την ανάδειξη της 
��φυσικότητας�� του αιτήµατος και άρα τη λογικότητα, και την νοµιµοποίησή του. βλ. Λίποβατς Θ. - ∆εµερτζής Ν., όπ.π., 
σελ.99-100.  
42 . Λίποβατς Θ. - ∆εµερτζής Ν., όπ.π., σελ.100.  
43 . Plamenatz J., όπ.π., σελ.89-90. 
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παραγγελµατική. Ο Π.Λέκκας αναλύοντας τους στόχους της ιδεολογίας, όπως τους εισάγει ο 
J.Plamenatz, εντοπίζει και µια τρίτη ��λειτουργία, την ��συνεκτική ή παραµυθητική��44.  
 Η ��περιγραφική/εξηγητική��, δεν είναι τίποτα άλλο, παρά η παροχή γνώσεων και αντιλήψεων 
που επεξηγούν την κοινωνική πραγµατικότητα, είτε συνολικά είτε µερικά. Η παραγγελτική, ή 
δεοντολογική κατά τον Λέκκα, λειτουργία της ιδεολογίας, προϋποθέτει, το πραξιολογικό της πρόταγµα, 
δηλαδή παράλληλα µε την απαραίτητη ανάλυση της κοινωνικής πραγµατικότητας, και την προβολή της 
επιδιωκόµενης νέας κατάκτησης, υποδεικνύει και το τί πρέπει να γίνει, ωθώντας έτσι σε ανάληψη 
δράσης. Πρόκειται για µια αυθύπαρκτη και απαρέγκλιτη ακολουθία των δύο πρώτων λειτουργιών, που 
χωρίς την ύπαρξη του δευτέρου σταδίου ακυρώνεται ταυτόχρονα η χρήση και έννοια του όρου 
��ιδεολογία��, επιτρέποντας την αναφορά σε δοξασίες µόνο. Εξάλλου η επιβολή των δύο αυτών 
χαρακτηριστικών θέτει το κοινωνικό υποκείµενο στο κέντρο της δράσης, αφού η εξηγητική λειτουργία 
του παρέχει τις γνώσεις για την κατανόηση της τωρινής του πραγµατικής κατάστασης, ενώ η 
δεοντολογική λειτουργία του υποδεικνύει µία µορφή κοινωνικής πραγµατικότητας προς την επίτευξη της 
οποίας θα ��όφειλε�� να αποβλέπει.  
 Ο Π.Λέκκας, ορίζει την σύµπραξη αυτή, λέγοντας πως ��η ιδεολογία δεν περιγράφει τον κόσµο 
αδιάφορα, δεν προσφέρει απλώς εξηγήσεις, δεν αποτελεί γνωστική διαδικασία χωρίς πραξιολογική 
απόληξη��45. Η ταύτιση αυτή συνάγει το συµπέρασµα της αξιολογικής φόρτισης της ιδεολογίας που 
µπορεί να δηλώνεται απερίφραστα ή ακόµα και να υπολανθάνει µέσα στα λεκτικά διατυπωµένα νοήµατα 
ενός κειµένου, ή ενός προφορικού λόγου. Στην περίπτωση που η πραξεολογική πρόταση δίνεται µε 
σαφήνεια, δεν υπάρχει πρόβληµα ερµηνείας και κατανόησης, στην δεύτερη όµως περίπτωση το 
παρακινούν µήνυµα που βρίσκεται στο εσωτερικό του ιδεολογικού σώµατος είναι δυνατόν να περνά 
απαρατήρητο. Αυτό µπορεί να οφείλεται είτε στην διαφορετικότητα αξιολογικής φόρτισης της 
ιδεολογίας είτε στην µορφή που αυτή λαµβάνει, υπονοώντας κάποια συµπεράσµατα, ώστε αυτά να 
συνάγονται φυσικά και αβίαστα από την περιγραφή και ανάλυση της πρώτης απαραίτητης λειτουργίας.  
 Τέλος, η ��συνεκτική/παραµυθητική��, λειτουργεί παράλληλα µε τους δύο προηγούµενους 
στόχους, στην δηµιουργία κοινωνικής συνοχής, παρέχοντας τα κριτήρια µιας συνειδητής κοινωνικής 
συµµετοχής στα υποκείµενα. Η ταύτιση και κοινή σύµπραξη απαιτεί την επίτευξη µιας µορφής 
αλληλεγγύης µεταξύ των κοινωνικών υποκειµένων, ώστε τελικά η ιδεολογία να γίνει το σηµείο 
αναφοράς και κοινής συλλογικής ταυτότητας που θα ενεργοποιεί την συµµετοχή, κατά την µορφή της 
λειτουργίας της ιδεολογίας ως ��ατοµικής και συλλογικής ταυτότητας��, που αναλύσαµε προηγούµενα, 
σύµφωνα µε την κατηγοριοποίηση των Λίποβατς - ∆εµερτζή.  
 Ευρύτερες είναι οι modus operandi της ιδεολογίας, που προσδιορίζονται από τον J.B.Thompson, 
αναδεικνύοντας τις εξής µορφές46: α) νοµιµοποιητική / legitimation, β) προσποίηση / dissimulation, γ) 
ενοποίηση / unification, δ) θρυµµατισµός / fragmentation και ε) αφηρηµένη αναπαράσταση / reification, 
χωρίς να αποκλείονται άλλες µορφές λειτουργίας, ενώ δυνατή είναι η συνύπαρξη δύο ή περισσότερων 
λειτουργιών αλληλοενισχυόµενες µεταξύ τους.  
 Νοµιµοποιητικά λειτουργεί η ιδεολογία, ενισχύοντας τις υφιστάµενες σχέσεις κυριαρχίας, 
σύµφωνα µε την προσέγγιση του M.Weber47, παρουσιάζοντάς τις ως ��άξιες�� υποστήριξης. Η 

                                                           
44 . Λέκκας Π., όπ.π., σελ.46.  
45 . Λέκκας Π., όπ.π., σελ.45. Στο ζήτηµα του ��παραγγέλµατος�� ο J.Plamenatz, χρησιµοποιεί το παράδειγµα του 
��µύθου��. ��Αν υπήρχε µονάχα ο µύθος κι όχι το δίδαγµα, δε θα είχαµε ιδεολογία. ο µύθος είναι πάντα εκείνος που 
εκφράζεται µε τα λόγια, κι όχι πάντα το δίδαγµα. Εκείνο που κάνει ιδεολογικό τον µύθο είναι πως το ακροατήριό του, 
συνειδητά ή ασυνείδητα, αντλεί απ� αυτόν ένα δίδαγµα��, J.Plamenatz., όπ.π., σελ.90. 
46 . Thompson J.B., Ideology and Modern Culture, Critical Social Theory in the era of Mass Communication, Polity Press, 
Cambridge, 1990, σσ.60-67. 
47 . Σύµφωνα µε τον Μ.Weber, ��κριτήριο κάθε πραγµατικής σχέσης επιβεβληµένου ελέγχου, ωστόσο, είναι ένα σταθερό 
ελάχιστο επίπεδο αβίαστης υπακοής��, στο, The Theory of Social and Economic Organization, (µτφ. Henderson A.M. - 
Parsons T.), The Free Press, N.Y., London, 1974, σελ.324. Παράλληλα, εντοπίζει τρία δυνατά πεδία εφαρµογής της 
νοµιµοποιητικής λειτουργίας, α) το ορθολογιστικό/rational grounds, που επικαλείται τη νοµιµότητα της νοµοθετηµένης 
εξουσίας, β) το παραδοσιακό/traditional  grounds, που επικαλείται την ��ιερότητα�� των πανάρχαιων παραδόσεων, γ) το 
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νοµιµοποίηση επιτυγχάνεται παρουσιάζοντας τις δοµές εξουσίας ως  δικαιολογηµένες και τους 
διακανονισµούς στο επίπεδο εξουσίας που λαµβάνονται µε την εικόνα του ��κοινού καλού��. Η συχνή 
αναφορά στο παρελθόν και στις παραδόσεις, δηµιουργεί το αίσθηµα της ιστορική συνέχειας της 
κοινωνίας, εγκαλώντας εµµέσως στην κοινή συµπόρευση σε ένα κοινά προσδιορισµένο χωρο-χρονικά 
ιστορικό παρελθόν και µέλλον.  
 Η λειτουργία της προσποίησης, εκλαµβάνεται µε την συστηµατική προσπάθεια απόκρυψης, 
άρνησης και αποµάκρυνσης από τις πραγµατικές συνθήκες ύπαρξης της δοµής εξουσίας. Παράλληλα, µε 
την προηγούµενη στρατηγική λειτουργία της συσκότισης της κυριαρχίας, δηµιουργούνται και θετικές 
αξιολογήσεις, µε την χρήση ευφηµισµών, για την περιγραφή της. Η θετική περιγραφή ή ανασκευή, 
νοείται µε την δηµόσια προβολή θετικών στόχων και χάριν του κοινωνικού συµφέροντος δικαιολόγηση 
βίαιων καταστολών κοινωνικής αναταραχής.  
 Ενοποιητική είναι η λειτουργία της ιδεολογίας, όταν αποβλέπει και συντείνει στην δηµιουργία 
ενοποιητικών µορφών, σε συµβολικό επίπεδο, εντός των οποίων επιδιώκεται η εγχάραξη συλλογικής 
ταυτότητας µεταξύ των κοινωνικών υποκειµένων, παρά τις πιθανές µεταξύ τους διαφορές. Ο 
J.B.Thompson εντοπίζει την ενοποιητική λειτουργία της ιδεολογίας, στις κρατικές προσπάθειες 
ανάπτυξης εθνικής γλώσσας, σε ένα περιβάλλον διαφορετικότητας και διαφορετικών γλωσσικών 
οµάδων. ��Η σύσταση µιας εθνικής γλώσσας είναι δυνατό να υπηρετήσει την ανάπτυξη συλλογικής 
ταυτότητας εντός των ορίων ενός κράτους µε οµογενή πληθυσµό��48.  
 Ο θρυµµατισµός, αποτελεί την αντίθετη λειτουργία της ιδεολογίας σε σχέση µε την 
προηγούµενη, την ενοποιητική. Επιδίωξη είναι, ο τονισµός των αντιθέσεων, υφιστάµενων ή 
φαντασιακών, µεταξύ των υποκειµένων µιας οµάδας ή µεταξύ οµάδων. Η προσπάθεια, εντοπισµού και 
υπερτονισµού των διαφορών (κοινωνικών, οικονοµικών), εδράζεται στην εξασφάλιση αποµάκρυνσης της 
πιθανότητας κοινής σύµπραξης και ένταξης σε ένα συλλογικό (κολεκτιβιστικό) σώµα. Ουσιαστικά 
πρόκειται για µια πολιτική επιλογή ��διαίρεσης�� των κοινωνικών οµάδων και των ατόµων, 
εξασφαλίζοντας κατ� αυτό τον τρόπο, ευχέρεια πολιτικών χειρισµών και επιλογών χωρίς τον κίνδυνο 
ανάδειξης ενός αντίπαλου πολιτικο-κοινωνικού ��δέους��.  
 Τελευταία λειτουργία της ιδεολογίας είναι η ��αφηρηµένη αναπαράσταση��. Οι σχέσεις 
κυριαρχίας εγκαθίστανται και συντηρούνται αναπαριστώντας µια µεταβατική, ιστορική κατάσταση 
σχέσεων ως µόνιµη και φυσική. ��Η ιδεολογία διαµέσου της ��αφηρηµένης αναπαράστασης��, περικλείει 
την εξάλειψη της σύγχυσης του κοινωνικού και ιστορικού χαρακτήρα των κοινωνικο-ιστορικών 
φαινοµένων��49. Μια εξουσιαστική κατάσταση σχέσεων, κοινωνικής και ιστορικής δηµιουργίας µπορεί 
να αντιµετωπίζεται (παρουσιάζεται), ως το φυσικό γεγονός ή ως το αναπόφευκτο αποτέλεσµα λογικών 
χαρακτηριστικών, µε την έννοια ενός υφιστάµενου εξουσιαστικού ελέγχου που εµφανίστηκε 
νοµοτελειακά. 
 Οι modi operandi που διέκρινε ο Thompson, παρέχουν ένα µεθοδολογικό ερευνητικό εργαλείο 
αναφορικά µε την διερεύνηση και την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας της ιδεολογίας και ιδιαίτερα 
της κοµµατικής, για την οποία θα γίνει εκτενής αναφορά παρακάτω. Ωστόσο, η κατηγοριοποίηση που 
αναφέρθηκε, παρά την ευρύτητα και πολυσχιδία που την διακρίνει, δεν παύει να αντιµετωπίζει 
εννοιολογικά την ιδεολογία, ως την προσπάθεια εξουσιαστικής εγκαθίδρυσης και προβολής µιας 
ψευδούς, φανταστικής πραγµατικότητας, µε απώτερο στόχο την διατήρηση ή την κατάληψη της 
εξουσίας. Όµως η σύλληψη και αποτίµηση µιας σειρά ιδεών ως ��ψευδείς��, ��εξωπραγµατικές��, 
��φανταστικές��, δηµιουργεί προβλήµατα κατανόησης και σύλληψης της κοινωνικο-ιστορικής 
πραγµατικότητας, θέτοντας επιτακτικά το στοιχείο του µεθοδολογικού ��αντικειµενισµού��. Η ταύτιση 
και σύλληψη της ��ιδεολογίας�� υπό αυτές τις εννοιολογικές µορφές, αποκλείει εξ ορισµού οποιαδήποτε 
πιθανότητα ��αλήθειας�� και ��αντικειµενικής γνώσης�� που µπορεί πράγµατι να αναπαριστά η ιδεολογία. 
Έτσι όµως, η ιδεολογία υπονοµεύεται σε ��έννοια υποδηλωτική διάφορων, αδιάκριτων µεταξύ τους, 
                                                                                                                                                                                   
χαρισµατικό/charismatic grounds, που βασίζεται στην αφοσίωση προς την προηγούµενη εξαιρετική ��ιερότητα��, τον 
ηρωισµό ή τον υποδειγµατικό χαρακτήρα ενός ατόµου που ασκεί εξουσία, όπ.π., σελ.328.  
48 . Thompson J.B., Ideology and Modern Culture, όπ.π., σελ.64.  
49 . Thompson J.B., Ideology and Modern Culture, όπ.π., σελ.65. 
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συστηµάτων ιδεών, που αλλοιώνουν, µε διάφορους τρόπους και για διάφορους λόγους, την 
πραγµατικότητα��50, εκλαµβάνοντας κατά συνέπεια την ��αλήθεια�� ως µοναδική και κοινά αποδεκτά 
προσδιορισµένη. Η κατ� αυτό τον τρόπο σύλληψη και αντιµετώπιση της ιδεολογίας ερµηνεύει τις 
συνήθεις µειωτικές συνδηλώσεις του όρου στην σχετική βιβλιογραφία. Οι ιδέες που συνιστούν ένα 
ειδικότερο ιδεολογικό σώµα εκφράζουν και εκφράζονται πρωταρχικά από κοινωνικά υποκείµενα, 
προσδιορίζοντας έτσι τον τρόπο που κρίνουν την κοινωνική πραγµατικότητα, διαµέσου των ατοµικών ή 
συλλογικών τους παραστάσεων, των αντιλήψεων, των απαιτήσεων και τελικά των ιδεολογικών τους 
αποκρίσεων στην κοινωνική πραγµατικότητα.  
 Όµως το κοινωνικό υποκείµενο είναι ένα εξ ορισµού ��έλλογο όν��, γεγονός που εγείρει αξιώσεις 
για την αποδοχή του, ως εκφραστή και φορέα εννοιών και παραστάσεων επικοινωνίας αναφορικά µε τον 
��κόσµο��, την κοινωνική πραγµατικότητα, την ίδια του την υπόσταση σε ένα ευρύτερο κοινωνικό 
πλαίσιο. Πρόκειται για την πρόσληψη των κοινωνικών υποκειµένων, κατά την έκφραση του A.Giddens, 
ως ��έµπειροι κοινωνιολόγοι��51 για οποιοδήποτε ζήτηµα συµβαίνει γύρω τους και τους αφορά.  
 Επιστρέφοντας στην αποτίµηση των ιδεών και θεωριών που συνιστούν τα ιδεολογικά σώµατα, 
προκειµένου να καταστήσουµε σαφές την εκ µέρους µας πρόσληψή τους, ως ��αντικειµενικές αλήθειες��, 
αναφερόµαστε στο ζήτηµα της συλλογικότητας που απολαµβάνουν οι ιδέες αυτές, παρ� όλη την πιθανή 
��ανακρίβεια�� ή ��φαντασιακή�� πραγµατικότητα που προσδιορίζουν. Τα φαινόµενα που 
προσδιορίζονται από ένα ιδεολογικό σώµα, εδράζονται εντός του υφιστάµενου κοινωνικο-ιστορικού 
χωρο-χρόνου, αναφέρονται σε γεγονότα (αξίες, ιδέες, κοινωνικές παραστάσεις) κοινά για όλα τα 
κοινωνικά υποκείµενα, αλλά το σηµαντικότερο όλων, είναι το γεγονός της αποδοχής, της ερµηνείας 
τους, από κοινωνικές οµάδες ή ολόκληρες κοινωνίες, αποδεικνύοντας την ερευνητική αποδεικτικότητα 
για την αντικειµενικότητά τους. Αυτή η ίδια η συλλογικότητα των φαινοµένων και η κοινή ταύτιση της 
ερµηνείας τους, αποτελεί το απαραίτητο τεκµήριο/κριτήριο της αντικειµενικής τους υπόστασης. Κατά 
τον E.Durkheim, στην ίδια αυτή τη συλλογικότητα των κοινωνικών παραστάσεων και αναπαραστάσεων 
εδράζονται οι ��εγγυήσεις αντικειµενικότητας��52 εξαιτίας ακριβώς της µορφής που εκλαµβάνει,  δηλαδή 
της συλλογικότητας. 
 Η ιδεολογία είναι ένα σύστηµα επεξεργασµένων ιδεών, που αντανακλούν στο µυαλό των 
ανθρώπων κάποια συγκεκριµένα βιώµατα, επιθυµίες ή και αυταπάτες53. Οι ατοµικές αυτές ιδέες 
αποκτούν νόηµα, όταν γίνονται αποδεκτές από ένα σύνολο ανθρώπων µε τα ίδια χαρακτηριστικά 
(κοινωνικά, οικονοµικά, πολιτιστικά), ή ακόµα και µε τις ίδιες πεποιθήσεις (πολιτικές, θρησκευτικές), 
και συνθέτουν µια ιδεολογία, ένα δηλαδή σύνολο κοινών πεποιθήσεων, πίστεων, πρακτικών και 
πολιτικής δράσης, ικανών να κινητοποιήσουν τη συγκεκριµένη οµάδα προς κάποιο σκοπό, που 
απευθύνεται, κατά την έκφραση του M.Weber στο ��κοινό τους συµφέρον��54. ��Κάθε οµάδα, τάξη ή 
κοινωνία θέτει ορισµένους στόχους, τους οποίους επιδιώκει να πραγµατώσει µέσα από συγκεκριµένα 
ιδεολογικο-πρακτικά προγράµµατα��55. 
 Βασικό κριτήριο ανίχνευσης της εκπαιδευτικής πολιτικής της περιόδου που µελετούµε αποτελεί 
η ιδεολογία, τόσο η κυρίαρχη κοινωνική ιδεολογία, όσο και η ιδεολογία των κοµµάτων στα οποία 
αναφερόµαστε. Μελετώντας µια σηµαντική χρονική περίοδο, στη συγκεκριµένη περίπτωση της 
µεταδικτατορικής Ελλάδας, δεν µπορούµε να στηριχτούµε σε µια αποσπασµατική γεγονοτολογική 
αντίληψη των κοινωνικών και πολιτικών φαινοµένων, δίχως να αποσαφηνίσουµε τους ιστορικούς, 
πολιτικούς, κοινωνικούς όρους που προσδιορίζουν την επικρατούσα ιδεολογία.  
 Η ιδεολογία αποτελεί ένα σύστηµα παραστάσεων κοινό για µια οµογενοποιηµένη κοινωνική 
οµάδα (χωρίς απαραίτητο όρο την εσωτερική συνοχή της), που ρυθµίζει τα µοντέλα των στάσεων και 
των συµπεριφορών µε στόχο την απλοποίηση της επίσηµης κυρίαρχης κοινωνικής ταξικής ιδεολογίας, µε 

                                                           
50 . Λέκκας Π., όπ.π., σελ.30. 
51 . Giddens A., The constitution of society, Polity Press, Cambridge 1984, σελ.26.  
52 . Durkheim E., The Elementary forms of Religious life, London 1976, σελ.437. 
53 . Τσαρδάκης ∆., Μια Ανατοµία της Ιδεολογίας, Εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 1987, σ. 20. 
54 . Weber M., Wirtschaft und Gesellschaft, τόµ.1 Koln, Berlin 1956, σ.223-227. 
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την ��κατασκευή µιας εργαλιακής εικόνας της κοινωνικής πραγµατικότητας��56, µε στόχο πάντοτε την 
συγκάλυψη των αντιφάσεων και τον περιορισµό των αµφισβητήσεων ή την κινητοποίηση µε στόχο την 
µετατροπή της βιωµένης κατάστασης. Η µεγάλη δύναµη των εξουσιών στις σύγχρονες κοινωνίες είναι η 
ηθική, φυσική και λογική νοµιµότητά τους. ��Η συναίνεση, η αποδοχή ως αµετάκλητης (της) ιεραρχίας 
που δίνει στις εξουσίες τον ηγετικό τους ρόλο, γίνεται µε τις ιδέες��57. 
  Η ιδεολογία είναι πρώτα και κύρια µια πολιτική διαδικασία και ως εκ τούτου η σύλληψη, 
ερµηνεία και προβολή της, θα προσδιορίσει τις πολιτικές ενέργειες και εφαρµογές που χαρακτηρίζουν 
την εκπαίδευση της ερευνούµενης χρονικής περιόδου, διανοίγοντας διαύλους αναζήτησης µεταξύ 
πολιτικών ιδεολογικών προβολών και συγκεκριµένης πολιτικής επιλογής.  
 
 
1.1.3.2.  Κοµµατική/Πολιτική ιδεολογία   
 
 
 Τα πολιτικά κόµµατα οικοδοµούν τα προγράµµατά τους στη βάση µιας ιδεολογίας 
(φιλελευθερισµός, καπιταλισµός, σοσιαλισµός κ.α.), προκειµένου να συγκροτήσουν ένα ιδεολογικό 
πεδίο πολιτικής έλξης (πόλο έλξης) για τους οπαδούς και να προωθήσουν πολιτικοϊδεολογικούς 
στόχους58. Η συγκρότηση του πολιτικού ιδεολογικού σώµατος από τα κόµµατα, περιλαµβάνει και 
εδράζεται στα κοινά οράµατα µιας κοινωνίας, στο διυνηκές χωρο-χρόνο µιας κοινωνικής 
πραγµατικότητας, και ως εκ τούτου εκφράζει ένα ��χρονικό σχήµα όπου το παρελθόν και το µέλλον 
συντονίζονται και προσφέρουν στην τωρινή δράση µια πληθώρα σηµασιών��59. Σύµφωνα µε τα 
προηγούµενα η διαπίστωση πως η ιδεολογία ��δεν µπορεί να νοηθεί έξω από την ιστορία των ανθρώπων, 
αλλά ούτε κάνοντας αφαίρεση της δικής της ιστορίας και να µελετηθεί σαν ένα καταστάλαγµα 
θετικότητας ανεξάρτητα από την ιστορία που τη σχηµατίζει��60 επισηµαίνει την ολότητα σύλληψης της 
ιδεολογίας µέσα στην κοινωνική πραγµατικότητα, την οποία άλλωστε διαµορφώνει αλλά και από την 
οποία η ίδια διαπλάθεται. Συνεπώς, κάθε ιδεολογικό σώµα, παρά τις παραµορφώσεις που µπορεί να 
προκαλεί στην σύλληψη της κοινωνικής πραγµατικότητας, δεν παύει να αναπαριστά, να εκφράζει τις 
πραγµατικές συνθήκες που τη δηµιούργησαν.  
 Μελετώντας την πολιτική συµπεριφορά, σκόπιµο είναι να την αντιπαραθέτουµε µε την ιδεολογία 
του φορέα και τη χρήση της. Ο J.Plamenatz θεωρεί πως η ιδεολογία στάθηκε αντικείµενο πολιτικής 
εκµετάλλευσης τουλάχιστον για τέσσερις σκοπούς: 
α) για να συσπειρώσει και να συγκρατήσει µια πειθαρχηµένη οµάδα ικανή να επωφεληθεί γρήγορα από 
την αλλαγή των περιστάσεων και να κερδίσει την εξουσία,  
β) για να παροτρύνει τους ανθρώπους να κάµουν µεγάλες θυσίες για υποθέσεις που είχαν περισσότερη 
σηµασία για τους ηγέτες τους, παρά για τους ίδιους,  
γ) για να επεκτείνει την εξουσία µιας κυβέρνησης ή άλλης οργανωµένης οµάδας έξω από τη χώρα ή τις 
χώρες, όπου ήδη βρίσκεται στην εξουσία και  
δ) χρησιµοποιήθηκε µέσα σ� ένα κόµµα ή κάποια άλλη οργάνωση από ανθρώπους που προσπαθούν να 
αποκτήσουν ή να διατηρήσουν τον έλεγχό της61. 
 ��Όπως στην ιδιωτική ζωή διακρίνουµε αυτό που κάποιος σκέφτεται και λέει στον εαυτό του, 
από αυτό που είναι και κάνει πραγµατικά, παρόµοια oφείλουµε ακόµα περισσότερο να διακρίνουµε µέσα 
στους ιστορικούς αγώνες τη φρασεολογία και τις διακηρύξεις των κοµµάτων από την οργάνωση και τα 
πραγµατικά τους συµφέροντα, δηλαδή, αυτό που τα κόµµατα πιστεύουν πως είναι από αυτό που 

                                                           
56 . Κατριβέσης Ν., Η κοινωνιολογική προσέγγιση της πολιτικής ιδεολογίας στον Pierre Ansart, Εκδ. Gutenberg, Αθήνα 
1996, σ.15. 
57 . Φραγκουδάκη Α., Γλώσσα και ιδεολογία, Εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα 1987, σ.188.  
58 . Τσαρδάκης ∆., όπ.π., σ.23. 
59 . Κατριβέσης Ν., όπ.π., σελ.12. 
60 . ∆ηµητράκος ∆., όπ.π., σελ.16. 
61 . Plamenatz J., Ιδεολογία, µτφ. Κονδύλης Τ., Εκδ.Κάλβος, Αθήνα 1980, σ.175. 
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πραγµατικά είναι��62. Ο Μαρξ καλεί κάθε φιλόδοξο ερευνητή της κοµµατικής ιδεολογίας σε µια διπλή 
ανάγνωση, σε έναν εντοπισµό του λανθάνοντος µηνύµατος, θεωρώντας πως, για λόγους που θα 
εξεταστούν παρακάτω, κάθε κοµµατικός σχηµατισµός προβαίνει σε µια αυτο-λογοκρισία, σε µια 
απόκρυψη ή αποσιώπηση θέσεων προκειµένου να διασφαλίσει την επιτυχία του εκλογικού στόχου του. 
Η προτροπή του Μαρξ αναδεικνύει την ύπαρξη και λειτουργία του ιδεολογικού λόγου των κοµµάτων για 
την προβολή προτάσεων που σταθερή επιδίωξη  είναι να αποτελέσουν κοινό αποδεκτό/συναινετοτικό 
τόπο από τα κοινωνικά υποκείµενα. Συνεπώς, η οπτική ενός κοµµατικού σχηµατισµού προσφέρει µια 
περιγραφή, µια ερµηνεία, µία διαφορετική πολιτική πρόταση για την κοινωνική πραγµατικότητα, την 
οποία ο ερευνητής οφείλει να ��αποκρυπτογραφήσει��63, προκειµένου να διαφανούν οι κοινωνικές 
αντιφάσεις και οι συνέπειές τους. Σύµφωνα µε τα προηγούµενα αποδεικνύεται η ουσία της προσέγγισης 
του A.Gramsci, ��το να γράψει κανείς την ιστορία ενός κόµµατος δεν σηµαίνει τίποτα λιγότερο από το να 
γράψει την ιστορία αυτής της χώρας από µια διαφορετική οπτική σκοπιά...��64.  
 Ο P.Ansart ορίζει την πολιτική ιδεολογία ως τα νοητικά εκείνα συστήµατα που ��συνθέτουν κι 
ανασυνθέτουν τα πολιτικά κινήµατα και σαφέστερα ακόµα τα κόµµατα και τους εκπροσώπους τους��65. 
Η λειτουργία της πολιτικής ιδεολογίας από τον κυρίαρχο πολιτικό φορέα λειτουργεί οµογενοποιητικά, 
απωθώντας τις κοινωνικές, οικονοµικές και πολιτικές διαφοροποιήσεις µεταξύ των ατόµων του συνόλου 
στο οποίο απευθύνεται. Η επικοινωνία αυτή µεταξύ ποµπού και δέκτη µε µέσο την ιδεολογία γίνεται µε 
κωδικοποιήσεις των εµπειριών που βιώνει µια κοινωνική οµάδα, τονίζοντας κυρίως τις ��αντιθέσεις 
ανάµεσα στις προσδοκίες της και τις συνθήκες ύπαρξής της��66, προσφέροντας έτσι µια πολιτική 
ερµηνεία του συγκείµενου περιβάλλοντος, µε στόχο βέβαια την προβολή της δικής του πρότασης. Οι 
προσεγγίσεις παρά την πολυσχιδή ανάλυσή τους για το ρόλο και τη λειτουργία της πολιτικής ιδεολογίας, 
τοποθετούν σε δεύτερη µοίρα τον δέκτη του πολιτικού µηνύµατος, και τον τρόπο που ο ίδιος 
αυτοπροσδιορίζεται από τις πολιτικές αναπαραστάσεις του ιδεολογικού λόγου αλλά κυρίως την 
ουσιαστική συµβολή του, εξαιτίας των αιτηµάτων που προβάλλει, στη διαµόρφωση του πολιτικού λόγου. 
Χωρίς, να απορρίπτουµε τις θεωρίες που υπερτονίζουν την λειτουργική απλοποίηση της κοινωνικής 
πραγµατικότητας, ωστόσο ανακύπτει ο κίνδυνος επιστηµονικής µονοµέρειας κατά την προσέγγιση ενός 
ζητήµατος πολύµορφου, αφού περιορίζεται έτσι η δυναµική (κοινωνική, πολιτική) ενός ζώντος 
οργανισµού. 
 Η πολιτική ιδεολογία είναι ενγενώς δυναµική, πρόκειται για ένα ζωντανό σώµα ιδεών, που 
διαµορφώνεται µέσα από αλλεπάλληλες µεταβολές που συµβαίνουν στα επίπεδα της κοινωνικής 
πραγµατικότητας, επιδεχόµενη κριτική, έλεγχο, επεξεργασία και αναίρεση. Ο χαρακτήρας ενός πολιτικού 
ιδεολογικού συστήµατος δεν είναι στατικός, δεν παραµένει αµετάβλητος και ανεπηρέαστος στην πορεία 
της ιστορίας, όπως συµβαίνει µε συστήµατα ιδεών (θρησκεία), που παραµένουν ακλόνητα (ή µε µικρές 
αυστηρά ελεγχόµενες ποιοτικές αλλαγές), ακυρώνοντας οποιαδήποτε προσπάθεια τροποποίησης των 
παραδοσιακών τους αρχών, αλλά ακόµα και πιθανής προσπάθειας ελέγχου τους. Η εγκοσµιότητα67 

                                                           
62 . Μαρξ Κ., Η 18η Μπρυµαίρ του Λουδοβίκου Βοναπάρτη, Μτφρ. Φ.Φωτίου, Εκδ.Θεµέλιο, Αθήνα,  
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63 . Καυταντζόγλου Ι., Πολιτικός Λόγος και Ιδεολογία, Οι εκλογές της µεταπολίτευσης, Εκδ. Εξάντας, Αθήνα 1979, 
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64 . Gramsci A., Prison Notebooks, International Publishers, New York, 1978, σελ.151.  
65 . Κατριβέσης Ν., όπ.π., σ.11. 
66 . Κατριβέσης Ν., όπ.π., σ.17. 
67 . Η εκλογίκευση της κοινωνικής πραγµατικότητας προέρχεται από τα γεγονότα της Γαλλικής Επανάστασης και της 
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κοσµικοποίησης της ιδεολογίας, βλ. και ∆ηµητράκος ∆., όπ.π., σελ.21. 
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ακριβώς των σύγχρονων πολιτικών ιδεολογικών κοµµάτων, παρέχει την βεβαιότητα για την δυναµική 
που τα χαρακτηρίζει.  
 Οι κοµµατικές ιδεολογίες υπόκεινται σε συνεχή έλεγχο, µε εγκόσµια κριτήρια, επί βάσης 
νοητικών επιχειρηµάτων δηµόσια δηλωµένων, επιδιώκοντας να αποκτήσουν ισχύ, γεγονός που κρίνεται 
τελικά από την επιτυχία τους ή µη να πείσουν για την ορθότητα των ιδεολογικών τους προτάσεων. ��Η 
φροντίδα αυτή δεν διασφαλίζει µόνο τη γνησιότητα και τη βιωσιµότητα της απήχησής της, (ενν. της 
ιδεολογίας), αλλά πηγάζει, από τον τρόπο µε τον οποίο η σύγχρονη ιδεολογία προσεγγίζει το αντικείµενό 
της (την κοινωνική πραγµατικότητα), διαρθρώνει τα επιχειρήµατά της και ανακοινώνει τις ερµηνείες και 
τις προοπτικές της��68. Με δεδοµένη την επιδίωξη να πείσει, το ενδιαφέρον προσδιορίζεται στο 
κοινωνικό υποκείµενο, στο άτοµο. Η συνταύτιση µε µια ιδεολογία συµβαίνει αβίαστα, ως ατοµική 
ελεύθερη επιλογή (σε δηµοκρατικά καθεστώτα), και εδράζεται στην ατοµική συνειδητή συµµετοχή και 
επέµβαση στις συλλογικές διαδικασίες που κρίνει πως το αφορούν. Η συνάντηση του κοινωνικού 
υποκειµένου µε ένα ιδεολογικό σώµα αποτελεί την πρώτη αδέσµευτη προσπάθεια διαλόγου µεταξύ 
ατόµου και ιδεολογίας, κατά την οποία η πολιτική ιδεολογία αποτείνεται στο κοινωνικό υποκείµενο µε 
άµεσο στόχο να το πείσει για την εγκυρότητα των προτάσεών της, ώστε να προκαλέσει µε τους 
προβαλλόµενους οραµατισµούς της, την κοινή σύµπραξη για την επίτευξη των οραµάτων της αναφορικά 
µε την κοινωνία.  
 ��Η κοινωνική πραγµατικότητα κατασκευάζεται µέσα από τα νοήµατα που αποδίδουν τα 
υποκείµενα στη δική τους συµπεριφορά και στη συµπεριφορά των άλλων. Το γεγονός ότι οι άνθρωποι 
δεν αντιδρούν µηχανιστικά σε εξωτερικές καταστάσεις αλλά διαθέτουν βούληση, κίνητρα και 
πεποιθήσεις, τα οποία συντελούν στη συµπεριφορά που εκδηλώνουν, σηµαίνει ότι η εξήγηση της 
συµπεριφοράς θα πρέπει να επικεντρώνεται στην ερµηνεία που της αποδίδουν οι δρώντες��69. 
 Το ζήτηµα της παραπλάνησης του κοινωνικού υποκειµένου από ένα ιδεολογικό σώµα, αποτελεί 
ένα σηµαντικό µεθοδολογικό πρόβληµα κατά την προσπάθεια σύλληψης και ερµηνείας της 
εκλογικευµένης πραγµατικότητας, γεγονός που αποτελεί άλλωστε ενγεννές χαρακτηριστικό κάθε 
γνωσιολογικής δραστηριότητας, ακόµα περισσότερο όταν αναφέρεται στην ερµηνεία ενός ζωντανού 
πολιτικού οργανισµού που εµπεριέχει λειτουργίες δύσκολα προσδιορίσιµες στις κοινωνικές 
επιστηµονικές έρευνες. 
 Κεντρικό ζήτηµα κάθε πολιτικής ιδεολογίας είναι η εναγώνια και κινητοποιός προσπάθεια να 
πείσει, πρόκειται δηλαδή για την στενή τους σύνδεση µε το φαινόµενο της εξουσίας. Όµως, παρά τη 
λογική και κινητοποιό στρατηγική, της ανάληψης της εξουσίας, η ιδεολογία δεν µετατρέπεται σε ένα 
απλό λειτουργικό όργανο, κατά συνέπεια δεν αποτελεί έρµαιο των απαιτήσεων της εκλογικής µάζας. 
Μια µονοδιάστατη ερευνητική αναζήτηση, που θα αντιµετώπιζε την ιδεολογία, και κατά συνέπεια το 
φορέα της (το κόµµα) µε αυτό τον τρόπο, θα δηµιουργούσε ένα µεθοδολογικό αποπροσανατολισµό. Τα 
κόµµατα συγκροτούνται ιδεολογικά και διαµορφώνονται ιδεολογικά σε µια σχέση συνεχούς 
αλληλοτροφοδότησης εντός του παριστάµενου πνευµατικού και πολιτιστικού πλαισίου, µιας κοινωνικής 
πραγµατικότητας εν εξελίξει σε µια διαρκή ��κίνηση��. Συνεπώς, το ιδεολογικό corpus που συστήνει ένα 
κόµµα, ορίζει και ορίζεται σύµφωνα πάντα µε µια σειρά συγκείµενων χαρακτηριστικών και φυσικά από 
την ύπαρξη, λειτουργία και το χαρακτήρα άλλων σύγχρονων κοµµατικών οργανισµών αλλά και των 
παρεµβάσεων στις οποίες το ίδιο προβαίνει στην κοινωνική πραγµατικότητα.  
 Έτσι, τα πολιτικά κόµµατα δεν προσλαµβάνουν µόνο την κοινωνική πραγµατικότητα, αλλά 
επιδιώκουν και την διαµόρφωση της πορείας της, της εξέλιξής της και της µελλοντικής προοπτικής της, 
προσφέροντας αναλύσεις, ερµηνείες, πολιτικές επιλογές. Ο Μ.Σπουρδαλάκης διακρίνει τρεις τρόπους 
παρέµβασης των πολιτικών κοµµάτων στην διαµόρφωση της πολιτικής κουλτούρας, όπως αποκαλεί 
ουσιαστικά την πολιτική-κοινωνική πραγµατικότητα: α) ρητά, β) σιωπηρά και γ) συµβολικά.  
 Η ��ρητή�� συµβολή ενός κόµµατος αναφέρεται στην προβολή των πολιτικών του θέσεων µέσα 
από προγράµµατα, που αντιµετωπίζεται ως ��θετική ρητή συµβολή��, είτε αναπτύσσοντας µια κριτική 
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έναντι άλλων πολιτικών θέσεων συντελώντας σε µια αρνητική ρητή συµβολή. Η ��σιωπηρή�� επιρροή 
ενός κόµµατος πηγάζει από τις φιλοσοφικές συνεπαγωγές των ρητών διακηρύξεων, πρωτοβουλιών και 
δραστηριοτήτων τους. Έτσι, η κριτική ενός κόµµατος απέναντι σε ένα θεσµό, σε µια διαφορετική 
πολιτική προσέγγιση, έµµεσα υποδηλώνει και επιτρέπει την ανάδειξη της δικής του πρότασης, δίχως 
όµως να γίνεται ρητή επ� αυτού δήλωση και ανάληψη ρητά προσδιορισµένης πολιτικής θέσης. Ο 
��συµβολικός�� τρόπος επιρροής της πολιτικής κουλτούρας πραγµατώνεται διαµέσου της παραγωγής 
συµβόλων στην πολιτική ζωή. Οι συµβολισµοί που στοχεύουν στην συγκινησιακή συνείδηση και στην 
διανοητική επεξεργασία κατηγοριοποιούνται σε ��άµεσους�� και ��έµµεσους��70.  
 Η κατηγοριοποίηση της πολιτικής επιρροής παρέχει ένα µεθοδολογικό εργαλείο διερεύνησης της 
πολιτικής πρακτικής των κοµµάτων και της λειτουργίας που ασκεί το ιδεολογικό σώµα που εκφράζει. 
Ουσιαστικά οι τύποι επιρροής συντελούνται ταυτόχρονα και αποτελούν κοινό στοιχείο όλων των 
κοµµατικών πρακτικών, µε διαφορετικό ίσως βάρος και ποιότητα που ποικίλει. Ωστόσο, κάθε ρητή 
ιδεολογική έκφραση των κοµµάτων εµπεριέχει τόσο τις ρητές διακηρύξεις, που αποτελούν ένα 
ιδεολογικό σώµα, απαραίτητο για την ελάχιστη κοινή σύµπραξη και συνοργάνωση, χρησιµοποιούν 
αποσιωπήσεις κυρίως αποκρύπτοντας ή προβάλλοντας ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα ριζοσπαστισµού και 
κινητοποίησης, αλλά και προβαίνουν ταυτόχρονα σε παραγωγή συµβόλων, άµεσων ή έµµεσων. 
Πρόκειται για µια αναλυτική κατηγοριοποίηση των πεδίων παρέµβασης των κοµµάτων και αναγνώρισης 
των διαύλων επικοινωνίας µε τις εκλογικές µάζες σε µια ατέρµονη προσπάθεια να πείσουν, να 
συσπειρώσουν να κινητοποιήσουν τα κοινωνικά υποκείµενα.  
 Έχοντας υπόψη τις αναλυτικές αυτές κατηγοριοποιήσεις, άµεσα η ερευνητική διαδικασία 
ανάγνωσης των ιδεολογικών προτάσεων ενός κοµµατικού σχηµατισµού διευρύνεται αναζητώντας όχι 
µόνο τα ρητά και µε σαφήνεια εκφρασµένα, αλλά και τα σιωπηρά ή αποσιωπόντα µηνύµατα καθώς και 
τους συµβολισµούς που επιδρούν στην διαµόρφωση της πολιτικής κουλτούρας και του πολιτικού 
περιβάλλοντος γενικότερα. Συνεπώς, ��η εξέταση της ιδεολογικής διάστασης των κοµµάτων δεν µπορεί 
παρά να λαµβάνει σοβαρά υπόψη, τους υποκειµενικούς παράγοντες, οι οποίοι θέτουν και τα όρια της 
υλικής υπόστασης και έκφρασής της��71.  
 Στην µελέτη αυτή δεν θα περιοριστούµε τόσο στην κυρίαρχη ιδεολογία, αλλά στον επίσηµο 
πολιτικό λόγο που εκφράζουν οι νεοπαγείς κοµµατικοί σχηµατισµοί στην ελληνική πραγµατικότητα 
(πολιτική, εκπαιδευτική). Η κυρίαρχη κοινωνική ιδεολογία υπερέχει έναντι όλων των άλλων ιδεολογιών 
στη συνείδηση των ανθρώπων. Σ� αυτό συντελούν αποφασιστικά ��οι κυρίαρχες οικονοµικές και 
κοινωνικές σχέσεις που στηρίζουν, ενισχύουν και αναπαράγουν αυτή την τάση. Η παραδοχή αυτών των 
σχέσεων από τους ανθρώπους, ως πλαισίου ζωής, αποτελεί το ψυχολογικό υπόβαθρο για την αποδοχή 
της κυρίαρχης ιδεολογίας��72. Πρόκειται για τη µαρξιστική θεώρηση της ιδεολογίας, που µε δεδοµένη 
την κυρίαρχη θέση των ιδιοκτητών των µέσων παραγωγής επιβάλλουν τον κοινωνικό έλεγχο και 
δηµιουργούν συνθήκες θετικής ή ουδέτερης αποδοχής των ιδεολογικών τους απόψεων, συντηρώντας και 
διαιωνίζοντας το status quo. Σύµφωνα µε τον Μουζέλη ��ορισµένα ιδεολογικά θέµατα διαποτίζουν και 
διεισδύουν παντού κατά τέτοιο εκλεπτυσµένο τρόπο, ώστε να έχουν γίνει πλέον µέρος της καθηµερινής 
γλώσσας και επικοινωνίας ή ακόµα αναπόσπαστο µέρος του τρόπου µε τον οποίο τα υποκείµενα 

                                                           
70 . Σπουρδαλάκης Μ., Για τη θεωρία και τη µελέτη των πολιτικών κοµµάτων, Εκδ. Εξάντας, Αθήνα 1990, σελ.128.  Η 
άµεση συµβολική επιρροή συνίσταται στη χρήση συµβόλων που αναφέρονται περισσότερο στο συνειδησιακό και 
συναισθηµατικό ανθρώπινο πεδίο (λ.χ. επιλογή χρωµάτων, παραστατικών στοιχείων) και η έµµεση λειτουργεί µε την 
δηµόσια προβολή χαρακτηριστικών που χωρίς να άπτονται άµεσα στην πολιτική ζωή, ωστόσο προσφέρουν την έξωθεν 
��καλή µαρτυρία�� (λ.χ. εσωκοµµατικός καταµερισµός εργασίας, πολιτική πρακτική κατά τις προεκλογικές περιόδους, 
τρόπος ζωής της κοµµατικής ηγεσίας). Ο τρόπος που λειτουργεί η ιδεολογία στην ατοµική συνείδηση, δηµιουργεί και τις 
διάφορες παραµέτρους που εκλαµβάνει. Οι άνθρωποι εγκωλπόνονται τις ιδεολογικές προβολές, διαµέσου νοηµάτων που 
κατασκευάζουν και νοηµατοδοτούν τα ιδεολογικά σώµατα, ακριβώς εξαιτίας της ίδιας της λειτουργίας της κοινωνικής 
πραγµατικότητας. 
71 . Σπουρδαλάκης Μ., όπ.π., σελ.131.  
72 . Βακαλιός Θ., Ιδεολογία και ταξική συνείδηση, στο, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τ.69, 1986, σελ.194-5. 
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διαµορφώνουν την ταυτότητά τους και σχετίζονται µεταξύ τους��73. Την εγχάραξη και αναπαραγωγή της 
κυρίαρχης ιδεολογίας αναλαµβάνουν οι µηχανισµοί που διαθέτει η κυρίαρχη τάξη, που προσδιόρισε ο 
L.Althusser74 στο θρησκευτικό, σχολικό, οικογενειακό, νοµικό, πολιτικό, συνδικαλιστικό, των µέσων 
ενηµέρωσης και τον πολιτιστικό. 
 Ο πολιτικός λόγος προσδιορίζεται από τον Μ.Μελετόπουλο και οι λειτουργίες που επιτελεί, στα 
εξής: ��α) ερµηνεύει τον κόσµο κατά έναν ορισµένο τρόπο, παρουσιάζοντας την ερµηνεία του αυτή ως 
φυσική και µάλιστα αποκλειστική και β) εµφυτεύει στο άτοµο από την νηπιακή ηλικία τις αξίες εκείνες 
που θεωρούνται συµβατές µε την οµαλή λειτουργία του κράτους και της κοινωνίας��75. 
 Αυτή η προσέγγιση συµφωνεί µε θέσεις ερευνητών που αντιµετωπίζουν την πολιτική ιδεολογία 
σαν το αποτέλεσµα του εκλογικού κοµµατικού ανταγωνισµού, ιδιαίτερα όπου επικρατούν τα 
δικοµµατικά συστήµατα. Όµοια όµως, µε λογική επιχειρηµατολογία από παραδείγµατα δυτικών 
κοινωνιών, εµφανίζονται ερµηνείες που υποστηρίζουν την άµβλυνση των ιδεολογικο-πολιτικών 
διαφορών των κοµµάτων καθώς και µια προσπάθεια ��αποδοϊλεογικοποίησής τους��76, προκειµένου να 
διευρύνουν την εκλογική τους απήχηση και να ξεπεράσουν ιδεολογικά ζητήµατα ταξικών συγκρούσεων, 
συνενώνοντας κοινωνικά διαφοροποιηµένα συµφέροντα, στη µετριοπάθεια και στη χαλαρή οργανωτική 
µορφή.  
  
 
1.1.3.3. Σύνδεση Εκπαιδευτικής Πολιτικής και ιδεολογικού/κοµµατικού σώµατος 
 
 
 Ο όρος εκπαιδευτική πολιτική προϋποθέτει ad hoc την ύπαρξη ενός ��σώµατος�� πολιτικών 
ιδεών, αντιλήψεων και αρχών που πηγάζουν από ένα ευρύτερο συµπαγές και σταθερό σύνολο πολιτικής 
ιδεολογίας που αποτελεί το διαχρονικό φιλοσοφικό σώµα αρχών και προβολών. Η πολιτική αυτή 
ιδεολογία, φορέας και εκφραστής της οποίας αναδεικνύεται ένας κοµµατικός σχηµατισµός, επισείει 
ταυτόχρονα σταθερή παράµετρο, στην υιοθέτηση και άντληση συγκεκριµένων πολιτικών επιλογών σε 
διάφορες τοµείς της κοινωνικής και πολιτικής δράσης.  
 Η ανάγνωση και διάκριση του περιεχοµένου και των ορίων της συγκεκριµένης ιδεολογικής 
πλατφόρµας, αποτελεί το πρωταρχικό απαραίτητο βήµα στην πορεία σύλληψης µιας συγκεκριµένης 
πολιτικής πράξης, ειδικότερα όταν αυτή αναφέρεται στην κατανόηση προβληµάτων, συγκρούσεων, 
επιλογών και κάθε είδους πολιτικών αποφάσεων. Οι στρατηγικές πολιτικές επιλογές, εδράζονται και 
σηµατοδοτούνται σε αναφορά και άµεση προβολή προς ένα συγκεκριµένο σταθερό ή µεταβαλλόµενο 
µέσα στην εξέλιξη των ιδεών, ιδιαίτερο πολιτικο-ιδεολογικό corpus. 
 Η υποστήριξη της θέσης, πως κάθε πολιτικό κόµµα στην εξουσία (ή µη), κατευθύνει και 
σηµατοδοτεί την εκπαιδευτική του πολιτική, σύµφωνα µε τις ιδεολογικές του αρχές και τα πολιτικά του 
ενδιαφέροντα, συνηθέστερα έµενε στο επίπεδο της ανάγκης για εξήγηση και ερµηνεία συγκεκριµένων 
εκπαιδευτικών γεγονότων, υπό το σταθερό θεωρητικό πλαίσιο ενός ιδεολογικο-πολιτικού corpus ιδεών, 
γεγονός που λειτούργησε ακυρωτικά σε κάθε προσπάθεια εντοπισµού και διερεύνησης των δυο 
διαφορετικών εννοιολογικών αντικειµένων, στη διαχρονική και εξελικτική πορεία τους. Η 
αποσπασµατική λήψη εκπαιδευτικών δράσεων, και η ταυτόχρονη προσέγγισή τους µε άµεση προβολή 
και ερµηνεία στη διαφορετικότητα της ιδεολογικής φιλοσοφίας, παρά την ευδιάκριτη λειτουργία που 
παρέσχε (δηλ. την ίδια την δυνατότητα ερµηνείας), ωστόσο αποµάκρυνε την ερευνητική σκοπιά από µια 
εξ αρχής αναζήτηση της σχέσης συγκεκριµένης ιδεολογικο-πολιτικής φιλοσοφίας και εκπαιδευτικής 
πολιτικής, δηλαδή, χωρίς να λαµβάνεται τίποτα de facto, αναζητώντας τους κεντρικούς εκπαιδευτικούς 
άξονες που εδράζονται σε συγκεκριµένες ιδεολογικές αντιλήψεις και αρχές. Συνέπεια της ex posto facto 
                                                           
73 . Μουζέλης Ν., Μεταµαρξιστικές προοπτικές, για µια νέα πολιτική οικονοµία και κοινωνιολογία, µτφ. Καπετανγιάννης 
Β., Εκδ. Θεµέλιο, Αθήνα 1992, σελ.104-5.  
74 . Αλτουσέρ Λ., Θέσεις, µτφ.Γιαταγάνας Ξ., Εκδ.Θεµέλιο 1990, σελ.83-4. 
75 . Μελετόπουλος Η.Μ., Ιδεολογία του δεξιού κράτους 1949-1967, Εκδ.Παπαζήση, Αθήνα 1993, σ. 21. 
76 . Βούλγαρης Γ., Φιλελευθερισµός, Συντηρητισµός, Κοινωνικό Κράτος 1973-1990, Εκδ.Θεµέλιο, Αθήνα 1994, σελ.54.  
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ερµηνείας συγκεκριµένων εκπαιδευτικών µεταρρυθµιστικών προσπαθειών υπό τις δεσµεύσεις µιας 
πολιτικής πλατφόρµας, υπήρξε η αναφορά και ερµηνεία να αποδίδεται στην ύπαρξη, 
συντηρητικών/φιλελεύθερων αντιλήψεων, σοσιαλιστικών πολιτικών, στα πλαίσια µιας προνοιακής 
πολιτικής, χωρίς το απαραίτητο πρωτόλειο στάδιο του ορισµού/καθορισµού µε ακρίβεια των 
εκπαιδευτικών πολιτικών αρχών των συγκεκριµένων θεωριών. Έτσι, όµως η έρευνα λαµβάνει 
σηµαντικές δεσµεύσεις και παραδοχές ως προς το χαρακτήρα της εκπαιδευτικής πολιτικής που προωθεί 
µια συγκεκριµένη πολιτική θεωρία, χωρίς να αναζητούνται συγκεκριµένα διαφοροποιά χαρακτηριστικά, 
ή και διαφορετικές εκφάνσεις που είναι δυνατό να οφείλονται σε µια διαρκή σταδιακή µεταβολή της 
πολιτικής σκέψης και φιλοσοφίας. 
 Σύµφωνα µε τις εννοιολογικές αποσαφηνίσεις των κεντρικών όρων, η εκπαιδευτική πολιτική, 
διαµορφώνεται µέσω µιας διαπραγµάτευσης συµφερόντων, που κυριαρχούν ή βρίσκονται σε 
λανθάνουσα µορφή εντός του κοινωνικο-πολιτικού και εκπαιδευτικού συστήµατος, αλλά παράλληλα 
είναι δυνατό να βρίσκονται και στο εξωτερικό, χωρίς δυνατότητες άµεσου επηρεασµού/επίδρασης των 
υφισταµένων σχέσεων και δοµών του συστήµατος, αλλά µε απεριόριστες εξωτερικές παρεµβολές και 
προβολές. Η διαµόρφωση και προβολή µιας εκπαιδευτικής πολιτικής πρότασης, εδράζεται σε ορισµένο 
βαθµό, µέσα από αναφορές, στόχους και αξίες µιας γενικότερης ιδεολογικο-πολιτικής φιλοσοφίας, το 
οποίο και αποτελεί το ιδιαίτερο ερευνητικό αντικείµενο της εργασίας. Το γεγονός ότι οι θεσµοί και οι 
πολιτικές διαµορφώνονται µε έναν συγκεκριµένο τρόπο ώστε να αντιµετωπίζονται ορισµένης µορφής 
εκπαιδευτικά θέµατα, ενώ ταυτόχρονα αγνοούνται, παραλείπονται ή τίθενται σε δεύτερη προτεραιότητα 
άλλα, ενισχύει την άποψη για την ύπαρξη ενός σώµατος ιδεών, ένα γενικότερο πλαίσιο σύλληψης της 
κοινωνικο-οικονοµικής πραγµατικότητας, που κατευθύνει, θέτει κεντρικούς άξονες και στόχους, και 
οριοθετεί κατά συνέπεια µια συγκεκριµένη πολιτικο-ιδεολογική επιλογή στον τοµέα της εκπαίδευσης, 
καθορίζοντας τελικά αυτό που αναφέρεται ως ��εκπαιδευτική πολιτική��. Παρά, την ταύτιση της αρχικής 
παραδοχής της ερευνητικής διαδικασίας µε την ύπαρξη ενός σταθερού ιδεολογικο-πολιτικού corpus 
αρχών που ορίζει και µια συγκεκριµένη εκπαιδευτική φιλοσοφία, ωστόσο δεν αγνοούνται ή 
παραβλέπονται άλλες σηµαντικές παράµετροι που είναι δυνατόν να κινητοποιούν την εκπαιδευτική 
πολιτική77.  
 Η απουσία ενός σταθερού ιδεολογικού σώµατος ή αντίστοιχα η ύπαρξη ενός ασαφούς 
ιδεολογικού µηνύµατος/δεσµού, προσδιορίζει σε µεγάλο βαθµό αδυναµίες και ανασχέσεις στη σύλληψη, 
υλοποίηση και µετουσίωσή της σε πολιτική ενέργεια78, δηλαδή, διάσταση µεταξύ λόγων και πράξεων, 
µεταξύ ιδεολογικών διακηρύξεων και πολιτικής πρακτικής, γεγονός αναγνωρίσιµο τόσο από τους ίδιους 
τους κοµµατικούς φορείς, όσο και από τις εκλογικές/κοινωνικές µάζες. Συνεπώς, η ιδεολογία ξεκινά από 
κάποιες γενικές ή ειδικές αρχές και αξίες, που ανεξάρτητα από τον τρόπο προσδιορισµού τους, 
εκλαµβάνονται από το κοινωνικό σύνολο ως a priori βασικές παραδοχές ή αξιώµατα. Οι αρχές και αξίες 
που συνθέτουν το ιδεολογικό σώµα, προσδιορίζουν συγκεκριµένες πολιτικές εφαρµογές σε επί µέρους 
θέµατα της κοινωνικής-πολιτικής-οικονοµικής πραγµατικότητας. Συµπερασµατικά, ��ιδεολογία θα 
υπάρχει όσο θα υπάρχει πολιτική δράση, γιατί προϋπόθεση για να είναι αποτελεσµατική οποιαδήποτε 

                                                           
77 . Η Ε.Ζαµπέτα, ορίζει την εκπαιδευτική πολιτική ως το αποτέλεσµα διαφόρων παραγόντων, όπως: α) τον κυρίαρχο 
συσχετισµό των πολιτικών και κοινωνικών δυνάµεων σε κάθε ιστορική εποχή και τον τρόπο µε τον οποίο αυτές 
εκφράζονται µέσα στους εκπαιδευτικούς θεσµούς και στο κράτος γενικότερα, β) τα ��ουσιώδη�� ή ��πυρηνικά�� (κατά την 
έκφρση του R.Dale) προβλήµατα της σύγχρονης κοινωνίας και τις αντίστοιχες συνέπειές τους στην εκπαίδευση (π.χ. 
βαθµός ανάπτυξης µιας κοινωνίας, διαθέσιµοι πόροι, κλπ), γ) µε το βαθµό και τον τρόπο µε τον οποίο κατανοείται η 
έκφραση αυτών των προβληµάτων στην εκπαίδευση από πλευράς των διαφόρων συµφερόντων τα οποία εµπλέκονται στην 
εκπαιδευτική πολιτική��. Ζαµπέτα Ε., Η εκπαιδευτική πολιτική στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση 1974 - 1989, Εκδ. Θεµέλιο, 
Αθήνα 1994, σελ.107.  
78 . Χαρακτηριστική είναι η προσέγγιση του Α.Ανδριανόπουλου, για τις προγραµµατικές ανασχέσεις που εντοπίζει, και που 
παρουσιάστηκαν κατά την περίοδο διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα ∆ηµοκρατία. ��Η ουσιαστική αδυναµία της 
κυβερνητικής τακτικής της Ν.∆ηµοκρατίας, που σε αρκετά µεγάλο βαθµό συνέβαλε και στην εκλογική αποτυχία της, ήταν 
η έλλειψη ενός πολιτικο-φιλοσοφικού πλαισίου για τις πράξεις της. Μιας πολιτικής και οικονοµικής φιλοσοφίας, δηλαδή, 
που θα έθετε αυτόµατα τις γενικές κατευθύνσεις, αλλά και τα πλαίσια ...��.  Ανδριανόπουλος Α., Αλλαγή Πορείας, Εκδ. 
Ευροεκδοτική, Αθήνα 1984, σελ.74.  
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δράση είναι η ύπαρξη κάποιων συγκεκριµένων και ιεραρχηµένων στόχων, καθώς και µια στρατηγική κι 
ένα πρόγραµµα για την επίτευξη αυτών των στόχων, πράγµα που ακριβώς αποτελεί ιδεολογία��79. 

                                                           
79 . Πετρόπουλος Π., Εισαγωγή στην προβληµατική της ιδεολογίας, στο, Τα ιδεολογικά Ρεύµατα και οι ανάγκες της εποχής 
µας, (Συλλ.τόµ.), Εκδ.Ελεύθερο Πολιτικό Εργαστήρι, (Πρακτικά Συνεδρίου Αθήνα, 19-21/10/84), Αθήνα 1985, σελ.29.  



 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ 
2. Βασικές ιδεολογικές αρχές των κοµµατικών σχηµατισµών της Νέας ∆ηµοκρατίας και του 
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος 
 
2.1. Βασικές Ιδεολογικές Αρχές -  Πολιτική Φιλοσοφία της Νέας ∆ηµοκρατίας 
 
 
 Στις 30 Σεπτεµβρίου του 1974, ανακοινώνεται η επικείµενη ίδρυση ενός νέου πολιτικού φορέα, 
της Νέας ∆ηµοκρατίας (Ν.∆.). την αναγγελία του νεοσύστατου κοµµατικού σχηµατισµού πραγµατοποιεί 
ο πρόεδρος και ιδρυτής Κ.Καραµανλής, ενώ η ίδρυση θα ακολουθήσει λίγες µέρες αργότερα, στις 4 
Οκτωβρίου 1974. Η Ν.∆. προέρχεται κοµµατικά από τον πολιτικό χώρο της λεγόµενης ��κεντροδεξιάς��, 
µε άµεση πολιτικο-ιδεολογική συγγένεια προς την προδικτατορική Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση 
(Ε.Ρ.Ε.). Ο νέος κοµµατικός σχηµατισµός αποφεύγει συνειδητά την ταύτισή του µε την Ε.Ρ.Ε., εξαιτίας 
των έκρυθµων πολιτικών διαπλοκών µε τις οποίες συνδέθηκε το κόµµα κατά την προδικτατορική 
περίοδο. Εξαιτίας της άµεσης κοµµατικής συγγένειας µεταξύ Ε.Ρ.Ε. και Ν.∆., προκύπτει επιτακτικά η 
ανάγκη, της συνεχής έξωθεν προβολής και αναπαράστασης της Ν.∆., ως ένα νέο κόµµα, παρά ως 
συνέχεια της προδικτατορικής Ε.Ρ.Ε. ��Ο τίτλος του κόµµατος αποτελεί απόδοση στα ελληνικά του 
τίτλου ενός από τα γκωλλικά κόµµατα (��union pour la Nouvelle Republique��) και ήταν ενδεικτικός της 
επιρροής του γκωλλισµού στον Καραµανλή στα 11 χρόνια της αυτοεξορίας του στην γκωλλική 
Γαλλία��1. Το νέο ιδεολογικο-πολιτικό πλαίσιο της Ν.∆., ��ξεπερνά τη µετεµφυλιακή κληρονοµιά του 
παλιού ιστορικού δεξιού αντικοµουνισµού, υιοθετώντας την ιδεολογία του πολιτικού 
φιλελευθερισµού��2. Εκλογικά το κόµµα της Ν.∆. υπό την προεδρία του Κ.Καραµανλή εξασφαλίζει 
µεγάλες εκλογικές νίκες τόσο στις 17 Νοέµβρη 1974, µε ποσοστό 54,37% και 220 έδρες, όσο και στις 
εκλογές της 20 Νοέµβρη 1977 µε ποσοστό 41,84% και 171 έδρες, κυβερνώντας µέχρι τον Οκτώβριο του 
1981, οπότε και χάνει την εκλογική πλειοψηφία (µε αρχηγό από της 8 Μαϊου 1980 τον Γ.Ράλλη), 
περιορίζοντας τις εκλογικές της δυνάµεις στο 35,88% και 115 κοινοβουλευτικές έδρες. 
 Η ιδρυτική διακήρυξη της Νέας ∆ηµοκρατίας γίνεται από τον Κ.Καραµανλή στις 30-9-1974, 
τρεις µήνες από την παράδοση της χώρας στην κοινοβουλευτική δηµοκρατία. Η συγκρότηση του νέου 
κοµµατικού σχηµατισµού συντελείται µε την συνάσπιση νέων και παλαιότερων προσώπων στην πολιτική 
ζωή του τόπου. Με κριτήριο την εθνική ενότητα, αντλώντας χρήσιµα συµπεράσµατα από το παρελθόν, 
παράλληλα µε την αναγκαιότητα για ριζοσπαστικές πολιτικές κατακτήσεις στο µέλλον, σε µια 
προσπάθεια πειστικής διαβεβαίωσης για την πολιτική εµπειρία, ταυτόχρονα µε την αναγκαία υιοθέτηση 
του ��νέου�� στην πολιτική ζωή της χώρας και οριστικής της αποσύνδεσης από την προδικτατορική ΕΡΕ. 
Η ανάγκη  εκσυγχρονισµού της πολιτικής ζωής και επίδειξης του νέου πνεύµατος συναίνεσης, που 
επιθυµεί να εγκαινιάσει η Νέα ∆ηµοκρατία, γίνεται αντιληπτή από τις συνεχείς αναφορές στην 
προσπάθεια εθνικής ενότητας, παρουσιάζοντας παράλληλα την διακυβέρνηση της χώρας από τον 
συγκεκριµένο πολιτικό φορέα ως ��εθνικό�� µονόδροµο3.  
                                                           
1 . ∆ηµητράς Π.Η., Πολιτικός περίγυρος, Κόµµατα και εκλογές στην Ελλάδα, Εκδ.Λύχνος, Αθήνα 1991, σελ.123. Την 
επίδραση της ∆υτικής πολιτικής σκέψης και φιλοσοφίας στον Κ.Καραµανλή, επισηµαίνει ο Ι.Ε.Πυργιωτάκης, 
επισηµαίνοντας παράλληλα, την ��απόφαση να εγκαταστήσει ένα σύγχρονο κοινοβουλευτικό κράτος σύµφωνα µε τα 
δυτικά πρότυπα��, στο Πυργιωτάκης Ι.Ε., Εκπαιδευτικές Μεταρρυθµίσεις στην Ελλάδα, Ιστορικό - κοινωνική ανάλυση του 
Ελληνικού Εκπαιδευτικού συστήµατος, (αδηµοσίευτη εργασία, υπό µετάφραση), Ρέθυµνο 1996, σελ.34.  
2 . Βερναρδάκης Χρ. - Μαυρής Γ., Οι ταξικοί αγώνες στη µεταπολίτευση, στο περ. Θέσεις, τ.16, Ιούλιος - Σεπτέµβριος 
1986, σελ.82.  
3 . Χαρακτηριστικό της προσπάθειας εγκαθίδρυσης ή παρουσίασης του νέου πολιτικού πνεύµατος κατά την 
µεταπολιτευτική περίοδο, είναι το σηµείο της διακήρυξης της 28ης/30ης Σεπτεµβρίου όπου µεταξύ άλλων γίνεται σαφής η 
επιδίωξη να ξεπεραστούν οι διχασµοί του παρελθόντος, δηλώνοντας πως η ��Νέα ∆ηµοκρατία είναι η πολιτική παράταξη 
που αγνοεί τις διενέξεις και τους διχασµούς του παρελθόντος - που τόσα δεινά επεσώρευσαν στον τόπο µας - και 
προσανατολίζεται στα ευρύτερα δυνατά σχήµατα εθνικής ενότητος��. Ιδρυτική ∆ιακήρυξη της Ν.∆., 30/9/1974. Βλ. επίσης 
και, ∆ιαµαντόπουλος Θ., Η Ελληνική Συντηρητική Παράταξη: Ιστορική Προσέγγιση και Πολιτικά Χαρακτηριστικά, Εκδ. 
Παπαζήση, Αθήνα 1994, σελ.47.  
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 Ήδη από την ιδρυτική πράξη η Ν.∆. ορίζεται υπεράνω του πολιτικού σχήµατος ��∆εξιά - Κέντρο 
- Αριστερά��, προασπιζόµενη τα συµφέροντα του Έθνους, µε ισοπολιτεία και ��ίσα δικαιώµατα απέναντι 
των βιοτικών ευκαιριών και των δυνατοτήτων που διανοίγει ο πολιτικός οικονοµικός και κοινωνικός 
βίος��4. Η ατοµική ελευθερία είναι αξία πρωταρχική και αυθύπαρκτη και απορρίπτεται η θυσία της, στο 
όνοµα οποιασδήποτε άλλης αξίας, όπως ορίζεται ρητά στο άρθρο 1 του καταστατικού λειτουργίας του 
κόµµατος.  
 Παρά τη οριοθέτηση της πολιτικής φιλοσοφίας στα πλαίσια του φιλελευθερισµού, γεγονός που 
προκύπτει άµεσα από την υιοθέτηση του συστήµατος της ελεύθερης οικονοµίας, εντούτοις η ιδεολογική 
αυτή τοποθέτηση, συγχέεται µε τη δήλωση για συµµετοχή των λαϊκών τάξεων στην κατανοµή του 
εθνικού προϊόντος. Ο όρος ��κατανοµή�� του εθνικού προϊόντος, σε αντιδιαστολή µε τον όρο 
��ανακατανοµή��, διαχωρίζει την πολιτική της φιλοσοφία από οποιαδήποτε συγγένεια µε τις αρχές της 
σοσιαλιστικής θεωρίας, δίχως όµως να νοµιµοποιείται και να εντάσσεται στην φιλελεύθερη πολιτική 
ρητορεία επακριβώς. Η ιδεολογική ασάφεια είναι υπαρκτή στο θεµελιώδες αυτό πολιτικό κείµενο, 
εφόσον δεν αποφεύγονται αοριστίες ή και ασάφειες (σκόπιµες ή µη), όπως η υπόσχεση ��ότι θα 
ανανεώνεται (ενν. η Ν.∆.) διαρκώς από τις νέες δυνάµεις της χώρας, τις οποίες θεωρεί πάντα 
προνοµιούχες, γιατί εµφανίζουν αµεσότερα τον παλµό της εποχής µας��5.  
 Η προοπτική της Ενωµένης Ευρώπης, µε τη συµµετοχή της Ελλάδας, αποτελεί στρατηγικής 
σηµασίας πολιτικό θέµα, για τη Ν.∆., υποδεικνύοντας έτσι από την ιδρυτική της ακόµη πράξη την 
ύπαρξη πολιτικής δέσµευσης για την ένταξη της χώρας στον οργανισµό, καθώς και την αντίληψη για τον 
γεωπολιτικό-οικονοµικό χώρο στον οποίο ανήκει η χώρα.  
 Σύµφωνα µε την ιδρυτική διακήρυξη του κόµµατος οι γενικότεροι άξονες που προσδιορίζουν 
την εµφάνιση και θα καθοδηγήσουν την αρχική πορεία συνίστανται στην διατύπωση 4 πολιτικών αρχών:  
- ��Νέα ∆ηµοκρατία είναι η πολιτική παράταξη που ταυτίζει το έθνος µε το λαό. την πατρίδα µε τους 
ανθρώπους της. την πολιτεία µε τους πολίτες της. την εθνική ανεξαρτησία µε την λαϊκή κυριαρχία. την 
πρόοδο µε το κοινό αγαθό. την πολιτική ελευθερία µε την έννοµη τάξη και την κοινωνική ∆ικαιοσύνη. 
- Νέα ∆ηµοκρατία είναι το σύστηµα µε το οποίο οι ολιγότεροι και επώνυµοι καθοδηγούν αντί να 
καταδηµαγωγούν, εκπροσωπούν αντί να καταδυναστεύουν - και σε τελική ανάλυση υπηρετούν - και 
περισσότερους και ανώνυµους. 
- Νέα ∆ηµοκρατία είναι η κίνηση που επιλέγει και συντηρεί από την παράδοση µόνον όσα ο χρόνος 
απέδειξε σωστά και χρήσιµα. Και προχωρεί διαρκώς µε µεγάλα, τολµηρά, αλλά και ασφαλή βήµατα στις 
νέες διαρκώς εξελισσόµενες συνθήκες. 
- Νέα ∆ηµοκρατία είναι η πολιτική παράταξη που αγνοεί τις διενέξεις και τους διχασµούς του 
παρελθόντος - που τόσα δεινά επεσώρρευσαν στον τόπο µας - και προσανατολίζεται στα ευρύτερα 
δυνατά σχήµατα εθνικής ενότητας��6.  
 
 
2.1.1. 1974 - Ιδρυτική πράξη της Νέας ∆ηµοκρατίας 
 
 
 Κατά την ιδρυτική πράξη της Ν.∆. δηλώνονται µε σαφήνεια και ιεραρχούνται οι στόχοι και οι 
υποσχέσεις που αναλαµβάνει, αποδίδοντας ιδιαίτερη σηµασία: α) στην προάσπιση των εθνικών 
συµφερόντων, που βρίσκονται υπεράνω και εκτός στενών κοµµατικών διαχωριστικών γραµµών µεταξύ 
αριστεράς - κέντρου και δεξιάς, β) η Ν.∆. θεωρεί όλους τους Έλληνες όχι µόνο ίσους απέναντι των 
νόµων, αλλά και µε ίσα δικαιώµατα απέναντι των βιοτικών ευκαιριών και των δυνατοτήτων που 
διανοίγει ο πολιτικός, οικονοµικός και κοινωνικός βίος, γ) η Ν.∆. θα επιδιώξει την ποικιλόµορφη, σε 
όλους τους τοµείς ανάπτυξη της Ελλάδας, δ) δηλώνει την πίστη της στα αποτελέσµατα της ελεύθερης 
                                                           
4 . Ιδρυτική ∆ιακήρυξη της Ν.∆., 30/9/1974. 
5 . ��∆ιακήρυξη Ιδρύσεως της Νέας ∆ηµοκρατίας��, Αφιέρωµα ��10 χρόνια Νέα ∆ηµοκρατία��, στο περ. Πολιτικά Θέµατα, 
τ.5, 21, 2-8/11/1984, σελ.30. 
6 . ��∆ιακήρυξη Ιδρύσεως της Νέας ∆ηµοκρατίας��, Αφιέρωµα ��10 χρόνια Νέα ∆ηµοκρατία��, όπ.π., σελ.29.  
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οικονοµίας, επιτρέποντας όµως παράλληλα την ενίσχυση του κρατικού ελέγχου στον οικονοµικό τοµέα. 
επίσης παράλληλα µε την ιδιωτική πρωτοβουλία (στα πλαίσια της φιλοσοφίας της ελεύθερης οικονοµίας) 
έντονο είναι το ενδιαφέρον, για τον έλεγχο και την προάσπιση της συµµετοχής των ευρύτερων λαϊκών 
τάξεων στην κατανοµή του εθνικού προϊόντος, ε) η Ν.∆. θα ανανεώνεται διαρκώς από τις νέες δυνάµεις 
της χώρας, στ) σαφής είναι η πρόθεση ενίσχυσης της παιδείας, της επιµόρφωσης και της επιστηµονικής 
έρευνας, ζ) η Ν.∆. θα αγωνιστεί να καταστήσει την Ελλάδα διεθνώς ανεξάρτητη, συνάπτοντας δεσµούς 
συνεργασίας µε µοναδικό κριτήριο τα εθνικά συµφέροντα, η) πρωταρχικό µέληµα αποτελεί η 
κατοχύρωση της λαϊκής κυριαρχίας και η προσαρµογή του πολιτεύµατος στις ελληνικές πραγµατικές 
συνθήκες.  
 Το πρώτο αυτοπροσδιοριστικό πολιτικο-ιδεολογικό κείµενο της Νέας ∆ηµοκρατίας είναι 
περισσότερο ευρύ και ��ανοικτό�� στις θέσεις του, αποφεύγοντας συστηµατικά τους πολιτικούς 
αφορισµούς και την περιχαράκωση του εκλογικού σώµατος στο οποίο απευθύνεται, επιτρέποντας 
παράλληλα την διάνοιξη διαύλων προς όλα ή σχεδόν όλα τα κοινωνικά στρώµατα και οµάδες. Έτσι, ο 
προσδιορισµός του κοµµατικού σχηµατισµού, παρουσιάζεται µε ιστορικούς δεσµούς προς το πολιτικό 
παρελθόν, γεγονός που παρέχει εγγυήσεις για την  πολιτική/κυβερνητική εµπειρία, παράλληλα όµως, για 
τη Ν.∆., οι δηµοκρατικές δυσλειτουργίες που παρουσιάστηκαν κατά την προδικτατορική περίοδο και οι 
διενέξεις, εγκαταλείπονται, ενώπιον του συµφέροντος του έθνους. Η έννοια του έθνους, και η ρητή 
υπόσχεση για την άσκηση πολιτικής, αυστηρά προσδιορισµένης από τις ανάγκες του, αποτελεί κεντρικό 
µέρος της διακήρυξης του κόµµατος. Εντούτοις όµως, οι ιδεολογικοπολιτικές αµφισηµίες και αοριστίες, 
για την ύπαρξη και δραστηριοποίηση µιας οµάδας επωνύµων που θα καθοδηγούν και θα εµπνέουν την 
πολιτική χάριν του λαού, ενυπάρχουν έντονες.  
 Η πολιτική φιλοσοφία που ακολουθεί το κόµµα εντάσσεται στα πλαίσια του 
��φιλελευθερισµού��, προσαρµοσµένο στις ελληνικές κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες, 
διακηρύσσοντας την πίστη της, στην ισότητα των πολιτών όχι µόνο ενώπιον των νόµων, αλλά µε σαφείς 
προεκτάσεις στους τοµείς της κοινωνικής, οικονοµικής και πολιτικής πραγµατικότητας. Αξιοσηµείωτο 
όµως γεγονός, αποτελεί η απουσία οιασδήποτε αναφοράς στην ατοµική ελευθερία (θεµελιώδης αρχή του 
φιλελευθερισµού) ως κεντρική αρχή της πολιτικής της φιλοσοφίας. Αυτή η πολιτική αρχή θα αποτελέσει 
βασικό σηµείο του ιδεολογικού σώµατος της Ν.∆. κατά τον προσυνεδριακό διάλογο του 1977, οπότε και 
τίθεται σε νέα βάση, η προσπάθεια σύστασης πολιτικής-ιδεολογικής φιλοσοφίας του κόµµατος. 
 Επίσης, στα πλαίσια του πολιτικού φιλελευθερισµού, η Ν.∆. διακηρύττει την υποστήριξη ενός 
συστήµατος οικονοµίας προσανατολισµένο στην ελεύθερη ατοµική δραστηριότητα, δίχως όµως την 
απαραίτητη πολιτικο-ιδεολογική διαύγεια, αφού παράλληλα δηλώνει την πρόθεσή της να διευρύνει τον 
κρατικό οικονοµικό έλεγχο, θέση που αποµακρύνεται από την πολιτική φιλοσοφία του φιλελευθερισµού, 
τουλάχιστον όπως εφαρµόστηκε στις ∆υτικές καπιταλιστικές κοινωνίες και καταγράφεται ως βασική 
φιλελεύθερη αρχή στη διεθνή συζήτηση και βιβλιογραφία.  
 Η ανάληψη της εξουσίας, µε την ταυτόχρονη ίδρυση του νέου κόµµατος, λειτούργησε 
ανασταλτικά στο αίτηµα της ιδεολογικής αποσαφήνισης, µε αποτέλεσµα την συχνή αναντιστοιχία 
κυβερνητικής πρακτικής πραγµατικότητας και διακηρυγµένων στόχων και αρχών του κόµµατος αλλά και 
ακόµα και την συχνή δηµόσια προβολή πολιτικών απόψεων και θέσεων που αντιστρατεύονταν το 
κεντρικό ιδεολογικό σώµα του φιλελευθερισµού7. Η ιδεολογική ασάφεια, υπήρξε περισσότερο 
αποτέλεσµα της µικρής χρονικής περιόδου που δια-µεσολάβησε από την ίδρυση του κόµµατος ως την 
ανάληψη της εξουσίας, θέτοντας έτσι την ανάγκη σύστασης ιδεολογικο-πολιτικού σώµατος σε δεύτερη 
προτεραιότητα, ασχολούµενο το κόµµα και οι εσωκοµµατικοί µηχανισµοί οργάνωσης που ανέπτυξε, 
κύρια µε το κυβερνητικό έργο και την στελέχωση του διοικητικού/κρατικού µηχανισµού. Συνεπώς, όπως 
έχει υποστηριχτεί από πολλούς µελετητές, η εκλογική νίκη της Ν.∆. συντελείται περισσότερο στο αίτηµα 

                                                           
7 . Την θέση, πως η ανάληψη της εξουσίας λειτούργησε ακυρωτικά/ανασταλτικά στην προσπάθεια ιδεολογικής 
αποσαφήνισης σηµαντικών αρχών του φιλελευθερισµού, µε αποτέλεσµα την αναντιστοιχία πολιτικής θεωρητικής 
φιλοσοφίας και ακολουθούµενης δηµόσιας προβολής πολιτικών αρχών, συµµερίζεται, αναφερόµενος στο παράδειγµα της 
οικονοµικής πολιτικής, και ο Χριστίδης Κ.Χ., Πόσο Φιλελεύθερη είναι η Οικονοµική Πολιτική της Νέας ∆ηµοκρατίας, 
στο περ. Νέα Κοινωνιολογία, Άνοιξη, 1990, τ.8, σελ.112.  
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για σταθερότητα χωρίς πολιτικούς ή εθνικούς κλυδωνισµούς, πολιτική που εξασφαλίζεται και 
ικανοποιείται στο πρόσωπο του Κ.Καραµανλή, παρά σε µια ουσιαστική εσωτερική ταύτιση και στήριξη 
του εκλογικού σώµατος προς τις ιδεολογικές αρχές και τις προγραµµατικές διακηρύξεις. Αυτό είχε ως 
αποτέλεσµα, οι θέσεις και οι αρχές του κόµµατος να παραµένουν αρκετά ασαφείς και αόριστες, 
τουλάχιστον κατά την πρώτη κυβερνητική τριετή περίοδο, από το 1974 έως το 1977.   
 
 
2.1.2. 1977 - Ιδεολογικο - πολιτική συγκρότηση 
 
 Τον Απρίλιο του 1977 η Ν.∆. πραγµατοποιεί προσυνεδριακές διαδικασίες πολιτικού διαλόγου 
στην Χαλκιδική, όπου και τίθενται πλέον µε συστηµατικό τρόπο οι ιδεολογικές αρχές και κυβερνητικές 
επιδιώξεις του κόµµατος. Ο πρόεδρος του κόµµατος και πρωθυπουργός Κ.Καραµανλής διακηρύττει έξι 
κατευθυντήριες γραµµές, που προσδιορίζουν και την ιδεολογικο-πολιτική φιλοσοφία της Ν.∆.:  
Α. Πίστη στην ιδέα του Έθνους. Η πίστη στο έθνος και η ρητή υπόσχεση για την λήψη αποφάσεων που 
θα προωθούν και θα λειτουργούν ενισχυτικά της εθνικής κυριαρχίας αποτελεί πρωτίστης σηµασίας 
απόφαση. Είναι σαφής η προβολή της θέσης πως ��το ελληνικό έθνος, µόνον ελεύθερο, ανεξάρτητο και 
κυρίαρχο µπορεί να συνεχίση την ιστορική του πορεία και να αναπτύξη σύµµετρα τις ηθικές, τις 
πνευµατικές και τις υλικές του δυνάµεις. Γι� αυτό η Ν.∆. τοποθετείται έξω και επάνω από τις 
δεσµευτικές και παραπλανητικές ετικέττες της δεξιάς, του κέντρου και της αριστεράς...��8. Η πρώτη 
κατευθυντήρια γραµµή όπως προσδιορίζεται στο κείµενο του 1977, προβλήθηκε αρχικά στην ιδρυτική 
διακήρυξη του 1974, µε ιδιαίτερη έµφαση και θεωρούµενη θεµελιώδης στην προσπάθεια αποσαφήνισης 
της πολιτικής ταυτότητας του κόµµατος.  
Β. Πίστη στην Κοινοβουλευτική ∆ηµοκρατία. Η ανάγκη ύπαρξης και κυρίως ��λειτουργίας�� ενός 
δηµοκρατικού κοινοβουλευτικού πολιτεύµατος νοείται, µε την εγκαθίδρυση ενός ευνοµούµενου κράτους 
που θα εξασφαλίζει την πρόοδο του κοινωνικού συνόλου µέσα σε συνθήκες τάξεως και ασφάλειας για 
τους πολίτες του. Έτσι, η δηµοκρατία οφείλει ��... να συνδυάζει την ελευθερία µε την τάξη µε την 
κοινωνική δικαιοσύνη (...) όπου καµµιά σκοπιµότητα δεν είναι ιερότερη από το δικαίωµα του πολίτου να 
καθορίζει τη µοίρα του��9. Το δεύτερο σηµείο του ιδεολογικού σώµατος, εισάγει την πίστη και την 
προσπάθεια προάσπισης του δικαιώµατος της ελεύθερης ατοµικής δράσης, ως βασικό στοιχείο του 
δηµοκρατικού πολιτεύµατος. Η έννοια της ατοµικής ελευθερίας συνδυάζεται και νοείται σε αντιστοιχία 
µε την κοινωνική δικαιοσύνη, χωρίς όµως να προσδιορίζεται επακριβώς η πολιτικο-φιλοσοφική 
συνάφεια των δύο. Σαφές είναι πως η έννοια της κοινωνικής δικαιοσύνης εκλαµβάνεται διαφορετικά από 
τη Ν.∆. σε σχέση µε την χρήση του όρου από το ΠΑ.ΣΟ.Κ., ζήτηµα που θα µας απασχολήσει αργότερα 
(κατά την ανάλυση των πολιτικών θέσεων της Ν.∆. όπως εκφράστηκαν στο Α΄ Συνέδριο του κόµµατος 
το 1979), όπου και προσδιορίζεται µε περισσότερη σαφήνεια η πολιτικο-ιδεολογική πρόσληψη και 
προβολή της έννοιας από τη Ν.∆. 
Γ. Η Ν.∆. πιστεύει στην Κοινωνική ∆ικαιοσύνη. Στο ίδιο πνεύµα και συνεχεία των προηγούµενων είναι 
και το τρίτο σηµείο των κατευθυντήριων γραµµών. Η Ν.∆. διακηρύττει την πίστη της στην ισότητα των 
πολιτών, όχι µόνο ενώπιον των νόµων αλλά απέναντι των ευκαιριών που παρουσιάζονται σε όλους τους 
τοµείς της κοινωνικής πραγµατικότητας. Η ταύτιση της πολιτικής ελευθερίας µε την κοινωνική 
δικαιοσύνη νοηµατοδοτείται από το γεγονός πως ��θα ήταν άχρηστη η ελευθερία χωρίς το δικαίωµα του 
πολίτου να µετέχει στο εθνικό προϊόν κατά το µέτρο της συµβολής του��10.  
∆. Η Ν.∆. πιστεύει στην Ελεύθερη ∆ηµοκρατική Οικονοµία. Παρά την υιοθέτηση της φιλελεύθερης 
πρότασης για ελεύθερη οικονοµική αγορά, εντούτοις, η θέση συσκοτίζεται µε την επιδίωξη ελεύθερης 
οικονοµίας ��όταν συνδυάζεται σύµµετρα και δίκαια το συλλογικό µε το ατοµικό στοιχείο. Την 

                                                           
8 . Εφηµ. Μακεδονία, 3/4/1977, σελ.10.  
9 . Εφηµ. Μακεδονία, όπ.π.  
10 . Εφηµ. Καθηµερινή, όπ.π. 
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εξισορρόπηση αυτήν εκφράζει η οικονοµική φιλοσοφία της Ν.∆. Η οικονοµική ανάπτυξη δεν αποτελεί 
αυτοσκοπό. Αποτελεί προϋπόθεση και µέσο της κοινωνικής προόδου...��11.  
Ε. Η Ν.∆. πιστεύει στην Ειρηνική ∆ιαβίωση των λαών. Πρόκειται ουσιαστικά για την οριοθέτηση των 
διεθνών σχέσεων της ελλάδας, εντός των πλαισίων των Ε.Ο.Κ., αφού επαναλαµβάνεται η γνωστή από το 
1974 θέση του κόµµατος για την ανάγκη ανάπτυξης ουσιαστικών δεσµών µε τις χώρες της δηµοκρατικής 
∆ύσης.  
ΣΤ. Η Ν.∆. πιστεύει στις πολιτιστικές δυνατότητες της χώρας µας. Η πίστη της Ν.∆. στην δυνατότητα 
της πολιτιστικής ανύψωσης εδράζεται στην ανάπτυξη της ελληνικής παιδείας. Σ� αυτό το πλαίσιο, ��η 
πολιτική πράξη οφείλει να µην εξαντλείται στην αντιµετώπιση µόνο των επικαιρικών προβληµάτων. 

πρέπει να δηµιουργή και την υποδοµή για την πνευµατική προαγωγή και την πολιτιστική ακτινοβολία 
του έθνους. Όργανο της µακρόπνοης αυτής πολιτικής είναι η παιδεία και γενικότερα η φροντίδα για την 
νεότητα. Η παιδεία είναι αυτή που διαπλάθει ελεύθερους ανθρώπους και δηµοκρατικούς πολίτες, 
ικανούς να συµβάλλουν στην προαγωγή της χώρας��12.  
 Η έντονη ιδεολογική υπεροχή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και ο κοµµατικός προσεταιρισµός ολοένα και 
µεγαλύτερου µέρους των ψηφοφόρων, δηµιούργησε τις προϋποθέσεις για την ιδεολογική 
ανασυγκρότηση του κόµµατος της Νέας ∆ηµοκρατίας, απέναντι σε ένα έντονα ευρύ ιδεολογικοποιηµένο 
αριστερό χώρο. Έτσι, ενώ κατά την περίοδο 1974 - 1977, δεν υπήρξε έντονη ιδεολογική συζήτηση στο 
χώρο της Ν.∆., εξαιτίας και του µεγάλου εκλογικού αποτελέσµατος του 1974, µετά της εκλογές του 1977 
και τη µείωση του ποσοστού της κατά 12,5%, παρουσιάστηκε επιτακτική η προσέγγιση των ψηφοφόρων 
µε βάση, ένα ιδεολογικό µανιφέστο που θα αποσαφήνιζε την πολιτική της φιλοσοφία, ενώ παράλληλα θα 
προέβαλλε τη δική της στρατηγική πρόταση, έναντι των προτεινόµενων λύσεων του ανερχόµενου 
αριστερού χώρου, µε κύριο εκπρόσωπό του, το ΠΑ.ΣΟ.Κ.  
 
 
2.1.3. 1979 - Α΄ Συνέδριο 
 
 
 Το Α΄ συνέδριο του κόµµατος πραγµατοποιήθηκε στη Χαλκιδική, και αποτέλεσε τη βασική 
ουσιαστικά αποσαφήνιση των ιδεολογικών αρχών, µε τις οποίες οδηγήθηκε στις εκλογές του 1981. Η 
πρώτη ουσιαστικά συµπαγής ιδεολογικο-πολιτική διακήρυξη παρουσιάστηκε στο συνέδριο του 
κόµµατος, οριοθετώντας τον ιδιαίτερο πολιτικό χώρο που εκπροσωπούσε. Εκφραστής των ιδεολογικών 
αρχών του κόµµατος υπήρξε ο πρόεδρος και πρωθυπουργός Κ.Καραµανλής. Έξι ήταν οι κατευθυντήριες 
γραµµές που προσδιόριζαν το πολιτικο-ιδεολογικό σώµα της Ν.∆.13: 1) η πίστη στο έθνος, 2) η πίστη 
στην ειρηνική συµβίωση των λαών, 3) η πίστη στην Κοινοβουλευτική ∆ηµοκρατία, 4) η πολιτική της 
κοινωνικής δικαιοσύνης, 5) η πίστη στην ελεύθερη, δηµοκρατική οικονοµία και 6) η πνευµατική ανέλιξη 
και πολιτιστική ακτινοβολία του Έθνους.  
 Η ιδεολογική αυτή διακήρυξη του 1979 χωρίς να αποµακρύνεται σηµαντικά από προηγούµενες 
τοποθετήσεις του κόµµατος (προσυνέδριο 1977) για την πολιτική του φυσιογνωµία, ωστόσο παρουσιάζει 
διαφορετική ιεράρχηση σκοπών και αρχών, κάνοντας ταυτόχρονα εµφανή µια προσπάθεια διεύρυνσης 
των (εκλογέων) αποδεκτών των ιδεολογικών της θέσεων.  
 Για το πρώτο σηµείο, της ιεράρχησης, η προάσπιση και πρωταρχικότητα του ��Έθνους�� 
αναδεικνύεται σε κυρίαρχο στόχο της πολιτικής της, που ερµηνεύεται στην διασφάλιση της εθνικής 
ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας. Με τη χρήση του όρου αυτού, φιλοδοξεί η Ν.∆. 
να αναδείξει αναµφισβήτητα την κυβερνητική της προσπάθεια ως ��Εθνική��, ωφέλιµη για το λαό, του 
οποίου την εθνική ελευθερία προασπίζεται µε τον καλύτερο τρόπο. Η Ν.∆. δεν ρίχνει τους εθνικούς 
δεσµούς µε την ιστορία του τόπου, έτσι δηλώνεται πως, ��εµπνέεται και παραδειγµατίζεται, από τα 
λαµπρά πολιτιστικά πρότυπα, που εδηµιούργησε ο ελληνικός πολιτισµός, στην ιστορική πορεία των 
                                                           
11 . Εφηµ. Καθηµερινή, όπ.π. 
12 . Εφηµ. Καθηµερινή, όπ.π. 
13 . Εφηµ. Καθηµερινή, 6-7/5/1979, σελ.15. 
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αιώνων. Η ουσία της πολιτικής της φιλοσοφίας είναι ελληνική. και συνδυάζει την υγιή παράδοση µε ό,τι 
καλύτερο έχει να προσφέρει η σύγχρονη σκέψη��14.  
 Στη συνέχεια, εκφράζεται µε τρόπο σαφή πως, η θέση της Ελλάδας βρίσκεται στο ∆υτικό κόσµο, 
στόχος που θα πραγµατωθεί µε την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα. Στο θέµα 
της ένταξης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, και την αρνητική θέση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. µε την βασική 
αιτίαση, για πολιτικο-οικονοµική εξασθένιση της χώρας, ο Κ.Καραµανλής χωρίς να προσδιορίζει, 
ωστόσο τονίζει πως η Ελλάδα θα διατηρήσει την αυτονοµία της, τόσο στην επιλογή στρατηγικών για την 
επίλυση των εσωτερικών της προβληµάτων, όσο και στη έκφραση λόγου για τις αποφάσεις στα πλαίσια 
της Ευρωπαϊκής κοινοτικής πολιτικής, καθιστώντας σαφή τη διάθεση υιοθέτησης ενός ��αυτόνοµου�� 
µοντέλου κοινωνικής-πολιτικής-οικονοµικής ανάπτυξης.  
 Η πίστη στην Κοινοβουλευτική ∆ηµοκρατία που διακηρύσσεται στο πρώτο Συνέδριο, νοείται µε 
την ύπαρξη και λειτουργία ορισµένων βασικών κοινωνικών χαρακτηριστικών, όπου η ελευθερία 
συνδυάζεται µε την τάξη και η ��τάξη µε την κοινωνική δικαιοσύνη, γιατί δεν µπορεί να υπάρξει 
ελευθερία χωρίς τάξη, όπως δεν µπορεί να υπάρξει και τάξη χωρίς κοινωνική δικαιοσύνη��. Στο σηµείο 
αυτό γίνεται η πρώτη αναφορά στο δικαίωµα της ελεύθερης βούλησης και της ελευθερίας πράττειν σε 
κάθε πολίτη, ως ενγενές απαραβίαστο, αναφαίρετο και θεµελιώδες χαρακτηριστικό κάθε δηµοκρατικού 
συστήµατος. Πρόκειται για την πρώτη αναµφισβήτητη και θεµελιακή αρχή στα πλαίσια αυτού του 
ιδεολογικού µανιφέστου που τοποθετεί το κόµµα στα πλαίσια της ιδεολογικής φιλοσοφίας του κλασικού 
Φιλελευθερισµού, στο πλαίσιο της οποίας ανήκει και η ρητή διαβεβαίωση πως ��καµιά σκοπιµότητα δεν 
είναι ιερότερη από το δικαίωµα του πολίτη να αποφασίζει ο ίδιος για την µοίρα του��15.  
 Ο πολιτικο-ιδεολογικός λόγος των κοµµάτων της µεταπολίτευσης, χαρακτηρίζεται συχνά ως 
προβληµατικός και αναντίστοιχος, αναφορικά µε τις θεµελιακές πολιτικο-φιλοσοφικές τους αρχές. Στα 
ίδια πλαίσια κινούνται και οι διακηρύξεις της Ν.∆., όπου ενώ τονίζεται το υπέρτατο αγαθό της ατοµικής 
ελευθερίας, αυτοπροσδιορίζοντας µια ουσιαστική πολιτική προσέγγιση µε την φιλοσοφία του 
φιλελευθερισµού, ωστόσο, ο πρόεδρος του κόµµατος δηλώνει την απόρριψη κάθε θεωρίας περί 
ταξικότητας στη κοινωνία, καθιστώντας σαφές πως η Ν.∆., ��δεν εκπροσωπεί τα συµφέροντα ορισµένης 
κοινωνικής τάξεως. Εκπροσωπεί εκείνους, που την ακολουθούν και που προέρχονται από όλες τις τάξεις 
του ελληνικού λαού, για το σύνολον του οποίου και αγωνίζεται��16. 
 Η ��υπερταξική�� πολιτική ανάλυση της Ν.∆. αποβλέπει στην πολυσυλεκτικότητα ψήφων και 
στην διεύρυνση του ��χώρου�� όπου απευθύνεται, αρνούµενη την προάσπιση συµφερόντων κάποιας 
κοινωνικής οµάδας και ιδιαίτερα της µεγαλοαστικής, κατηγορία που της προσάπτεται από όλα τα 
αριστερά κόµµατα. Έτσι ερµηνεύεται η άρνηση ένταξης στο απλοϊκό και ίσως παραπλανητικό σχήµα 
που ορίζει τον πολιτικό χώρο ως ��Αριστερά - Κέντρο - ∆εξιά��. Ωστόσο, παρά την απόρριψη 
τοποθέτησης του κόµµατος σε ένα ιδεολογικοπολιτικό πλαίσιο εντός του σχήµατος ��Α-Κ-∆��, στην 
πολιτική ρητορεία για τα αντίπαλα κόµµατα, χρησιµοποιούνται  αυτούσιοι οι πολιτικοί όροι και οι 
σχηµατικές (προσδιοριστικές) έννοιες, τοποθετώντας τους συλλήβδην στο χώρο της Αριστεράς, 
επισηµαίνοντας παράλληλα την εγγραφόµενη αδυναµία τους ��να προσδιορίσουν την µορφή και την 
έκταση του αριστερισµού τους��17. 
 Ερωτήµατα επίσης αναδύονται από την προσπάθεια άµβλυνσης των σηµαντικών ιδεολογικών 
διαφοροποιήσεων των κοµµάτων, και ο εντοπισµός της ειδοποιού διαφοράς µεταξύ τους, µόνο στο θέµα 
της έκτασης του κρατικού παρεµβατισµού, τον οποίο η Ν.∆. δεν απορρίπτει. Η µη αποδοχή του 
θεωρητικού σχήµατος ��αριστερά-κέντρο-δεξιά�� παρέχει µελλοντικά την ευχέρεια επιλογής επιµέρους 
πολιτικών επιλογών που προσιδιάζουν σε διαφορετικές ιδεολογικοπολιτικές αρχές, νοµιµοποιώντας 
παρεκκλίσεις επιλογών. Επίσης, η συνεχής προσπάθεια αποκήρυξης του όρου ��∆εξιά�� από την πολιτική 
ταυτότητα της Ν.∆., τουλάχιστον µέχρι το 1985, καταδείχνει την πολιτική απαξίωση του όρου, γεγονός 
που ενισχύει την µη-αποδοχή ένταξης στο ιδεολογικοπολιτικό πλαίσιο ��Αριστερά - Κέντρο - ∆εξιά��. 
                                                           
14 . Εφηµ. Καθηµερινή, όπ.π. 
15 . Εφηµ. Καθηµερινή, όπ.π. 
16 . Εφηµ. Καθηµερινή, όπ.π. 
17 . Εφηµ. Καθηµερινή, όπ.π. 
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 Η υιοθέτηση της ��υπερταξικής�� πολιτικής ανάλυσης, προσφέρει τη δυνατότητα στο πολιτικό 
µήνυµα να εγκαλεί ευρύτερο τµήµα του εκλογικού σώµατος, πέρα από τα όρια που δηµιουργεί το 
θεωρητικό πολιτικό σχήµα που αναφέρθηκε. Παράλληλα προς την πρώτη λειτουργία, χαρακτηριστικό 
της φιλελεύθερης θεωρίας είναι η σκόπιµη παράβλεψη των ταξικών διαφορών, µε την απόρριψη 
οποιασδήποτε κοινωνικής ανάλυσης βασισµένης σε κοινωνικές τάξεις και στρώµατα, ��προτιµώντας να 
προσποιείται πως δεν υπάρχουν��18.  
 Η ��υπερταξική�� πολιτική φιλοσοφία, προσφέρει την ευχέρεια έγκλισης µεγαλύτερου τµήµατος 
των ψηφοφόρων µε την ευρεία ανάληψη κοινωνικών αιτηµάτων, στα πλαίσια του εκλογικού κοµµατικού 
ανταγωνισµού, ακυρώνοντας κάθε προσπάθεια εσωτερικής (εντός του κόµµατος) ή εξωτερικής (από 
άλλους κοµµατικούς σχηµατισµούς) κριτικής για παρέγγκλιση από τις ιδεολογικές αρχές και στόχους, 
που αφορούν είτε επιµέρους πολιτικά θέµατα, είτε γενικότερες αλλαγές της κυβερνητικής πολιτικής. 
Σύµφωνα µε τον Κ.Καλλία, στέλεχος του κόµµατος, η απόρριψη των ιδεολογικών σχηµάτων επιτρέπει 
στην κυβέρνηση ��να διατηρήσει την ευχέρεια επιλογής των µέτρων, τα οποία θα νόµιζε εκάστοτε 
επωφελή και θα εφάρµοζε κατά την άσκηση της οικονοµικής και της γενικότερης πολιτικής της��19, 
επιβεβαιώνοντας την σκόπιµη αοριστία του ιδεολογικού ��σώµατος�� που εκπέµπει, επιτρέποντάς της, 
µεγαλύτερη ευχέρεια επιλογής πολιτικών στρατηγικών, αναλόγως προς τις αναδυόµενες ανάγκες. 
 Με αυτό το ερµηνευτικό πλαίσιο ορθολογικοποιείται και ο αυτοπροσδιορισµός του κόµµατος 
στα πλαίσια της ιδεολογικής φιλοσοφίας του ��ριζοσπαστικού φιλελευθερισµού, που ευρίσκεται µεταξύ 
του παραδοσιακού φιλελευθερισµού και του δηµοκρατικού σοσιαλισµού��20, οριοθέτηση ασφαλώς τόσο 
ευέλικτη ώστε µέσα στα πλαίσια της ιδεολογικής νοµιµότητας και των αρχών της ��ελεύθερης 
οικονοµίας��, να δηλώνει ο Κ.Καραµανλής πως ��κρατικοποίησε την Ολυµπιακή Αεροπορία, τα 
διυλιστήρια του Ασπροπύργου, το συγκρότηµα της Εµπορικής Τραπέζης και τις Αστικές 
Συγκοινωνίες��21, παράλληλα µε την ίδρυση σηµαντικών κρατικών βιοµηχανιών. 
 Η προσπάθεια ανάκτησης των πολιτικών διαύλων µε τις λαϊκές µάζες που συγκινούνται από την 
σοσιαλιστική ρητορεία που πρεσβεύει ο αριστερός πολιτικός χώρος την ίδια χρονική περίοδο, ερµηνεύει 
την ��σοσιαλίζουσα�� τάση της πολιτικής ρητορείας του Κ.Καραµανλή, που δηλώνει άλλωστε ενισχυτικά 
προς την υιοθέτηση αυτής της άποψης, πως, ��η κυβέρνηση δεν έχει δογµατικές προκαταλήψεις. 
Κριτήριό της είναι, σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση, το οικονοµικό και το κοινωνικό συµφέρον του 
Λαού. Γι� αυτό συµβαίνει να εφαρµόζουµε συχνά πολιτική προοδευτικότερη από πολλές χώρες της 
δύσεως, που κυβερνώνται από σοσιαλιστικά κόµµατα, χωρίς να είµαστε σοσιαλισταί��22.  
 Επιστρέφοντας στις ιδεολογικές αρχές του κόµµατος, όπως αυτές εκφράζονται από τον 
Κ.Καραµανλή στο συνέδριο της Χαλκιδικής το 1979, τέταρτη ιδεολογική προτεραιότητα είναι η 
��Κοινωνική ∆ικαιοσύνη��. Η Ν.∆. διακηρύττει πως θεωρεί όλους του Έλληνες ίσους απέναντι των 
ευκαιριών, που σηµαίνει πως όλοι έχουν πρόσβαση σε κάθε ευκαιρία και προνόµιο, εξασφαλίζοντας 
παράλληλα σε κάθε πολίτη ��µόνιµη απασχόληση, δίκαιη αµοιβή του µόχθου του και πλήρη ασφάλιση 
για το µέλλον αυτού και των παιδιών του��23. Η θέση αυτή εντάσσεται στη πολιτική φιλοσοφία του 
φιλελευθερισµού, αφού παρέχεται δυνητικά, σε κάθε πολίτη απρόσκοπτη κατάκτηση θέσεων, σε όλους 
                                                           
18 . Arblaster A., The rise and decline of Western Liberalism, Basil Blackwell, Oxford, N.Y., 1984, σελ.90.  
19 . Καλλίας Κ.Μ., Μερικές πολιτικές σκέψεις για τη δεκαετία του 1950, καθώς και σύντοµη αναφορά στην ιδεολογία της 
Νέας ∆ηµοκρατίας, στο περ. ��Νέα Κοινωνιολογία��, Άνοιξη 1990, τ.8, σελ.61. 
20 . Εφηµ. Καθηµερινή, όπ.π. και ��∆ιακήρυξη Ιδρύσεως της Νέας ∆ηµοκρατίας��, Αφιέρωµα ��10 χρόνια Νέα 
∆ηµοκρατία��, στο περ. Πολιτικά Θέµατα, τ.5, 21, 2-8/11/1984, σελ.34. Ο ∆.Κ. Κατσούδας προσεγγίζει την χρήση του 
όρου ��ριζοσπαστικός φιλελευθερισµός�� ως µια προσπάθεια ��επανεισαγωγής στο χώρο της Νέας ∆ηµοκρατίας µιας λέξης 
που θύµιζε την παλαιά ΕΡΕ - σε εποχή συσπείρωσης της Ν.∆��. Η εννοιολογική αποσαφήνιση του όρου, αποβαίνει 
δυσχερής θεωρούµενη ως ��ιδεολογική ταυτότητα, αόριστη και ασαφής τόσο στην ελληνική, όσο και στη διεθνή 
βιβλιογραφία των πολιτικών θεωριών��. Κατσούδας ∆.Κ., Συντηρητισµός και / ή Φιλελευθερισµός: Η ιδεολογική εξέλιξη 
της Νέας ∆ηµοκρατίας, στο, Ο Φιλελευθερισµός στην Ελλάδα, Φιλελεύθερη θεωρία και πρακτική στην πολιτική και στην 
κοινωνία της ελλάδος, (Συλλ. τόµ.), Εκδ. Βιβλιοπωλείον της ��Εστίας��, Αθήνα 1991, σελ.226.  
21 . Εφηµ. Καθηµερινή, όπ.π. 
22 . ∆ήλωση του Κ.Καραµανλή σε κονσόρτσιουµ τραπεζών στις 24.2.1976, όπως παρατίθεται στο Καλλίας Κ.Μ., Η 
ιδεολογία της Νέας ∆ηµοκρατίας, Αθήνα 1976, σελ.20. 
23 . Εφηµ. Καθηµερινή, όπ.π. 



 41

τους τοµείς της κοινωνικής δραστηριότητας. Όµως, σύµφωνα µε τη φιλελεύθερη θεωρία, αρχή που 
ενυπάρχει στις προτάσεις της Ν.∆., η ελευθερία αυτή είναι δυνητική και δεν αποτελεί δεσµευτική ρητή 
κρατική υποχρέωση. Συνεπώς, ενώ γίνεται αναφορά για κοινωνική δικαιοσύνη και για προνοιακής 
µορφής εξασφάλιση των πολιτών (µόνιµη απασχόληση, δίκαιη αµοιβή µισθού, κοινωνική ασφάλιση) 
αλλά και ελευθερίας βούλησης, εντούτοις, δεν παρέχεται καµία δέσµευση για την παροχή αυτών των 
αναφαίρετων ατοµικών δικαιωµάτων, υπό τη µορφή υπηρεσιών κρατικής υπόστασης, κατά  τις αρχές και 
την φιλοσοφία προνοιακών πολιτικών.  
 «Η ��Νέα ∆ηµοκρατία�� πιστεύει στην ελεύθερη δηµοκρατική οικονοµία». Η θέση αυτή του 
κόµµατος για την οικονοµική δραστηριότητα είναι σαφής και σύµφωνη µε τις ιδεολογικές αρχές του 
φιλελευθερισµού, παρά την αοριστία της έκφρασης ��δηµοκρατική��, που εγείρει ερωτήµατα για το 
χαρακτήρα και τη φυσιογνωµία µίας ��µη - δηµοκρατικής�� οικονοµίας. Η ελεύθερη οικονοµική 
δραστηριότητα προσδιορίζεται όµως για τη Ν.∆. από την πρωταρχικότητα του κοινωνικού συµφέροντος 
υπεράνω του ατοµικού. Έτσι τίθενται όρια και περιορισµοί της ελευθερίας του πολίτη στις οικονοµικές 
του δραστηριότητες, εισάγοντας παράλληλα το κράτος ως ελεγκτή και εξισορροπιστή των αρρυθµιών 
που κάθε φορά µπορεί να παρουσιάζονται στην ελεύθερη αγορά. Ο ρόλος του κράτος για τη Ν.∆. 
περιστέλλεται, σε µια λειτουργία περικοπής των ανισοτήτων, και αναπλήρωσης της ιδιωτικής 
πρωτοβουλίας ��εκεί όπου λόγοι οικονοµικοί και κοινωνικοί το επιβάλλουν��24. Το είδος και η ποιότητα 
των ανισοτήτων, που αναγνωρίζει η Ν.∆. πως υφίστανται, δεν προσδιορίζονται καθώς και οι παράγοντες 
εκείνοι που µπορεί να προκαλέσουν την κρατική παρέµβαση, δεν αναλύονται πολιτικά. Έτσι ενώ η πίστη 
και η ελπίδα για ελεύθερη ατοµική δραστηριότητα αναγνωρίζεται ως απαραίτητος όρος οικονοµικής 
ανάπτυξης, απ� την άλλη το κράτος αναλαµβάνει εξισορροπιστικό ρόλο αντινοµιών που ενυπάρχουν σε 
κάθε ελεύθερη οικονοµία, ως απαραίτητο στοιχείο κοινωνικής ειρήνης.  
 Η πίστη στις πολιτιστικές δυνατότητες της χώρας αποτελεί το τελευταίο σηµείο των ιδεολογικών 
προσανατολισµών της Νέας ∆ηµοκρατίας. Η παιδεία ως µέσω δηµιουργίας ελεύθερων και δηµοκρατικών 
ανθρώπων είναι ουσιαστικό συστατικό µια ευνοµούµενης χώρας. ��Οι πνευµατικές και πολιτιστικές αξίες 
είναι εκείνες, που θα τοποθετήσουν µονιµότερα και υψηλότερα την θέση της Ελλάδος στην διεθνή 
κοινωνία��25.  
 
 
2.1.4. 1981 - 1984 Περίοδος ανασυγκρότησης 
  
 Ενόψει των εκλογών του Οκτωβρίου του 1981, η Νέα ∆ηµοκρατία ανακοινώνει τις 
προεκλογικές της εξαγγελίες για τη νέα τετραετία, εντοπίζοντας τους στόχους του προγράµµατός της, 
τόσο σε περαιτέρω προώθηση και εξέλιξη θεσµικών παρεµβάσεων που έχουν τεθεί σε ένα αρχικό στάδιο 
εφαρµογής, ταυτόχρονα όµως προσδιορίζοντας και νέες αλλαγές, στα πλαίσια ενός εκσυγχρονισµού, που 
σηµατοδοτείται και από την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα. Οι κεντρικοί 
άξονες της πολιτικής πρότασης της Ν.∆. συνθέτουν 11 κύριες θεµατικές ενότητες του προγράµµατος της 
Ν.∆. που συγκροτούν άλλωστε και την πολιτική πρόταση/πλατφόρµα του κόµµατος: 1) Εθνική 
κυριαρχία, 2) Ελευθερία και Γαλήνη, 3) Ελεύθερη Οικονοµία, 4) Αναδιοργάνωση της ∆ιοικήσεως, 5) 
Προστασία του Περιβάλλοντος, 6) Κατανοµή του εισοδήµατος, 7) Εκπαιδευτική Μεταρρύθµιση, 8) 
Εργασία σε όλους, 9) Ισοτιµία Γυναικών, 10) Προστασία των αδυνάτων και 11) Ανάπτυξη της Επαρχίας.  
 Οι γενικοί στόχοι του προγράµµατος της Ν.∆. δεν παρουσιάζουν σηµαντικές αποκλίσεις 
αναφορικά µε όσα κατά την άσκηση κυβερνητικών καθηκόντων υποστήριζε, αλλά και σύµφωνα µε όσα 
διακήρυξε στο Α΄ συνέδριο του κόµµατος το 1979. Σηµαντική ωστόσο διαφοροποίηση, παρουσιάζει ο 
στρατηγικός τοµέας της οικονοµίας όπου πλέον τίθεται σε νέα, αδιαµφισβήτητη βάση, η φιλοσοφία της 
οικονοµικής της πολιτικής, αλλά και η συµπερίληψη στο πρόγραµµά της ενός ιδιαίτερου τοµέα, της 
��προστασίας των αδυνάτων��, που έµµεσα εισάγει για πρώτη φορά µέτρα, ενταγµένα στο πλαίσιο µιας 

                                                           
24 . Εφηµ. Καθηµερινή, όπ.π. 
25 . Εφηµ. Καθηµερινή, όπ.π. 



 42

προνοιακής πολιτικής. Οι δύο αυτοί σηµαντικοί τοµείς του προγράµµατος της Ν.∆. παρουσιάζουν 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού ο πρώτος ικανοποιεί και ταυτίζεται απόλυτα µε την µέχρι τότε υιοθέτηση της 
φιλελεύθερης πολιτικής φιλοσοφίας, εισάγοντας το πνεύµα του ��φιλελευθερισµού�� της ελεύθερης 
οικονοµικής δράσης µε παράλληλη µείωση της κρατικής παρέµβασης, και ο δεύτερος εγκαινιάζει 
προτάσεις κοινωνικής µέριµνας για µειονεκτούντες κοινωνικές οµάδες του πληθυσµού. 
 Ελεύθερη Οικονοµία. Οι προηγούµενες ασαφείς διατυπώσεις του κόµµατος για µια σχεδόν 
��ιδεατή�� συνύπαρξη της ελεύθερης οικονοµικής αγοράς, δίχως περιορισµό της κρατικής παρέµβασης, 
ακυρώνεται και τίθεται σε νέες βάσεις. Η Ν.∆. µεταβάλλει συλλήβδην την θέση της για το ρόλο του 
κράτους, κρίνοντας απαραίτητο παράγοντα και προϋπόθεση οικονοµικής ανάπτυξης, τον αυστηρό 
περιορισµό του. Στο νέο προσανατολισµό, εγγύτερο προς τη φιλελεύθερη θεωρία, πνεύµα της 
οικονοµικής της πολιτικής, σαφής είναι η θέση πως ��η επέκταση της κρατικής επεµβάσεως στον τοµέα 
της παραγωγής έχει εξαντληθεί. Την περαιτέρω ανάπτυξη της οικονοµίας η Ν.∆. θα στηρίξει στην 
ιδιωτική πρωτοβουλία µε βασικό κίνητρο το θεµιτό κέρδος. Οι δηµόσιες επιχειρήσεις πρέπει να 
εργάζονται µε ιδιωτικο-οικονοµικά κριτήρια ώστε να βελτιώσουν την αποδοτικότητά τους...��26. Με 
σαφήνεια τίθεται πλέον η πίστη στην ελεύθερη οικονοµική δραστηριότητα αίροντας οποιαδήποτε 
επιφύλαξη και αοριστία γύρω από το ζήτηµα της οικονοµίας, όπως δηµιουργήθηκε από τη µελέτη 
προηγούµενων ιδεολογικο-πολιτικών κειµένων του κόµµατος. Η κοινωνικά προσφιλής θέση που 
προβάλλει το ΠΑ.ΣΟ.Κ. για κοινωνικοποίηση των µέσων παραγωγής, στα πλαίσια της γενικότερης 
κοινωνικοποίησης της εξουσίας, αντιµετωπίζεται από τη Ν.∆. µε την πρόταση για αναπτυξιακή ώθηση 
της οικονοµίας ώστε να καταστεί ανταγωνιστική. Η συνεπαγόµενη βελτίωση της αποδοτικότητας των 
επιχειρήσεων, σύµφωνα µε το πρόγραµµα της Ν.∆., θα καταστήσει ελκυστική την απόκτηση των 
µετοχών από τους ίδιους τους εργαζόµενους, συµβάλλοντας έτσι στην ��πραγµατική 
κοινωνικοποίηση��27. 
 Προστασία των αδυνάτων. Η Ν.∆. εισάγει στο πρόγραµµά της, την υπόσχεση λήψης µέριµνας 
για τα ��αδύνατα µέλη�� της κοινωνίας µε κύρια έµφαση στα παιδιά και τους ηλικιωµένους. Η πρόταση 
της Ν.∆. βρίσκεται µέσα στα πλαίσια της φιλελεύθερης ρητορείας, που διακρίνει την ανάγκη λήψης 
µέτρων κοινωνικής µέριµνας για ορισµένες κατηγορίες του πληθυσµού, χωρίς όµως να αποβαίνει η 
επιδεικνυόµενη κρατική πρόνοια, σε µια πολιτική ��φιλανθρωπίας��, αλλά κυρίως να µην αποτελεί 
υποχρέωση µόνο και κύρια κρατική. Έτσι, γίνεται σαφής η θέση πως η ιδιαίτερη προστασία των παιδιών 
και των ηλικιωµένων, ��δεν πρέπει να θεωρείται ότι είναι φιλανθρωπική υποχρέωση του Κράτους. Η 
προστασία της παιδικής ηλικίας αποτελεί επένδυση για το µέλλον της χώρας η δε προστασία των 
ηλικιωµένων οφειλόµενη ανταπόδοση στη συµβολή τους στην εξέλιξη και την προκοπή της κοινωνίας 
µας��28. 
 Η εκλογική ήττα τον Οκτώβριο του 1981, αλλά κυρίως η µεγάλη µείωση της κοινοβουλευτικής 
δύναµης της Νέας ∆ηµοκρατίας, έδωσε το έναυσµα, για την δροµολόγηση πολιτικών εξελίξεων στο 
εσωτερικό του κόµµατος. Στην προεδρία του κόµµατος αναδείχθηκε ο Ε.Αβέρωφ (στις 7/12/1981 ο 
Γ.Ράλλης έθεσε θέµα εµπιστοσύνης, οδηγώντας στην ανάδειξη τρίτου προέδρου. Στις 9/12/1981, ο 
Ε.Αβέρωφ εξελέγη πρόεδρος µε 67 ψήφους έναντι 32 του Κ.Στεφανόπουλου και 12 του Ι.Μπούτου), 
πολιτικός που χαρακτηριζόταν περισσότερο συντηρητικός από τον προκάτοχό του. Ωστόσο, η εκλογική 
ήττα λειτούργησε καταλυτικά για την εσωτερική κοµµατική οργάνωση της Νέας ∆ηµοκρατίας στα 
πρότυπα του ΠΑ.ΣΟ.Κ., αλλά κυρίως λειτούργησε θετικά στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου 
εσωκοµµατικού πολιτικού διαλόγου, διευρύνοντας το ιδεολογικό σώµα του κόµµατος σε θεωρίες που 
ήδη κυριαρχούσαν στην ∆υτική Ευρώπη και στην Αµερική.  
 Την εκπροσώπηση του ��νέου�� (για τα ελληνικά πολιτικά δεδοµένα) ρεύµατος του 
φιλελευθερισµού, δηλαδή του νεοφιλελευθερισµού ανέλαβε ουσιαστικά ο Α.Ανδριανόπουλος29, που 
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επισήµαινε κεντρικά κοινά ιδεολογικά ζητήµατα µεταξύ του κόµµατος της Νέας ∆ηµοκρατίας και του 
νεο-φιλελευθερισµού. Η νέα ιδεολογική ανασυγκρότηση, τίθεται ως απαραίτητη προϋπόθεση 
επιστροφής στην εξουσία, κρίνοντας ανεπαρκές το ιδεολογικο-πολιτικό µανιφέστο που προωθήθηκε 
κατά την περίοδο του Κ.Καραµανλή. ��Η ουσιαστική αδυναµία της κυβερνητικής τακτικής της 
Ν.∆ηµοκρατίας, που σε αρκετά µεγάλο βαθµό συνέβαλε και στην εκλογική αποτυχία της, ήταν η 
έλλειψη ενός πολιτικο-φιλοσοφικού πλαισίου για τις πράξεις της. Μιας πολιτικής και οικονοµικής 
φιλοσοφίας, δηλαδή, που θα έθετε αυτόµατα τις γενικές κατευθύνσεις, αλλά και τα πλαίσια ...��30. 
 Κατά το διάστηµα µεταξύ 1981 και 1985 η Νέα ∆ηµοκρατία επιχειρεί την κοµµατική της 
οργάνωση στα πλαίσια των αντιπάλων της, αναδιαµορφώνοντας τον πολιτικο-ιδεολογικό της λόγο και 
συστήνοντας πολυπληθείς τοπικές κοµµατικές οργανώσεις, σε µια προσπάθεια αντιπαράταξης ενός 
πειστικού νέου πολιτικού πνεύµατος, προβαίνοντας ακόµα και σε αυτο-κριτική κυβερνητικών ενεργειών 
της πρώτης περιόδου άσκησης της εξουσίας. Η ανάγκη µεταβολής και εκσυγχρονισµού της ιδεολογικής 
της πλατφόρµας ξεκινά ήδη από την πρώτη της εκλογική ήττα (1981) και θα οδηγήσει (1985) στην 
υιοθέτηση της πολιτικής φιλοσοφίας του ��νεοφιλελευθερισµού��. Η µεταβολή του ιδεολογικού σώµατος 
θα πραγµατωθεί µετά το 1985, αλλά ήδη πριν την δεύτερη εκλογική ήττα ο ��αντι-κρατισµός��, και η 
προάσπιση των ατοµικών ελευθεριών που δηµόσια εκπέµπει προωθούν την επερχόµενη ιδεολογική 
µετεξέλιξη. Επί προεδρίας Κ.Μητσοτάκη (εξελέγη πρόεδρος την 1/9/1984 µε 70 ψήφους έναντι 41 του 
Κ.Στεφανόπουλου), δηµοσιοποιείται ένα ��φιλελεύθερο µανιφέστο, στο οποίο η ελευθερία αναγορευόταν 
σε απώτερο πολιτικό στόχο και όχι σε µέσο για την επίτευξη άλλων απώτερων στόχων��31 και δεν 
υπήρχαν αναφορές σε κοινωνική δικαιοσύνη ή σε δραστηριότητες του κράτους που να εντάσσονται ή 
ακόµα και να προσεγγίζουν την γενικότερη πολιτική φιλοσοφία του κράτους πρόνοιας.  
 
 
2.2. Φιλελεύθερη πολιτική θεωρία 
 
 
 Ο φιλελευθερισµός καταγράφεται ως πολιτική θεωρία από το 17ο αιώνα µε τον J.Locke να θέτει 
τις βασικές σύγχρονες φιλοσοφικές του βάσεις. Πρόκειται για το παλαιότερο από τα σύγχρονα πολιτικά 
ρεύµατα, µε πρωταρχική χρήση του όρου στις αρχές του 19ου αιώνα στην Ισπανία, ��όταν στα Cortes, 
την ισπανική βουλή, οι υποστηρικτές του συντάγµατος αυτοαποκλήθηκαν «Los Liberals»��32. 
 Η πολιτειακή σκέψη για το κράτος και τη λειτουργία του θεµελιώθηκαν από τον J.Locke µε τη 
θεωρία του για το ��ελάχιστο κράτος��, σύνθηµα διαχρονικό και θεµελιώδες στην πολιτική σκέψη του 
φιλελευθερισµού ακόµα και σήµερα. Η πολιτική σκέψη και προσέγγιση του φιλελευθερισµού ταυτίζεται 
µε την εµφάνιση και εγκαθίδρυση του καπιταλιστικού συστήµατος παραγωγής στις ∆υτικές κοινωνίες. 
Από τον J.S.Mill και τον A.Smith, που έθεσαν την οικονοµική θεωρία της φιλοσοφίας του 
φιλελευθερισµού κατά τον 18ο και 19ο αιώνα, η υιοθέτηση του πολιτικού αυτού µοντέλου υφίσταται και 
                                                                                                                                                                                   
σκέψης. Ωστόσο η Ν.∆. δεν θα ασπαστεί το νεο-φιλελευθερισµό πριν την ανάληψη της προεδρίας από τον Κ.Μητσοτάκη 
(1984) και το συνέδριο του 1986 στην Χαλκιδική που επαναπροσδιόρισε το ιδεολογικό σώµα του κόµµατος. 
Επιστρέφοντας στον Α.Ανδριανόπουλο και στην εκ µέρους του ροπή προς την νεο-φιλελεύθερη πολιτική σκέψη, 
χαρακτηριστική είναι η αγόρευσή του σε συµπόσιο ξένων καθηγητών και δηµοσιογράφων µε θέµα την πολιτική σκέψη του 
νεο-φιλελευθερισµού: ��Το σύνθηµα «περισσότερες ελευθερίες και λιγότερη κρατική παρέµβαση» που κυριαρχεί στην 
ιδεολογία του νέου φιλελευθερισµού είναι ίσως η µόνη σωστή απάντηση στα πιεστικά προβλήµατα των ηµερών µας. 
Αποτελεί όµως ταυτόχρονα και την µοναδική εναλλακτική λύση για τον αγώνα του πολίτη απέναντι στην συνεχώς 
διογκούµενη κρατική γραφειοκρατία, η οποία στην πράξη προετοιµάζει ο κολλεκτιβισµός και ο παρεµβατισµός των 
σοσιαλιστικών υποσχέσεων��, Ανδριανόπουλος Α., ��Η ατοµική ελευθερία αναγκαία βάση της κοινωνικής αλλαγής��, στην 
Καθηµερινή, Τρίτη 5/5/1981, Αρ.Φ.18728, σελ.2. 
30 . Ανδριανόπουλος Α., Αλλαγή Πορείας, Εκδ. Ευροεκδοτική, Αθήνα 1984, σελ.74.  
31 . ∆ηµητράς Π.Η., όπ.π., σελ.129.  
32 . Meinardus R., Ο Φιλελευθερισµός στο πέρασµα του χρόνου - Μια εισαγωγή, στο Ο Φιλελευθερισµός στην Ελλάδα, 
Φιλελεύθερη θεωρία και πρακτική στην πολιτική και στην κοινωνία της Ελλάδος (Συλλ.τόµ.), Εκδ.Βιβλιοπωλείον της 
��Εστίας��, Αθήνα 1991, σελ.15 και Meny Y., Συγκριτική Πολιτική, (µτφ.Κυπριανός Π.-Μπάλιας Στ.), Εκδ.Παπαζήση, 
Αθήνα 1995, σελ.143.  
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κυριαρχεί τόσο στις οικονοµικές σχέσεις, παράλληλα όµως, προσδιορίζοντας µια γενικότερη κοινωνική 
κοσµοαντίληψη που συντελεί στην οικοδόµηση µιας συνολικής πολιτικής θεωρίας, που αποτέλεσε πεδίο 
σύγκλισης και σύγκρουσης µε αντιτιθέµενες θεωρητικές πολιτικές σκέψεις. 
 Μια απλή παράθεση ��αρχών��, που θα σκόπευε στην διάκριση του φιλελευθερισµού από τα 
άλλα πολιτικο-ιδεολογικά φιλοσοφικά συστήµατα θα αδυνατούσε να αποδώσει την ιδιαίτερη 
κοσµοθεωρία του φιλελευθερισµού. Κυρίαρχο γεγονός είναι, αυτή η ακριβώς η συνολική πολιτική 
κοσµοθεωρία, διαµέσου της οποίας συνδέεται και διαφοροποιείται µε τα άλλα συστήµατα, καθώς επίσης 
και η ιδιαίτερη αξιολογική ιεράρχηση των αρχών της, στον τρόπο σύλληψης της κοινωνικής 
πραγµατικότητας. Εξάλλου, ο φιλελευθερισµός (όπως άλλωστε όλα τα σύγχρονα πολιτικά συστήµατα) 
εκφράστηκε διαφορετικά, ανάλογα µε τους εκάστοτε εκπροσώπους του, αλλά και σύµφωνα µε το ειδικό 
παράδειγµα της χώρας στην οποία εκφράστηκε.  
 Κατά τον 19ο αιώνα κοινή συµφωνία όλων των φιλοσοφικών αντιλήψεων και ρευµάτων 
συντείνουν στη διαµόρφωση µιας φιλελεύθερης θεωρίας µε θεµελιώδη πολιτικά κριτήρια, την 
κατάργηση της απόλυτης Μοναρχίας, την προάσπιση των ατοµικών ελευθεριών και την επέκταση του 
δικαιώµατος της ψήφου, αιτήµατα άµεσα συνδεδεµένα µε τις αξίες του ∆ιαφωτισµού. Συνεκτικός δεσµός 
όλων των φιλελεύθερων ρευµάτων υπήρξε η δυσπιστία απέναντι στο κράτος, τις λειτουργίες του και την 
αποτελεσµατικότητά του να παρεµβαίνει στην οικονοµία, θέση που αναδείκνυε σε µοναδική 
(οικονοµική) αρχή την ελεύθερη διαρρύθµιση της οικονοµίας και την ατοµική ελεύθερη πρωτοβουλία ως 
υπέρτατο αναφαίρετο ατοµικό δικαίωµα και θεµέλιο των σύγχρονων δηµοκρατικών πολιτευµάτων.  
 Η θεωρία του κλασικού φιλελευθερισµού, επιδέχθηκε αλλά και προώθησε µεταβολές, 
ανταποκρινόµενη σε νέες απαιτήσεις που προέκυψαν από την εξέλιξη της οικονοµικής παραγωγής, των 
κοινωνικών κινηµάτων αλλά και της ιστορικής µετάβασης στην ύστερη µετακαπιταλιστική 
κοινωνικοοικονοµική πραγµατικότητα. Κύριοι εκπρόσωποι του σύγχρονου φιλελευθερισµού 
αναδείχθηκαν οι, Friedman, Hayek, Popper, Nozick, Sorman, Flew και Lucas. Το φιλοσοφικό corpus 
ιδεών του σύγχρονου φιλελευθερισµού, συντείνει στην προβολή πολιτικών επιλογών, που δίχως να 
αποτελούν νέες αξίες, ωστόσο προτείνονται σε αντιδιαστολή µε τις ακολουθούµενες πολιτικές επιλογές 
προνοιακών πολιτικών και σοσιαλιστικών, α) επάνοδο στην αρχή του ατοµικισµού ως υπέρτατη πολιτική 
αξία, επιδιώκοντας παράλληλα την σταδιακή µεταβολή του καθεστώτος του ��εξισωτισµού��, 
αποτέλεσµα των ακολουθούµενων προνοιακών πολιτικών, β) επαναφορά της πίστης για την δυνατότητα 
της οικονοµικής αγοράς να αυτορυθµίζεται, παρέχοντας έτσι, την δυνατότητα (δυνητική), σε κάθε 
κοινωνικό υποκείµενο να λειτουργεί και να προσδιορίζει τις δράσεις του σύµφωνα µε τις ατοµικές του 
επιλογές και επιθυµίες, επιτυγχάνοντας την απόλυτη ατοµική ελευθερία33. 
 α) Η έννοια του ατοµικισµού προβάλλεται σε αντιπαράθεση της συλλογικής δράσης και 
διεκδίκησης προνοµίων στην δοµή της λήψης αποφάσεων. Η συλλογική δράση που εδράζεται κύρια σε 
σοσιαλιστικές αρχές και υιοθετήθηκε ως το βέβαιο µέσο ��εκδηµοκρατισµού�� και κοινωνικοποίησης των 
κρατικών διοικητικών δοµών, προβλήθηκε παράλληλα µε το αίτηµα για διεύρυνση, µε την ένταξη των 
άµεσα εµπλεκόµενων κοινωνικών φορέων, των δικτύων λήψης αποφάσεων. Η εφαρµογή της διεύρυνσης 
των δικτύων λήψης αποφάσεων, όπως υιοθετήθηκε και εφαρµόστηκε στην πρακτική εφαρµογή των 
προνοιακών πολιτικών, δηµιούργησε τη γνωστή θεωρία της ��κρίσης�� στη διακυβέρνηση, που εντάθηκε 
από την άµεση προβολή των αιτηµάτων οµάδων συµφερόντων (µε άµεσους πολιτικούς δεσµούς µε τον 
αποκαλούµενο ��αριστερό�� χώρο), και την συνεπαγόµενη εξάρτηση της σταθερότητας του πολιτικού 
συστήµατος, από την ικανοποίηση ή µη των κοινωνικών απαιτήσεων και αιτηµάτων. ��Σύµφωνα µε τη 
φιλελεύθερη άποψη, η κοινωνία και το κράτος έχουν γίνει για τα άτοµα και όχι το αντίστροφο. 
                                                           
33 . Οι βασικές επιλογές της φιλελεύθερης θεωρίας, ανταποκρίνονται στους κεντρικούς άξονες που προσδιορίζει η Ν. 
Καλτσόγια - Τουρναβίτη. Ωστόσο, ενώ οι δύο πρώτες αρχές (επιστροφή στον ατοµικισµό, και στην ελεύθερη δράση της 
οικονοµίας) βρίσκονται σε απόλυτη συµφωνία µε τις πολιτικές προβολές των φιλελεύθερων, αντίθετα η ερευνήτρια 
διακρίνει και µια τρίτη αρχή, που προσεγγίζει περισσότερο την πολιτική πρόταση της σύγχρονης ��σοσιαλδηµοκρατίας��, 
και αναµφισβήτητα διαφοροποιείται σηµαντικά από την θεωρία του φιλελευθερισµού και αναφέρεται στη ��διατήρηση, σε 
περιορισµένο βαθµό θεσµών που δηµιούργησε το κοινωνικό κράτος, όπως της παιδείας, της υγείας ή της κοινωνικής 
ασφάλισης��, στο, Καλτσόγια - Τουρναβίτη Ν., Οι θεωρίες για το κοινωνικό κράτος και οι φιλελεύθερες απόψεις��, στο 
∆ιαστάσεις της Κοινωνικής Πολιτικής (Συλλ. τόµ.), Ίδρυµα Σάκη Καράγιωργα, Αθήνα 1993, σελ.170. 
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Υπάρχουν µόνο άτοµα, µόνο αυτά είναι πραγµατικά και η κοινωνία δεν είναι παρά µία αφηρηµένη 
έννοια για την περιγραφή µιας σειράς σχέσεων µεταξύ ατόµων. Το µεγάλο σφάλµα των διανοητών του 
20ού αιώνα, είναι ότι θεώρησαν πως οι σχέσεις µεταξύ ατόµων αποτελούν µια πραγµατική οντότητα, 
έναν οργανισµό ονοµαζόµενο ��κοινωνία��, µε ζωή, µε καθήκοντα και υποχρεώσεις. Είναι αυτονόητο ότι 
σε µια κοινωνία, εάν η έννοια της κοινωνίας χρησιµοποιηθεί έναντι των ατόµων, τότε είναι πάρα πολύ 
φυσικό να οδηγηθούµε στην κατάργηση των ατοµικών ελευθεριών, στο όνοµα του κοινωνικού καλού. 
Και πάντοτε βέβαια οι ατοµικές ελευθερίες καταργούνται στο όνοµα ενός υποτιθέµενου κοινωνικού 
καλού��34.  
 Η έννοια του ατοµικισµού ως θεµελιώδης αρχή της φιλελεύθερης θεωρίας, αντανακλάται και 
στο κοινωνικό-πολιτικό πεδίο, πρεσβεύοντας και προβάλλοντας την δυνητική ευχέρεια οικονοµικής 
δράσης, προκειµένου για την ικανοποίηση ατοµικών επιλογών και στόχων. Στην ικανοποίηση παροχής 
του δικαιώµατος και της εξασφάλισης της ισότητας ευκαιριών, περιορίζεται και νοµιµοποιείται η 
κρατική παρέµβαση. Η ισότητα ευκαιριών, προσλαµβάνεται και ερµηνεύεται σύµφωνα µε την 
φιλελεύθερη φιλοσοφία, στην εξασφάλιση ίσων συνθηκών συναγωνισµού, στο πνεύµα ��πως ακυρώνεται 
κάθε αυταρχικός θεσµός που θα έθετε εµπόδια στην χρήση των ατοµικών δυνατοτήτων κατά τη 
διαδικασία επίτευξης των ατοµικών αντικειµενικών στόχων��35. Το πνεύµα του φιλελεύθερου στοχασµού 
συµπυκνώνεται στη πολιτική ανάλυση του Α.Ανδριανόπουλου, για µια κοινωνία ��που βλέπει τον πολίτη 
πριν από το κράτος, που σέβεται την προσπάθεια και την αγωνιστικότητα και που δεν επιβραβεύει την 
αδράνεια και την παθητικότητα��36.   
 β) Θεµελιακή αρχή της φιλελεύθερης πολιτικής φιλοσοφίας, είναι η πίστη στη δυνατότητα της 
αγοράς να λειτουργεί ελεύθερα, αυτορυθµίζοντας πιθανές οικονοµικές δυσχέρειες, ανταποκρινόµενη 
αποτελεσµατικά στις οικονοµικές δυνατότητες και δραστηριότητες των ατόµων, δίχως την ανασχετική 
και δυσκίνητη γραφειοκρατική παρέµβαση. Η µορφή πρόσληψης και κατανόησης των οικονοµικών 
σχέσεων είναι θεµελιακή, γιατί ακριβώς ��αντανακλά τις βασικές προϋποθέσεις της φιλελεύθερης 
πολιτικής φιλοσοφίας��37. 
 Η αποτελεσµατικότητα της ελεύθερης οικονοµίας συνίσταται στην ικανότητά της να παράγει 
αγαθά που ικανοποιούν τις ατοµικές ανάγκες όλων, προσφέροντας έτσι την δυνατότητα επιλογής µεταξύ 
διαφορετικών παρεχόµενων υπηρεσιών και αγαθών, παρά τη διαφορετικότητα των απαιτήσεων. Η 
ικανοποίηση των διαφορετικών ατοµικών επιλογών επιτυγχάνεται στον καλύτερο δυνατό βαθµό όσον 
αφορά την ποιότητα και το κόστος, χάρη στο ελεύθερο σύστηµα αγοράς που ενισχύει τον επιχειρηµατικό 
ανταγωνισµό, προς όφελος των πολιτών. 
 Επιστρέφοντας στην αρχή της ��ελευθερίας��, που κύρια εκφράστηκε και προσδιορίστηκε στον 
οικονοµικό τοµέα, αλλά αποτέλεσε συνεκτικό δεσµό στην συνολική πεποίθηση για την αξία της 
ελευθερίας. ��Οι οικονοµικές διευθετήσεις, διαδραµατίζουν ένα διττό ρόλο στην προώθηση της 
ελεύθερης κοινωνίας. Από τη µια, ελευθερία στην οικονοµική δραστηριότητα, είναι από µόνη της ένα 
συστατικό ελευθερίας όπως ευρύτερα κατανοείται, συνεπώς η οικονοµική ελευθερία, αποτελεί 
αυτοσκοπό. Από την άλλη, η οικονοµική ελευθερία είναι επίσης ένα απόλυτα αναγκαίο µέσο για την 

                                                           
34 . Λούλης Γ., Φιλελευθερισµός - Συντηρητισµός, στο, Τα Ιδεολογικά Ρεύµατα και οι ανάγκες της εποχής µας, 
(Συλλ.τόµ.), Εκδ. Ελεύθερο Πολιτικό Εργαστήρι, όπ.π., σελ.177.  
35 . Friedman M. - Friedman R., Free to Choose, A personal statement, HBJ, San Diego, New York, London, 1980, σελ. 
128. Η κλασική για την φιλελεύθερη σκέψη ανάλυση του M.Friedman, θέτει το ζήτηµα της ��δικαιοσύνης��, υπό τα 
ρητορικά ερωτήµατα, για το ποιός αποφασίζει τί είναι ��δίκαιο�� και τί όχι, για το τί αποτελεί ��ανάγκη�� και τί όχι, 
κατευθύνοντας την συζήτηση σε αδιέξοδο, και στην υιοθέτηση τελικά της βασικής φιλελεύθερης αρχής, στην απαίτηση για 
αυστηρό κρατικό περιορισµό, χωρίς δυνατότητα παρέµβασης για την ικανοποίηση των ��δίκαιων�� κοινωνικών αιτηµάτων. 
Σύµφωνα µε την αναλυτική σκέψη του M.Friedman, η ��ζωή δεν είναι δίκαιη��, συνεπώς µε ποιό τρόπο είναι δυνατό να 
νοµιµοποιήσει κανείς την κρατική παρέµβαση για τη ��διόρθωση/ρύθµιση�� των αδικιών που οφείλονται σε φυσικά 
χαρακτηριστικά. Πρόκειται για τη γνωστή στη διεθνή συζήτηση ντετερµινιστική θέση, του φυσικού χαρίσµατος και της 
φυσικής επιλογής, ως µοναδικού και κυρίαρχου παράγοντα επιτυχίας ή αποτυχίας.  
36 . Ανδριανόπουλος Α., Αλλαγή Πορείας, Εκδ. Ευρωεκδοτική, Αθήνα 1984, σελ.102.  
37 . Anderson Ch.W., Pragmatic Liberalism, The University of Chicago Press, Chicago, London, 1990, σελ.102.  
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επίτευξη της πολιτικής ελευθερίας��38. Η ελευθερία, αποτελεί τον ύψιστο πολιτικό σκοπό, της 
φιλελεύθερης θεωρίας, καθώς τοποθετείται επικεφαλής στην ιεραρχία των αξιών της. Η πολιτική 
ελευθερία, συνίσταται στην απουσία εξαναγκασµού που είναι δυνατό να ασκηθεί από έναν άνθρωπο σε 
έναν άλλο άνθρωπο. Για τη φιλελεύθερη άποψη ο ��εξαναγκασµός�� συνίσταται, στον έλεγχο του 
περιβάλλοντος ή των περιστάσεων ενός ατόµου από ένα άλλο, µε την έννοια, πως προκειµένου να 
αποφύγει το µεγαλύτερο ��κακό��, εξαναγκάζεται να δράσει όχι σύµφωνα µε την ατοµική του βούληση, 
αλλά να υπηρετήσει τους σκοπούς ενός άλλου. Ο εξαναγκασµός είναι ��κακός��, ακριβώς γιατί 
��εξαλείφει το υποκείµενο ως σκεπτόµενο και άξιο άτοµο (καθιστώντας το) άοπλο εργαλείο για την 
επίτευξη των τιθέµενων σκοπών ενός άλλου��39. Θεµελιώδης απειλή της ελευθερίας είναι η ύπαρξη 
καταπιεστικής εξουσίας, στα χέρια ενός µονάρχη, δικτάτορα, µιας ολιγαρχίας ή µιας µεταβατικής 
µειοψηφίας. ��H διατήρηση της ελευθερίας απαιτεί, την εξάλειψη, τέτοιας µορφής συγκέντρωση 
εξουσίας, στη µεγαλύτερη δυνατή έκταση, και τη διανοµή των εξουσιών που δεν είναι δυνατόν να 
εξαλειφθούν, από ένα σύστηµα ελέγχου και ισορροπίας��40.  
 
 
2.3. ∆ιαχρονική προσέγγιση της εκπαιδευτικής πολιτικής προβολής της Νέας ∆ηµοκρατίας 
 
2.3.1. 1974 - 1977 
 
 Στην ιδρυτική διακήρυξη του κόµµατος στις 30/9/1974, γίνεται σαφής η βούληση για επένδυση 
στον τοµέα της εκπαίδευσης, τονίζοντας πως αυτή θα γίνει όχι από το περίσσευµα αλλά και από το 
υστέρηµα του εθνικού πλούτου στους τοµείς της παιδείας, της επιµόρφωσης και της επιστηµονικής 
έρευνας. Η τύχη του Έθνους προσδιορίζεται, για τη Ν.∆., από τις πνευµατικές και πολιτιστικές αξίες. 
 Το 1977 τα βασικότερα µεταρρυθµιστικά νοµοσχέδια της εκπαιδευτικής πολιτικής της Νέας 
∆ηµοκρατίας έχουν ήδη τεθεί σε εφαρµογή ή βρίσκονται στο στάδιο της τελικής επεξεργασία πριν την 
εισαγωγή τους στο εκπαιδευτικό σύστηµα, δηµιουργώντας µια σαφή εικόνα της αντίληψης του κόµµατος 
για την εκπαιδευτική πραγµατικότητα. Στο προσυνέδριο του κόµµατος στη Χαλκιδική το 1977, ο 
Γ.Ράλλης Υπουργός προεδρίας και παιδείας, ανακοινώνει τις εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις στις οποίες 
προέβη η κυβέρνηση, και καλύπτουν όλες τις εκπαιδευτικές βαθµίδες αλλά και στο θεσµικό πλαίσιο του 
εκπαιδευτικού συστήµατος. Τα εκπαιδευτικά νοµοσχέδια που εισήγαγε η κυβέρνηση επιφέρουν 
σηµαντικές αλλαγές, εξωσυστηµικές αλλά και ενδοσυστηµικές (εξωτερική και εσωτερική 
µεταρρύθµιση)41 στο εκπαιδευτικό σύστηµα.  
 Σε θεσµικό επίπεδο η κυβέρνηση της Ν.∆. ιδρύει το ΚΕΜΕ (Ν.186/1975), στη θέση του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, που λειτουργεί γνωµοδοτικά προς την κυβέρνηση, επί εκπαιδευτικών 
ζητηµάτων. Η καθιέρωση της 9χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης γίνεται παράλληλα µε την καθιέρωση 
της νεοελληνικής γλώσσα στην εκπαίδευση καθώς και τη δηµιουργία κατάλληλων σχολικών εγχειριδίων. 
Στο εσωτερικό του εκπαιδευτικού συστήµατος αναµορφώνονται τα Αναλυτικά Προγράµµατα, 
καθιερώνεται η εκπαίδευση και µετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών, και ρυθµίζεται σε δύο αυτοτελή 
επίπεδα η µέση εκπαίδευση, µε διαφορετικούς σκοπούς και προγράµµατα. Η ιδιαίτερη όµως προσπάθεια 

                                                           
38 . Friedman M., Capitalism and Freedom, The University of Chicago Press, Chicago and London, 1982 (1962), σελ.8.  
39 . Hayek F.A., όπ.π., σελ.21.  
40 . Friedman M., όπ.π., σελ.15.  
41 . Ο Ν.Τερζής προτείνει την σχηµατική (µεθοδολογική συστηµατική αναλυτική κατηγοριοποίηση) διχοτόµηση των 
εκπαιδευτικών µεταρρυθµίσεων, εισάγοντας την διάκριση ανάµεσα στην εξωτερική και εσωτερική µεταρρύθµιση, όπου η 
πρώτη αναφέρεται σε µεταβολές της σχολικής οργάνωσης, τροποποίηση των σχολικών τύπων και αλλαγή υφιστάµενων 
σχέσεων, µεταξύ διαφορετικών σχολικών τύπων και του τρόπου µετάβασης από τη µια σχολική βαθµίδα στην άλλη. 
Πρόκειται δηλαδή για µεταρρυθµίσεις που αφορούν και µεταβάλλουν την οργανωτική πλευρά της εκπαίδευσης. Η 
εσωτερική µεταρρύθµιση αντίθετα, προτείνει αλλαγές που αφορούν τον πυρήνα της εκπαιδευτικής πραγµατικότητας, που 
συνοπτικά µεταφράζεται στο ειδικότερο πεδίο του σχολείου, όπως: την επιλογή των µορφωτικών αγαθών και των 
περιεχοµένων µάθησης και την εκπαίδευση και µετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Αναλυτικότερα βλ. Τερζής Ν.Π., 
Απόψεις για την Εκπαιδευτική Μεταρρύθµιση, στο περ. Φιλόλογος, τ.23, Ιανουάριος 1981, σσ.272-273.  
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της Ν.∆., σύµφωνα µε τον Γ.Ράλλη, καταβλήθηκε στην ανασυγκρότηση της τεχνικοεπαγγελµατικής 
εκπαίδευσης και στην Τριτοβάθµια. 
 Στην τεχνικοεπαγγελµατική εκπαίδευση (ΤΕΕ) η κυβέρνηση µε τον Ν.576/77, επιδίωξε µια 
ριζική, εκ βάθρων ανασυγκρότησή της, µε κύριο σκοπό να την καταστήσει ισότιµη της γενικής, 
��προετοιµάζοντας ικανά στελέχη που θα καλύψουν τις ανάγκες τις οικονοµίας στον τεχνικό και 
γενικότερα επαγγελµατικό τοµέα��42, παρέχοντας παράλληλα στους µαθητές τη δυνατότητα εισόδου στα 
ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Στα πλαίσια του προγράµµατος ποιοτικής βελτίωσης της 
ΤΕΕ, εντάσσονται οι προσπάθειες βελτίωσης της οργάνωσης των ΚΑΤΕ, η ανέγερση κτιριακών 
εγκαταστάσεων, και η πρόβλεψη ίδρυσης τριών νέων ΚΑΤΕ µε νέες επαγγελµατικές ειδικότητες.  
 Στην Ανώτατη παιδεία, η κυβέρνηση στα πλαίσια της δηµοσιονοµικής της πολιτικής, αύξησε τα 
διατιθέµενα κονδύλια από τον τακτικό (1974: 1.630.000.000, 1975: 2.422.000.000, 1976: 2.855.000.000) 
και από των δηµοσίων επενδύσεων (1974: 553.000.000, 1975: 904.000.000, 1976: 1.380.000.000) 
προϋπολογισµό, κατά τα πρώτα χρόνια της διακυβέρνησης, µε σηµαντικούς ρυθµούς43. Ταυτόχρονα η 
κυβέρνηση προέβη σε θεσµοθέτηση µέτρων που εντάσσονται στα πλαίσια µιας ��προνοιακής πολιτικής�� 
για τους φοιτητές, που εκδηλώθηκε: α) µε το θεσµό των άτοκων δανείων, β) την ίδρυση στο Παν/µιο 
Αθηνών ταµείου αρωγής φοιτητών (µε το Ν.197/1975, ΦΕΚ 224) όπου, στο συµβούλιό του µετέχουν και 
φοιτητές (για το ��Ταµείο Αρωγής Φοιτητών�� γίνεται εκτενής αναφορά στο τέταρτο κεφάλαιο της 
παρούσας εργασίας), γ) την αύξηση του σιτηρεσίου από 25 σε 40 δραχµές και δ) την απόφαση για την 
ανέγερση νέου σύγχρονου µεγάρου φοιτητικής λέσχης και εστιατορίου. Επίσης, ελήφθησαν διοικητικά 
µέτρα περιορισµού της εγγραφής πτυχιούχων στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση προς απόκτηση δευτέρου 
πτυχίου, και περιορισµού των εισαγοµένων χωρίς εξετάσεις (ο αριθµός των εισαγοµένων χωρίς 
εξετάσεις, είχε οδηγήσει στην εξίσωση των δύο τύπων εισαγοµένων, τουλάχιστον στα κεντρικά Παν/µια, 
εξαιτίας ειδικών ευνοϊκών ρυθµίσεων, που επέτρεπαν την απρόσκοπτη εγγραφή φοιτητών ειδικών 
κοινωνικών κατηγοριών), και τέλος, την βελτίωση των εισαγωγικών εξετάσεων µε την κατάργηση της 
βαθµολογικής βάσεως (Ν.379/1976, ΦΕΚ 176). 
 
2.3.2 1979 
 
 Στο Α΄ συνέδριο του 1979, η αποτίµηση της κυβερνητικής εκπαιδευτικής πολιτικής, από τον 
πρόεδρο της Ν.∆. αναφέρεται στην καθιέρωση της δηµοτικής γλώσσας, στις εκπαιδευτικές 
µεταρρυθµίσεις που εισήχθησαν και αφορούν σχεδόν όλες τις εκπαιδευτικές βαθµίδες και κυρίως στα 
δηµοσιονοµικά της εκπαίδευσης, µε ιδιαίτερη αναφορά στις καινούργιες αίθουσες διδασκαλίας, και τους 
διορισµούς των εκπαιδευτικών. Σύµφωνα, λοιπόν µε τον πρωθυπουργό Κ.Καραµανλή η κυβέρνηση 
��διέθεσε για την παιδεία, για το τρέχον έτος 51 δισεκατοµµύρια δραχµές έναντι 13 δισεκατοµµυρίων του 
1974. Ανήγειρε στην 5ετία 1975-1979 11.000 καινούριες αίθουσες έναντι 4.500 για την 10ετία 1965-
1974. Και διόρισε, στην ίδια περίοδο 25.200 εκπαιδευτικούς...��44. 
 Ο Υπουργός Παιδείας Ι.Βαρβιτσιώτης αναπτύσσοντας την εκπαιδευτική πολιτική που 
πραγµατοποιήθηκε, την προσδιορίζει µέσα στον γενικότερο πνεύµα της δηµοκρατικής και προοδευτικής 
της πολιτικής. Η εκπαιδευτική µεταρρύθµιση προσβλέπει σε µια παιδεία προσιτή σε όλους τους 

                                                           
42 . Εφηµ. Μακεδονία, 5/4/1977, ��Ο λόγος του Υπουργού Προεδρίας και Παιδείας κ.Ράλλη��, σελ.10.  
43 . Ο Γ.Ράλλης δηλώνει στην εφηµερίδα ��Καθηµερινή��, επικαλούµενος στοιχεία του οικονοµικού έτους 1975, πως οι 
δηµόσιες εκπαιδευτικές δαπάνες ανήλθαν σε 17.700 εκ.δρχ. ή ποσοστό 2,63% επί του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος 
και 12,5% επί της ολικής δηµόσιας δαπάνης των 141.200 εκ.δρχ. Επιπλέον η ιδιωτική δαπάνη για εκπαίδευση ανήλθε σε 
8.300 εκ. δρχ. ή ποσοστό 1,23% του ακαθάριστου εγχώριο προϊόντος, στην εφηµ. Η Καθηµερινή, ��Οι «επενδύσεις» στην 
Παιδεία αυξάνονται µε ταχύ ρυθµό��, 7/6/1977. Ωστόσο, σύµφωνα µε στοιχεία του Ο.Ο.Σ.Α. το ποσοστό των δαπανών 
εκπαίδευσης σε σχέση µε το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν για το 1972, ανήλθε σε 1,9%, ενώ το αντίστοιχο της Αγγλίας 
3,9%, της Σουηδίας 5,4% και της Ιταλίας 4,4%. [Τα στοιχεία προέρχονται από την έκθεση ��National Accounts of OECD 
Countries 1961-1973��, όπως κατατέθηκε από τον βουλευτή του Κ.Κ.Ε. Κ.Κάππο, στα Πρακτικά της Βουλής, Συνεδρίασις 
ΡΙΒ΄, Πέµπτη 8 Απριλίου 1976, σελ.4155.]  
44 . ��Το πρώτο βήµα µιας πορείας��, Αφιέρωµα ��10 χρόνια Νέα ∆ηµοκρατία��, στο Πολιτικά Θέµατα, τ.5, 21, 2-
8/11/1984, σελ.34.  
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Έλληνες, χωρίς αποκλεισµούς, παρέχοντας τη δυνατότητα ��σ� όλους τους νέους της Ελλάδος την 
δυνατότητα να αποκτήσουν την Παιδεία που θέλουν κατά τις ικανότητές τους��45.  
 Η επισήµανση της ελεύθερης πρόσβασης στην παιδεία ανάλογα µε τις ικανότητες του καθενός, 
αναδεικνύει την εκπαιδευτική ιδεολογική φιλοσοφία της Ν.∆., σύµφωνα µε την οποία, όπως θα γίνει 
εκτενής αναφορά παρακάτω, η εκπαίδευση είναι προσβάσιµη σε όλες τις βαθµίδες της, µέχρις ενός 
συγκεκριµένου αριθµητικού ορίου (που περιορίζεται µε συχνές επιλεκτικές διαδικασίες) και υπό την 
προϋπόθεση των αποδεικνυόµενων ��χαρισµάτων�� και ��ικανοτήτων�� για ανώτερες σπουδές, 
προκειµένου να εκπληρώνεται το αίτηµα της φιλελεύθερης θεωρίας για εκπαίδευση ��υψηλού 
επιπέδου��.  
 
 
2.3.3 1981  
 
 Η Νέα ∆ηµοκρατία στις προεκλογικές της διακηρύξεις το 1981, αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία 
στον τοµέα της εκπαίδευσης, εξαιτίας των σοβαρών µεταρρυθµιστικών προσπαθειών που επιχειρήθηκαν 
κατά την 7ετή διακυβέρνηση, συνάµα όµως εξαιτίας της ιδιαίτερης προσοχής που επιδίωξε να αποδώσει 
(καθ� όλη την περίοδο διακυβέρνησης, καθώς η εκπαίδευση σύµφωνα µε τις δηλώσεις κυβερνητικών 
στελεχών, αποτέλεσε κυρίαρχο ζήτηµα στην πολιτική της πρόταση), σε όλα τα εκπαιδευτικά χρονίζοντα 
ζητήµατα. Η εκπαιδευτική πολιτική πρόταση της Ν.∆., βασίζεται κυρίως στον απολογισµό των 
µεταρρυθµίσεων που εισήγαγε και που αναµφισβήτητα έθεσαν νέες βάσεις και απέδωσαν καινούργια 
µορφή στο εκπαιδευτικό σύστηµα, από την πρωτοβάθµια ως την τριτοβάθµια εκπαίδευση, ως την 
συνέχιση της ήδη υπάρχουσας δοµής που έχει πραγµατοποιηθεί κατά την περίοδο που διακυβέρνησε. 
Έτσι, η έµφαση στην εκπαιδευτική πρόταση της Ν.∆. λογικά υπερτονίζει την σηµασία της επανεκλογής 
της που θα σηµάνει την οριστική εφαρµογή της Ε.Π. της, παρά προσανατολίζεται σε παρουσίαση νέων 
εκπαιδευτικών προτάσεων. Οι σηµαντικοί στόχοι που επιτεύχθηκαν προσδιορίζονται (από την Ν.∆.), 
τόσο στο εσωτερικό πεδίο της εκπαίδευσης, µε την επίλυση του γλωσσικού ζητήµατος και την 
καθιέρωση της νεοελληνικής γλώσσας, αλλά και µε την αναµόρφωση των αναλυτικών προγραµµάτων, 
όσο και στο εξωτερικό, µε την 9χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, την καθιέρωση της δωρεάν παιδείας, 
την διανοµή διδακτικών βιβλίων, την κατάργηση του ��µονόδροµου�� της Γενικής παιδείας, την αλλαγή 
των εξετάσεων για την εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., την καθιέρωση του πενθήµερου, την αύξηση των δαπανών 
(το 1974 οι δαπάνες ανέρχονταν σε 14δισ. ενώ το 1980 σε 53δισ.) και την ίδρυση νέων σχολικών τάξεων 
(κατά την εξαετία 1975-80 αναγέρθηκαν 14.200 αίθουσες, έναντι 4.300 κατά την περίοδο 1965-74).  
 Η πρόταση της Ν.∆. για την εκπαίδευση εδράζεται στη βασική θέση, πως η ��παιδεία αποτελεί 
θεµέλιο όχι µόνο της ηθικής και πνευµατικής καλλιέργειας του ατόµου, αλλά και της κοινωνικής, 
οικονοµικής και πολιτικής ανάπτυξης του Έθνους��, αρχή που αποτέλεσε στόχο και µέληµα της 
κυβέρνησης για εφτά χρόνια, επιδιώκοντας ��περισσότερη και καλύτερη παιδεία, χωρίς προκαταλήψεις, 
µε αίσθηµα ευθύνης, τόλµη και αποτελεσµατικότητα��46. Τα 16 σηµεία - προτάσεις της εκπαιδευτικής 
πολιτικής της Ν.∆. είναι τα εξής47: 
- Ολοκλήρωση του προγράµµατος σχολικής στέγης µε πρόβλεψη να ανεγερθούν 16.000 νέες αίθουσες 
και µε παράλληλη ορθολογιστική κατανοµή των σχολικών µονάδων σύµφωνα µε το χωροταξικό 
εκπαιδευτικό χάρτη της Ελλάδος που έχει ήδη εκπονηθεί. Θα εξασφαλιστεί έτσι η πρωινή λειτουργία 
όλων των σχολικών µονάδων σε σύγχρονο, πλήρως εξοπλισµένα διδακτήρια, χωρίς υπέρβαση του 
αριθµού µαθητών κατά τάξη δηλαδή 30 για τα δηµοτικά και 35-40 για τα γυµνάσια - λύκεια, 
- ∆ηµιουργία και κάλυψη 15.000 νέων θέσεων εκπαιδευτικών, 

                                                           
45 . Εφηµ. Καθηµερινή, 8/5/1979, ��Η ευθύνη του ιδεολογικού αγώνα ανήκει στο Κόµµα��, σελ.5 
46 . Εφηµ. Μακεδονία, 2/8/1981, Το πρόγραµµα της Νέας ∆ηµοκρατίας για την επόµενη τετραετία, σελ.26. 
47 . Εφηµ. Μακεδονία, 2/8/1981, όπ.π., επίσης και ∆ιδασκαλικό Βήµα., ��Το πρόγραµµα της «Ν.∆.» για την Παιδεία��, 
Αρ.Φ.899, Σεπτέµβριος 1981, σελ.7.  
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- Ανανέωση των προγραµµάτων και των βιβλίων όλων των παραδοσιακών ειδικοτήτων και εισαγωγή 
νέων συγχρόνων µαθηµάτων σε όλες τις τάξεις και βαθµίδες. Οµάδες εργασίας έχουν ήδη αρχίσει την 
σχετική προπαρασκευή. Η διδασκαλία θα γίνει περισσότερο πρακτική, συγκεκριµένη και ελκυστική, 
- Κάλυψη από δηµόσια νηπιαγωγεία του συνόλου του µαθητικού πληθυσµού 3,5 - 5,5 ετών, 
- Ιδιαίτερη µέριµνα για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών, που θα αναδιοργανωθεί σε νέες βάσεις και 
θα ενισχυθεί σε τρόπο, ώστε να επεκταθεί σταδιακά στις 2 τελευταίες τάξεις του δηµοτικού, να καλύψει 
ολόκληρο το χώρο της µέσης εκπαιδεύσεως και να εισαχθεί ως µάθηµα επιλογής στα λύκεια, 
- Προνοµιακή ενίσχυση της τεχνικοεπαγγελµατικής εκπαιδεύσεως (ΤΕΕ) ώστε να εξασφαλισθεί η 
απρόσκοπτη και άρτια λειτουργία των µονάδων της. Παράλληλα θα ολοκληρωθεί η ανάπτυξή της, σε 
πανελλήνια κλίµακα, µε αποτέλεσµα να λειτουργεί ένα τουλάχιστον πλήρες ΚΕΤΕ σε κάθε νοµό και ένα 
ΚΑΤΕΕ σε κάθε γεωγραφικό διαµέρισµα της χώρας (16 συνολικά µε τα νέα ΚΑΤΕΕ Καλαµάτας, 
Λαµίας, Ηπείρου και Θράκης). Ιδιαίτερα, θα ενισχυθεί ο βαθµός συµµετοχής των επιχειρήσεων και της 
βιοµηχανίας στην εκτέλεση προγραµµάτων εναλλασσόµενης τεχνικής-επαγγελµατικής εκπαιδεύσεως και 
πρακτικής ασκήσεως που θα πραγµατοποιηθεί µέσα στις εγκαταστάσεις τους. Τέλος, θα εφαρµοστεί το 
ειδικό πενταετές πρόγραµµα αναπτύξεως της ΤΕΕ, ύψους 14 δισ.δρχ που προβλέπει: α) Εξοπλισµό των 
εργαστηρίων των σχολών µε σύγχρονα όργανα και µηχανήµατα για την πληρέστερη εµπέδωση των 
θεωρητικών γνώσεων των σπουδαστών στο εργαστήριο, β) Εκσυγχρονισµό των εκπαιδευτικών και 
αναλυτικών προγραµµάτων των ανώτερων τεχνικών και επαγγελµατικών σχολών, µε κύριο σκοπό την 
άνοδο του επιπέδου µορφώσεως και την παρακολούθηση των εξελίξεων της επιστήµης και της 
τεχνολογίας και γ) καθορισµό και νοµική κατοχύρωση επαγγελµατικών δικαιωµάτων για τους 
αποφοίτους των τεχνικών και επαγγελµατικών σχολών, µε παράλληλη δηµιουργία θέσεων, στις ιδιωτικές 
επιχειρήσεις και στο δηµόσιο για την απορρόφηση των νέων αποφοίτων, 
- Επίτευξη της κοινωνικά επιθυµητής ροής του µαθητικού δυναµικού µε βάση κυρίως τον ορθό 
επαγγελµατικό προσανατολισµό, την κατάλληλη ψυχολογική διαµόρφωσης της κοινής γνώµης και τη 
θέσπιση πλέγµατος κινήσεων, 
- Βελτίωση του θεσµού των πανελληνίων εξετάσεων µε την προσθήκη τρίτης οµάδας µαθηµάτων 
επιλογής για τους υποψήφιους των οικονοµικών σχολών. Ελεύθερη εκλογή τριών από το σύνολο των 
µαθηµάτων επιλογής χωρίς συµµετοχή στις πανελλήνιες εξετάσεις για τους µαθητές που δεν επιθυµούν 
να συνεχίσουν ανώτερες σπουδές. Μετάδοση των θεµάτων µε σύστηµα ��τελαντιγραφής�� ώστε να 
περιοριστεί στο ελάχιστο ο χρόνος αναµονής των µαθητών, 
- Για τα παιδιά των ελλήνων της διασποράς στόχος είναι να διατηρηθεί και να ενισχυθεί η εθνική τους 
ταυτότητα, ενώ θα διευκολυνθεί η επανεξέτασή τους στο εκπαιδευτικό σύστηµα της χώρας µας, εφόσον 
επιστρέφουν στην πατρίδα, 
- Κοινωνική και επαγγελµατική ένταξη των νέων ηλικίας 18 έως 25 ετών που βρίσκονται έξω από το 
εκπαιδευτικό σύστηµα χωρίς κανένα επαγγελµατικό εφόδιο. Γι� αυτούς θα εφαρµοσθούν ειδικά 
προγράµµατα σε δηµόσια κέντρα ταχύρυθµης επαγγελµατικής καταρτίσεως που θα λειτουργήσουν σε 
κάθε νοµό,  
- Ξεχωριστή φροντίδα για ειδικές κατηγορίες παιδιών, των οποίων η εκπαίδευση, η επαγγελµατική 
κατάρτιση απαιτεί µια προσαρµογή στις ειδικές ανάγκες τους. Έτσι, για τα παιδιά που παρουσιάζουν 
σηµαντικές ή ψυχικές αναπηρίες που δεν τους επιτρέπουν να φοιτήσουν σε κανονικά σχολεία θα 
ενεργοποιηθεί ο πρόσφατος νόµος περί ειδικής αγωγής και ειδικής επαγγελµατικής εκπαιδεύσεως, µε 
στόχο, µέσα στην προσεχή τετραετία να λειτουργεί σε κάθε νοµό ένα τουλάχιστον πλήρως εξοπλισµένο 
ειδικό σχολείο,  
- Καλύτερη αξιοποίηση του µέτρου της πενθήµερης εβδοµάδας εργασίας στα σχολεία, µε την οργάνωση, 
σε προαιρετική βάση, της απασχολήσεως των µαθητών τα Σάββατα σε αθλητικές και πολιτιστικές 
δραστηριότητες,  
- Ενίσχυση της συνεργασίας γονέων και σχολείου, διότι η Ν.∆. πιστεύει πως η Παιδεία, είναι υπόθεση 
όλων και όχι αποκλειστικά της πολιτείας, 
- Βελτίωση της ποιότητας της παιδείας µε την αναµόρφωση του συστήµατος βασικής εκπαιδεύσεως και 
µετεκπαιδεύσεως. Έτσι, η βασική κατάρτιση όλων των εκπαιδευτικών θα είναι πανεπιστηµιακού 
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επιπέδου. Για το σκοπό αυτό θα παύσει η λειτουργία των Παιδαγωγικών Ακαδηµιών των σχολών 
νηπιαγωγών των Ε.Α.Σ.Α. και της Σχολής Οικιακής Οικονοµίας. Αντί για αυτές θα ιδρυθούν, 
παιδαγωγικό πανεπιστήµιο µε έδρα το Βελεστίνο, και πανεπιστήµιο φυσικής αγωγής µε σχολές στην 
Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, ενώ θα λειτουργήσει τµήµα οικιακής οικονοµίας στην ανώτατη γεωπονική 
σχολή Αθηνών. Ακόµη θα αναδιοργανωθούν τα προγράµµατα των καθηγητικών σχολών των 
πανεπιστηµίων µας και θα καθιερωθούν η πρακτική εξάσκηση και η παιδαγωγική επιµόρφωση πριν από 
την ανάληψη υπηρεσίας, καθώς και σύστηµα συνεχούς µετεκπαιδεύσεως για το διδακτικό προσωπικό 
των σχολείων όλων των βαθµίδων, 
- Μεθοδική επανεκτίµηση του έργου του διδάσκοντος από διαχωρισµό του διδακτικού από το διοικητικό 
έργο, περιορισµό των εξωδιδακτικών καθηκόντων και ενίσχυση του διοικητικού προσωπικού των 
σχολείων. Για την προετοιµασία του προσωπικού που θα ασκήσει στο µέλλον διευθυντικά ή εποπτικά 
καθήκοντα θα µετατραπούν τα διδασκαλεία µέσης και δηµοτικής εκπαιδεύσεως σε σχολές 
επιµορφώσεως στη διοίκηση της εκπαιδεύσεως και 
- Η ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής µεταρρυθµίσεως θα πραγµατοποιηθεί µε την ψήφιση νόµου - 
πλαίσιου για την ανώτατη παιδεία. Με τον νόµο αυτό επιδιώκεται η αναµόρφωση του θεσµικού 
καθεστώτος λειτουργίας των πανεπιστήµιων, η εµπέδωση µιας φιλελεύθερης επιστηµονικής τάξεως και η 
αποκατάσταση του κύρους της. Αυτό θα επιτευχθεί µε την άνοδο του επιπέδου των προπτυχιακών 
σπουδών, τη δηµιουργία µεταπτυχιακών σπουδών και την ανάπτυξη της επιστηµονικής έρευνας. 
Παράλληλα, θα κατοχυρωθεί ελεύθερη άσκηση του δικαιώµατος διδασκαλίας και µαθήσεως και θα 
θεσπισθούν ευέλικτες µορφές διοικήσεως και προγραµµατισµού, µε την αποκατάσταση της έδρας από 
τον τοµέα και τη λειτουργία συµβουλίου ανωτάτης εκπαιδεύσεως από καθηγητές ΑΕΙ, αρµόδιου για τον 
προγραµµατισµό της ενιαίας αναπτύξεως όλων των ΑΕΙ της χώρας µας.  
 Προσεγγίζοντας την εκπαιδευτική πολιτική της Νέας ∆ηµοκρατίας, στη διαχρονική της εξέλιξη 
κατά την περίοδο 1974-1984, όπως προβάλλεται δηµόσια ως η επίσηµη εκπαιδευτική πολιτική 
φιλοσοφία που ακολουθεί, αλλά και πρόκειται να ακολουθήσει, διακρίνουµε σαφή τη διατύπωση της 
θέσης για επίτευξη της κοινωνικά επιθυµητής ροής του µαθητικού πληθυσµού, που αναφέρεται στα 
νοµοσχέδια της Γενικής και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης που θεσπίστηκαν κατά την περίοδο 1976-7, 
και κύριο σκοπό είχαν τον αυστηρό έλεγχο της µαθητικής ροής, µε στόχο την υποχρεωτική στροφή προς 
την ΤΕΕ, εισάγοντας τακτικές επιλεκτικές διαδικασίες. Η νέα διάρθρωση της εκπαίδευσης (όπως 
θεσµοποιήθηκε από τους Ν.309/76 και Ν.576/77) κρίνεται από τη Ν.∆. ως σύγχρονη και ευέλικτη, 
εφόσον ��δεν θέτει φραγµούς και οδηγεί σε αδιέξοδα, αλλά αντίθετα, επιχειρεί µια ορθολογιστική 
αντιµετώπιση της σηµερινής εκπαιδευτικής πραγµατικότητας, ενώ παράλληλα επιδιώκει να 
προστατεύσει τους νέους από λαθεµένους προσανατολισµούς και ψυχικά τραύµατα...��48, που θα 
προκαλούνταν από µια αποτυχηµένη επαγγελµατική σταδιοδροµία.  
 Παρά τις οποιεσδήποτε επιφυλάξεις αλλά και τις ερµηνευτικές παρατηρήσεις που αναδύονται 
από την δηµόσια προβολή της θέσης για θεσµοποίηση ελέγχου της µαθητικής ροής του πληθυσµού στις 
ανώτερες βαθµίδες της εκπαίδευσης, εντούτοις πρόκειται για την πλέον σαφή εκπαιδευτική πολιτική 
επιλογή που διατυπώνεται ενόψει εκλογικής αναµέτρησης και αναµφισβήτητα δεν εντάσσεται στα 
��αποκαλούµενα�� προσφιλή κοινωνικά αιτήµατα.  
 Από τον Οκτώβριο του 1981, η Νέα ∆ηµοκρατία εισέρχεται ουσιαστικά σε ένα δεύτερο στάδιο 
κοµµατικής εξέλιξης που χρονικά δροµολογείται µετά την εκλογική αποτυχία της, και οδηγεί σε εκλογή 
νέου προέδρου. Στις σηµαντικές (ποιότητας και έντασης) εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις της νέας 
κυβέρνησης, η Ν.∆. αδυνατεί να εκφέρει έναν νέο διαφορετικό λόγο/πρόταση, εµµένοντας σε µια 
ατελέσφορη προάσπιση των δικών της µεταρρυθµιστικών προσπαθειών. ∆εν απέχει πολύ από την 
πραγµατικότητα η θέση πως, οι ριζικές εκπαιδευτικές µεταβολές που έθεσε σε εφαρµογή το ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
ανέδειξαν την αδυναµία της Ν.∆. να ακολουθήσει το νέα πνεύµα του κοινωνικού µετασχηµατισµού που 
προωθούσε το ΠΑ.ΣΟ.Κ., παράλληλα όµως και την δική της αδυναµία να προσφέρει µια εναλλακτική 

                                                           
48 . Εφηµ. Μακεδονία, 2/8/1981, όπ.π., σελ.26.  
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εκπαιδευτική πρόταση ικανή να αντιπαρατεθεί στο ΠΑ.ΣΟ.Κ., ταυτόχρονα όµως αποδεσµευµένη από τις 
εκπαιδευτικές επιλογές της του παρελθόντος. 
 Αποτέλεσµα της ανεπάρκειας προβολής εναλλακτικών εκπαιδευτικών θέσεων, υπήρξε η 
µηχανιστική αντιπολιτευτική τακτική υπεράσπισης49 της εκπαιδευτικής της πολιτικής (1974-1981), 
αδυνατώντας παράλληλα να ασκήσει ουσιαστική κριτική αντιπαράθεση στις θέσεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Η 
Ν.∆. θεωρεί την περίοδο διακυβέρνησης της χώρας από το ΠΑ.ΣΟ.Κ. στο χώρο της παιδείας ιδιαίτερα 
υποβαθµισµένη, µε τα προβλήµατα να γενικεύονται και να διογκώνονται. Η κατάργηση των επιλεκτικών 
διαδικασιών, οδηγεί σε έλλειψη κινήτρων για µεγαλύτερη επίδοση των µαθητών, θεωρώντας συνεπές 
σύµφωνα µε την εκπαιδευτική της πολιτική πρόταση50, την ενθάρρυνση εκ µέρους της πολιτείας της 
άµιλλας, της προσπάθειας, της πρωτοβουλίας και της ηθικής και υλικής αµοιβής σε όσους εργάζονται 
περισσότερο και αποδοτικότερα.  
 
 
2.4 Φιλελευθερισµός και Εκπαίδευση 
 
 
 Κατά την Φιλελεύθερη θεωρία, η κοινωνική συµβίωση βασίζεται (ή πρέπει να βασίζεται) στην 
πρόταξη της ελευθερίας του ατόµου σε όλες της εκδοχές και εκφάνσεις της. Η θεµελιώδης αρχή της 
ατοµικής ελευθερίας, αναφέρεται όχι µόνο στην ελευθερία του λόγου και της συνείδησης, όχι µόνο 
ελευθερία των ποικίλων επιµέρους µορφών που ενσωµατώνονται στα διάφορα ατοµικά δικαιώµατα, 
αλλά κυρίως απεριόριστη ελευθερία δράσης (κύρια οικονοµικής), περιορισµό (αν όχι εξάλειψη) 
οποιωνδήποτε κρατικών παρεµβάσεων και ρυθµίσεων.  
 H φιλελεύθερη θεωρητική προσέγγιση της εκπαίδευσης δεν αποµακρύνεται από τις γενικότερες 
φιλοσοφικές αρχές της θεωρίας του Φιλελεύθερου συστήµατος πολιτικής σκέψης. Έτσι οι θέσεις των 
φιλελευθέρων περιστρέφονται γύρω από την προστασία της ατοµικής ελευθερίας, ως ανυπέρβλητο όριο 
κρατικής παρέµβασης, τον ελεύθερο ανταγωνισµό της ιδιωτικής µε την δηµόσια εκπαίδευση ως 
παράγοντα βελτίωσης και εξασφάλισης καλύτερου εκπαιδευτικού συστήµατος, τον έλεγχο του 
µαθητικού πληθυσµού που συνεχίζει στην τριτοβάθµια εκπαίδευση µε σκοπό αυτή να προσφέρεται στους 
��ικανότερους��.  
 Θα επικεντρωθούµε στους θεµελιωτές της φιλελεύθερης εκπαιδευτικής Πολιτικής, M.Friedman 
και F.A.Hayek, των οποίων οι θέσεις αποτέλεσαν τη βάση για την περαιτέρω εξέλιξη της φιλελεύθερης 
επιχειρηµατολογίας, τόσο στην γενικότερη πολιτική σκέψη, όσο και στον τοµέα της εκπαίδευσης. 
 Η αυξανόµενη ζήτηση για γενίκευση της εκπαίδευσης, κυρίως µετά τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, 
οδήγησε στη διαµόρφωση µιας ισχυρής επιχειρηµατολογίας της φιλελεύθερης προσέγγισης της 
εκπαιδευτικής πολιτικής. Αναµφισβήτητα σ� αυτό συνέτεινε, η αποδοχή και εφαρµογή πολιτικών 
επιλογών ενταγµένων στο µοντέλο του Κράτους Πρόνοιας από πολλά κράτη, που είχε ως αποτέλεσµα τη 
δηµιουργία ενός πεδίου αντιπαράθεσης επιχειρηµάτων µεταξύ της θεωρίας του Κράτους Πρόνοιας και 
του Φιλελεύθερου µοντέλου εκπαιδευτικής πολιτικής. 
 Άµεσα επηρεασµένοι από την πολιτική θεωρία του φιλελευθερισµού, οι υποστηρικτές της, 
βλέπουν την εφαρµογή των κανόνων της καπιταλιστικής ελεύθερης αγοράς, να βρίσκουν πρόσφορο 
έδαφος και στην προσφορά, διοίκηση, κατεύθυνση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ένας από τους 
κλασικούς της φιλελεύθερης προσέγγισης, ο Μ.Friedman χρησιµοποιεί τον όρο της ��προσφοράς και της 

                                                           
49 . Η εµµονή του κόµµατος της Ν.∆. στην υπεράσπιση των µεταρρυθµιστικών ενεργειών της περιόδου 1974-81, αναδύεται 
εµφανώς σε περιπτώσεις εκπαιδευτικού διαλόγου. Χαρακτηριστική περίπτωση αδυναµίας αντιπαράθεσης ουσιαστικού 
εκπαιδευτικού επιχειρήµατος και πολιτικού λόγου που εµφανίζει το κόµµα από το 1981 είναι κατά την 52η Γενική 
Συνέλευση της ∆ΟΕ. Στην εκτενή ανάλυση της ακολουθούµενης Ε.Π του ΠΑ.ΣΟ.Κ. από τον Υπουργό Παιδείας 
Α.Κακλαµάνη, επιχειρεί να αντιπαρατεθεί ο βουλευτής Κ.Σηµαιοφορίδης υποστηρίζοντας για τις ραγδαίες εκπαιδευτικές 
εξελίξεις, πως ��... τα θέµατα της παιδείας δεν πρέπει να αντιµετωπίζονται προ παντός µε βιασύνη��, στο ∆ιδασκαλικό 
Βήµα, ��Αφιέρωµα, 52η Γενική Συνέλευση��, Ιούλιος/Αύγουστος 1983, σελ.29.  
50 . Νέα ∆ηµοκρατία, Προεκλογικο Πρόγραµµα, ��Τί πιστεύουµε και τι προτείνουµε��, Ιούνιος 1989, σελ.2.  
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ζήτησης�� µεταξύ των σχολείων, επιχειρηµατολογώντας για τους τύπους σχολείων που πρέπει να 
υπάρχουν, και αποδίδει σηµαντικό βάρος στην επιχειρηµατολογία του, προκειµένου ο καθένας να έχει 
την εκπαίδευση ακριβώς που επιθυµεί και όχι υποχρεωτικά αυτή που του προσφέρεται από το κράτος. 
Πρόκειται γι� αυτό που περιγράψαµε παραπάνω ως ελεύθερη ατοµική επιλογή, που ο Μ.Friedman 
προσδιορίζει σαν τη βασική αρχή που εξασφαλίζει η αγορά, επιτρέποντας στον καθένα να ικανοποιήσει 
τις προσωπικές του επιλογές, (... this is a special case of the general principle that a market permits each 
to satisfy his own taste...)51, και στο οποίο στηρίζει πολλές από τις αντιλήψεις του. Η εκπαίδευση 
κατανοείται από τους φιλελεύθερους ως ατοµικό δικαίωµα. Αυτό ακριβώς το δικαίωµα των παιδιών για 
εκπαίδευση µετατίθεται σε ατοµικό δικαίωµα των γονέων για επιλογή της εκπαίδευσης του παιδιού τους, 
γεγονός που σχετικοποιεί την υπέρτατη φιλελεύθερη αξία της ατοµικής ελευθερίας και συνιστά µια 
εσωτερική ασυνέπεια του φιλελεύθερου επιχειρήµατος. 
 Αρχικά η φιλελεύθερη προσέγγιση αποδέχεται την παρέµβαση της κυβέρνησης στην διαχείριση 
της βασικής εκπαίδευσης, σε περιορισµένο σαφώς επίπεδο και για συγκεκριµένες λειτουργίες. Ο 
Μ.Friedman κάνει λόγο για την �� επιρροή εκ της γειτνιάσεως ��52 (neighborhood effects), που επιφέρει 
ένα άτοµο σ� ένα άλλο ή και σε µια ολόκληρη οµάδα ατόµων. Την επιρροή αυτή την εκλαµβάνει ως ένα 
��κόστος�� χωρίς όµως να προσδιορίζει θετικά ή αρνητικά το κόστος αυτό. Ο Μ.Friedman αντιµετωπίζει 
την εκπαίδευση ως ένα αντικείµενο γενικότερου κοινωνικού ενδιαφέροντος, διότι αποτελεί προϋπόθεση 
για τη διαµόρφωση του ��πολίτη��53. 
  Στο ίδιο πνεύµα και ο Hayek54 δικαιολογεί την ελάχιστη παρέµβαση του κράτους, για τους 
ίδιους λόγους µε τον Friedman, από τον οποίο και είναι επηρεασµένος, κάνοντας λόγο για το 
��ενδιαφέρον�� της κοινότητας προκειµένου να λαµβάνουν την ελάχιστη στοιχειώδη µόρφωση οι 
ανήλικοι. Ο Ηayek θεωρεί πως µε την υποχρεωτική εκπαίδευση σε συγκεκριµένο ελάχιστο επίπεδο, οι 
εκπαιδευόµενοι θα απολαµβάνουν περισσότερα προνόµια από τους υπόλοιπους καθώς θα µοιράζονται 
βασικές γνώσεις και πεποιθήσεις αλλά κυρίως θα αποτελούν το σταθερό στήριγµα για το δηµοκρατικό 
καθεστώς. Επειδή όµως η απόκτηση των βασικών εκπαιδευτικών αγαθών γίνεται σε µια ηλικία όπου το 
άτοµο δεν είναι ικανό να κρίνει και να αποφασίσει, τι θα του είναι χρήσιµο, ��νοµιµοποιείται ένας 
στοιχειώδης κυβερνητικός παρεµβατισµός��55 προκειµένου να εξασφαλιστεί η απόκτηση της βασικής 
εκπαίδευσης. Πρόκειται για τη µοναδική περίπτωση, στο χώρο της εκπαίδευσης, όπου νοµιµοποιείται 
ένας ελάχιστος κρατικός παρεµβατισµός. 
 Το επιχείρηµα του αποτελέσµατος εκ της γειτνιάσεως χρησιµοποιείται ευρέως στη σηµερινή 
συζήτηση από τους φιλελεύθερους θεωρητικούς και αποτελεί τη βάση για τη νοµιµοποίηση ενός 
ελάχιστου (minimum) κρατικού παρεµβατισµού, ο οποίος να διασφαλίζει τα πλαίσια λειτουργίας της 
αγοράς56. Πρόκειται για µια συζήτηση που προσανατολίζεται στο ��ιδεώδες�� µιας κοινωνικής 
οικονοµίας της αγοράς. 
 Η φιλελεύθερη αντίληψη ασκεί κριτική, στην βασική θέση της εκπαιδευτικής πολιτικής του 
κράτους πρόνοιας, για ��ισότητα ευκαιριών��. Πεποίθηση των θεωρητικών του φιλελεύθερου µοντέλου 
είναι η ροή των µαθητικών πληθυσµών προς την ανώτερη εκπαίδευση, να παραµένει περιορισµένη και η 
κάλυψη των κονδυλίων να µην γίνεται σε βάρος του κράτους. Η θέση αυτή εντάσσεται στη βασική τους 
αντίληψη να αντιµετωπίζουν την εκπαιδευτική πολιτική µε τους νόµους της ελεύθερης αγοράς. Η 
κεντρική αυτή ιδέα εκφράζεται στο βασικό ερώτηµα για την φιλελεύθερη προσέγγιση, όπως τίθεται 

                                                           
51 . Friedman M., Capitalism and Freedom, The University of Chicago Press, Chicago and London 1982, pp. 94.  
52 . Friedman Μ., όπ.π., σ. 85.  
53 . Friedman Μ., όπ.π., σ. 86.  
54 . Hayek F.A., The Constitution of Liberty, London, RKP 1960, σ.377. Η ανάγκη υποχρεωτικής προσφοράς ενός 
ελαχίστου επιπέδου βασικής εκπαίδευσης επισηµαίνεται ως καθοριστικός παράγοντας κοινωνικής συναίνεσης και η 
ανάγκη εξασφάλισής του, αποτελεί το µοναδικό πεδίο αποδοχής από τους φιλελεύθερους στοχαστές ενός κρατικού 
παρεµβατικού ελέγχου. Στο ίδιο πνεύµα κινείται και ο J.Rawls, για τον επιπλέον λόγο πέραν της ανάγκης για ��κοινωνική 
σταθερότητα��, ακόµα και για την εµπέδωση των ατοµικών τους δικαιωµάτων και ελευθεριών, στο Rawls J., Political 
Liberalism, Columbia University Press, New York, 1993, σελ.199.  
55 . Hayek F.A., όπ.π., σελ.376.  
56 . Ζαµπέτα Ε., Η Εκπαιδευτική Πολιτική στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση, όπ.π., σ. 28. 
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εµφατικά από τον Hayek: ��... πόση εκπαίδευση θα πρέπει να παρέχεται µε κρατικά κονδύλια και για 
ποιόν τέτοια εκπαίδευση θα πρέπει να παρέχεται επιπροσθέτως του ελάχιστου εγγυόµενου επιπέδου για 
όλους;��57. Ωστόσο, παρά την ��αποδοχή�� της κρατικής παρέµβασης, προκειµένου για την εκπαίδευση 
των νέων ανθρώπων, στα πρώτα στάδια της εκπαιδευτικής τους σταδιοδροµίας, η θέση των 
φιλελευθέρων διαφοροποιείται σηµαντικά στην παρεχόµενη εκπαίδευση (και συνεπώς πρόσβαση) στις 
ανώτερες βαθµίδες του εκπαιδευτικού συστήµατος. 
 Ο κυβερνητικός παρεµβατισµός δεν νοµιµοποιείται για την τριτοβάθµια εκπαίδευση, η οποία 
θεωρείται ότι αυξάνει την παραγωγική ικανότητα του ατόµου. ��Τα άτοµα πρέπει να αναλαµβάνουν 
(bear) το κόστος της εκπαίδευσης στον εαυτό τους και να απολαµβάνουν την ανταµοιβή της 
(rewards)��58. Συνεπώς, η ��επένδυση�� στην εκπαίδευση εγείρει αξιώσεις για καλύτερη δυνατή 
επαγγελµατική αποκατάσταση όσων εξέρχονται από τις ανώτατες βαθµίδες της εκπαίδευσης. Εξαιτίας 
της κρατικής αδυναµίας να παράσχει σε όλους τους µαθητές αυτή την επένδυση, γεγονός που προκύπτει 
τόσο από τη µαθησιακή τους διαφορετικότητα όσο και από τις ανάγκες της οικονοµίας για εργατικό 
δυναµικό (χαµηλής ή µέσης εκπαιδευτικής υπόστασης), αλλά κυρίως γιατί δεν εδράζεται στην θεµελιακή 
προϋπόθεση της ελεύθερης επιλογής (της φιλελεύθερης φιλοσοφίας), ο καταναγκασµός για παραµονή 
στις εκπαιδευτικές βαθµίδες κρίνεται άσκοπος και επικίνδυνος. Άσκοπος γιατί η ύπαρξη µαθησιακών 
δυσκολιών (ανεξάρτητα των αιτιών τους) δεν πρόκειται να αντισταθµιστούν, αλλά και επικίνδυνος γιατί 
υπονοµεύεται η σταθερότητα του πολιτικού συστήµατος µε την ύπαρξη µιας οµάδας που θα 
χαρακτηριζόταν ��διανοητικό προλετάριο��59. Κυρίαρχο µέληµα της φιλελεύθερης πολιτικής σκέψης, 
αποτελεί η επίτευξη ενός σταθερού και ��συναινετικού�� κοινωνικού συστήµατος, θεµέλιο της σταθερής 
πολιτικής λειτουργίας. Η παραδοχή της θέσης αυτής, οδηγεί µια εκπαιδευτική πολιτική εµπνευσµένη από 
τη φιλελεύθερη φιλοσοφία, στον περιορισµό των παρεχόµενων ευκαιριών/δυνατοτήτων για ανώτερες 
σπουδές και σε επιλεκτικές διαδικασίες ελέγχου της µαθητικής ροής κατά τις εκπαιδευτικές βαθµίδες.  
 Οι φιλελεύθερες προσεγγίσεις ασκούν έντονη κριτική προς τις προνοιακές πολιτικές στο χώρο 
της εκπαίδευσης, θεωρώντας ότι πρόκειται για πολιτικές που επαυξάνουν τον κρατικό παρεµβατισµό, τη 
δηµόσια φορολογία και την κεντρική γραφειοκρατία, και βέβαια περιορίζουν την ατοµική πρωτοβουλία 
και ελευθερία, µε στόχο την εξασφάλιση εθνικών minimum standards και την προώθηση της ισότητας 
των εκπαιδευτικών ευκαιριών60. Συνέπεια, της αρχής αυτής είναι, η διαπίστωση, πως η διαρκώς 
διογκούµενη γραφειοκρατία στη δηµόσια εκπαίδευση, παράγει αναποτελεσµατικές υπηρεσίες σε χαµηλό 
επίπεδο, καθιστώντας δύσκολο (αν όχι αδύνατο), τον έλεγχο και την απόδοση λόγου των εκπαιδευτικών 
θεσµών στους υφιστάµενους πραγµατικούς χρήστες και καταναλωτές των εκπαιδευτικών υπηρεσιών. 
Ταυτόχρονα, ο αυστηρά κρατικός έλεγχος, αδυνατεί να ικανοποιήσει πιθανές διαφοροποιήσεις 
εκπαιδευτικών απαιτήσεων, εξαιτίας της χαµηλής ικανότητας ευελιξίας και προώθησης αλλαγών στο 
εκπαιδευτικό σύστηµα.  
 Το κεντρικό ζήτηµα της φιλελεύθερης εκπαιδευτικής πρότασης, συνίσταται τελικά στο ερώτηµα 
που ανακύπτει από τη γενικότερη φιλοσοφική της θεώρηση, για το τί χρήση των ευκαιριών θα κάνει ο 
καθένας, προσδιορίζοντας την απάντηση στις προσωπικές δυνατότητες του καθενός, χωρίς να δέχεται 
την µεταβίβαση της ευθύνης στο υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο και κυρίως χωρίς να αναµένει την κρατική 
παρέµβαση. Αντλώντας επιχειρήµατα από την γενικότερη οικονοµική φιλελεύθερη θεωρία, µεταφέρει 
στην εκπαιδευτική της πρόταση, το κεντρικό ερώτηµα, της νοµιµοποίησης ή µη, οποιασδήποτε κρατικής 
παρέµβασης για την αναδιανοµή του εκπαιδευτικού αγαθού υπέρ των πλέον αδυνάτων - πράξη που κατά 
την φιλελεύθερη εκπαιδευτική πρόταση αποβαίνει σε βάρος της ποιότητας της εκπαίδευσης των 

                                                           
57 . Hayek F.A., σ.381. 
58 . Friedman Μ., όπ.π., σ. 105. 
59 . Hayek F.A., όπ.π., σελ.383. ��There are few greater dangers to political stability than the existence of an intellectual 
proletariat who find no outlet for their learning��.  
60 . Ζαµπέτα Ε., Η Εκπαίδευση ως κοινωνική πολιτική του κράτους, συγκρότηση και επαναδιαπραγµάτευση πολιτικών, στο 
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περισσότερο ικανών - θεσµοθετώντας έτσι την (κρατική) εύνοια υπέρ των λιγότερο ικανών, λιγότερο 
επιδέξιων ή λιγότερο τυχερών.  
 ��Το αµερικανικό ενιαίο σχολείο διαµορφώνεται κατά τις αρχές του 20ου αιώνα σε συσχέτιση µε 
την ανάπτυξη του αµερικανικού εταιρικού καπιταλισµού σε µια κρίσιµη και αποφασιστική περίοδο στην 
εξέλιξη του αµερικανικού κοινωνικού σχηµατισµού και του αµερικανικού φιλελεύθερου καπιταλιστικού 
κράτους. Το εξελισσόµενο αυτό πολιτικο-οικονοµικό και κοινωνικό σύστηµα στις θεµελιώδεις 
ιδεολογικές και θεσµικές του αρχές παραµένει ουσιαστικά αναλλοίωτο µέχρι τη δεκαετία του 1980 και 
σε ένα βαθµό ακόµη µέχρι σήµερα. Πολύ συνοπτικά ο κοινωνικός αυτός σχηµατισµός χαρακτηρίζεται, 
µεταξύ άλλων, από τα ακόλουθα: α) έναν πολιτικό ��φιλελευθερισµό�� µε βασικούς ιδεολογικούς άξονες 
τον ατοµικισµό, την ελευθερία και την ισότητα ευκαιριών, β) ένα σχετικά περιορισµένο κρατικό 
παρεµβατισµό στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών στα πλαίσια πάντα µιας ελεύθερης οικονοµίας της 
αγοράς, γ) µια άνιση ταξική κοινωνική δοµή και ένα ιεραρχικό σύστηµα εξουσίας που διέπεται από µια 
νοµιµοποιητική αξιοκρατική ιδεολογία, και δ) ένα επιχειρηµατικό εµπορικό αξιολογικό σύνδροµο που 
εξιδανικεύει τον ελεύθερο ανταγωνισµό και την ιδιωτική πρωτοβουλία στη συσσώρευση κεφαλαίου και 
γενικότερα την αντίληψη ότι ό,τι είναι καλό για τις επιχειρήσεις και για την εµπορικο-οικονοµική 
αποτελεσµατικότητα είναι για το καλό της χώρας��61.  
 Μια άλλη µορφή εισαγωγής της φιλελεύθερης φιλοσοφίας του ελεύθερου ανταγωνισµού στην 
εκπαίδευση και ενίσχυσης της γονεϊκής επιλογής, αποτελεί το σύστηµα φοίτησης µε χρήση των, 
γνωστών στην διεθνή εκπαιδευτική συζήτηση, ��voucher scheme�� (σχήµα των κουπονιών), το οποίο και 
τέθηκε σε πειραµατικό περισσότερο επίπεδο στις ΗΠΑ και στην Αγγλία. Φιλοσοφία του ��σχήµατος 
κουπονιών��, που εισήγαγε ο M.Friedman (1955), είναι η χορήγηση από το κράτος στους γονείς, 
κουπονιών εξαγοράσιµων εκπαιδευτικών υπηρεσιών, σε οποιοδήποτε σχολείο της επιλογής τους, είτε 
δηµόσιο είτε ιδιωτικό. Σύµφωνα µε τους υποστηρικτές του ��σχήµατος των κουπονιών��, εξασφαλίζεται 
ένα ελάχιστο δηµόσιας χρηµατοδότησης της εκπαίδευσης για όλους τους µαθητές, παράλληλα όµως 
ικανοποιείται το αίτηµα γονέων (ή και µαθητών) για την λήψη επιπρόσθετων εκπαιδευτικών υπηρεσιών, 
πέρα από το minimum που προσφέρει η κρατική εκπαίδευση, η οποία και θα χρηµατοδοτείται από τους 
ίδιους (πρόσθετη εκπαιδευτική υπηρεσία).  
 Η λογική της φιλελεύθερης εκπαιδευτικής επιχειρηµατολογίας για το ��σχήµα των κουπονιών��, 
παρέχει το πλεονέκτηµα ικανοποίησης της βασικότερης φιλελεύθερης φιλοσοφίας, της δυνατότητας 
ελεύθερης επιλογής, ενώ παράλληλα αποκαθιστά την ��ανισότητα�� που προέκυπτε από την εφαρµογή 
των προνοιακών πολιτικών σε βάρος των οικογενειών εκείνων, οι οποίες, αν και υπέκειντο σε δηµόσια 
φορολογία, δεν επωφελούντο από τα αγαθά της δηµόσιας εκπαίδευσης και καταφεύγουν στις ιδιωτικές 
εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Το ��σχήµα των κουπονιών��, τέλος επιτυγχάνει άµεσα την συνολική εκτίµηση 
και αξιολόγηση των σχολείων, παρέχοντας µια σαφή εικόνα για την λειτουργία τους, αλλά κυρίως για 
την ποιότητα της παρεχόµενης εκπαίδευσης, εξαιτίας ακριβώς της διαδικασίας άµεσης εµπλοκής και 
αξιολόγησης, της γονεϊκής επιλογής του καλύτερου δυνατού σχολείου. Κατά συνέπεια, σύµφωνα µε την 
φιλελεύθερη προσέγγιση, σχολεία χαµηλού επιπέδου τίθονται στο περιθώριο62 (εξαιτίας απουσίας 
                                                           
61 . Καζαµίας Α.Μ., Εκπαιδευτική κρίση και εκπαιδευτική µεταρρύθµιση: το παράδειγµα των ΗΠΑ, στο Πυργιωτάκης Ι.Ε. 
- Κανάκης Ι.Ε., όπ.π., σελ.91.  
62 . Ο ανταγωνισµός µεταξύ των σχολείων θα προκύψει από την ανάγκη προσέλκυσης ικανοποιητικού αριθµού µαθητών, 
προκειµένου να εξασφαλίσουν επαρκή κουπόνια, δηλαδή επαρκή κρατική επιχορήγηση. Ο τρόπος σύλληψης της 
εκπαίδευσης µε όρους της οικονοµικής αγοράς, και η επιδίωξη εγκαθίδρυσης σχετικών ρυθµίσεων, οδηγεί στο ερώτηµα για 
την τελική κατάληξη µιας τέτοιας διαδικασίας. Σύµφωνα µε την λογική των οπαδών του ��συστήµατος των κουπονιών��, το 
πλέον επιτυχηµένο σχολείο θα τείνει να µεγεθύνεται σε µέγεθος (εξαιτίας της ποσότητας των µαθητών που θα 
προσελκύει), ενώ ταυτόχρονα τα λιγότερο επιτυχηµένα θα συρρικνώνονται και τελικά θα ��αποσύρονται�� από την 
��αγορά��. Συνέπεια της γονεϊκής και µαθητικής αξιολόγησης, κατά την επιλογή συγκεκριµένου σχολείου, θα είναι, η 
αναστολή λειτουργίας πολλών, ��µειωµένης ποιότητας��, και συνεπώς η λειτουργία µόνο των επιτυχηµένων (όπως 
προέκυψαν µέσα από τους όρους του ελεύθερου ανταγωνσιµού). Πώς όµως είναι εφικτό, τα σχολεία που θα κριθούν 
ικανοποιητικά να αναλάβουν το βάρος της εκπαίδευσης µεγαλύτερου πλέον  µαθητικού πληθυσµού, και να λειτουργήσουν 
χωρίς αποκλεισµούς και κριτήρια. ∆εν πρόκειται για ��ρητορικό�� ερώτηµα, εφόσον υφίσταται το πραγµατικό παράδειγµα 
της πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης στις ΗΠΑ, όπου τα ίδια τα ιδρύµατα, προβαίνουν σε αξιολογήσεις των µαθητών και των 
προσόντων τους, σε µια προσπάθεια διατήρησης ενός υψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου. Κατά τον ίδιο τρόπο, τα σχολεία 
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επαρκούς αριθµού µαθητών), και η χρηµατοδότηση αυτών των σχολείων αναδιανέµεται προς όφελος των 
µαθητών στα σχολεία που οι γονείς επιλέγουν για την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών στα παιδιά τους. 
Το σχήµα των κουπονιών τέθηκε σε ��πειραµατική�� εφαρµογή σε περιορισµένη έκταση στην πολιτεία 
της Καλιφόρνια των Η.Π.Α.63 καθώς και στην Αγγλία.  
 
 
2.5 Φιλελεύθερη θεωρία και Νέα ∆ηµοκρατία 
 
 
 ∆υσχερές αποβαίνει το εγχείρηµα προσδιορισµού της πολιτικο-ιδεολογικής φιλοσοφίας των 
ελληνικών κοµµάτων, τόσο στο επίπεδο καθορισµού του corpus των ιδεών τους στην ελληνική αυτόνοµη 
εκδοχή τους, όσο και ακόµα πιο δυσχερής η διασύνδεσή τους µε καθορισµένα πολιτικά συστήµατα 
σκέψης στο διεθνή χώρο. Συνεπώς, ακόµα και κατά την περίπτωση αυτοπροσδιορισµού ενός κοµµατικού 
φορέα στην πολιτική θεωρία του ��φιλελευθερισµού�� (όπως συµβαίνει στη περίπτωση της Νέας 
∆ηµοκρατίας), εντούτοις ενγενής παραµένει η αµφισηµία, για τη µορφή και το περιεχόµενο του 
��φιλελευθερισµού��, δηλαδή, για την υιοθέτηση του ��κλασικού-ατοµικιστικού φιλελευθερισµού��, του 
��laissez faire��, ενός φιλελευθερισµού που αποδέχεται κάποια κρατική παρέµβαση, ή για µια 
��φιλελεύθερης�� εκδοχής σοσιαλδηµοκρατία. Επίσης, η παράθεση µιας ��σειράς από αξίες, δεν 
προσδιορίζει ένα πολιτικό σύστηµα ή το διαφοροποιεί από ένα άλλο��64, συνεπώς ο έλεγχος πολιτικο-
ιδεολογικής ταύτισης της Ν.∆. µε τις βασικότερες θέσεις του Φιλελευθερισµού, όπως προσδιορίστηκαν, 
σκοπό έχει να διευρύνει την συζήτηση για την γενικότερη φιλοσοφία που εµπνέει και καθορίζει το 
ιδιαίτερο ερευνητικό µας ενδιαφέρον, δηλαδή, την εκπαιδευτική πολιτική.  
 Στο συγκεκριµένο πεδίο της έρευνάς µας, επιδίωξη µας είναι, η προσέγγιση της ιδεολογικο-
πολιτικής θέσης της Νέας ∆ηµοκρατίας, µέσα στα όρια της ζωτικής χωρο-χρονικής ελληνικής 
πραγµατικότητας, λειτουργικοποιώντας και µεταφέροντας τις προβαλλόµενες αξίες και αρχές, που 
εκφέρει ο κοµµατικός φορέας, σε άµεση σχέση και παράλληλη προβολή µε τη διεθνώς καταγεγραµµένη 
πολιτική θεωρία και φιλοσοφία του φιλελευθερισµού.  
 Ο κοµµατικός σχηµατισµός της Νέας ∆ηµοκρατίας, αναλαµβάνει την εξουσία µε την πτώση της 
δικτατορίας, αλλά ταυτόχρονα αναλαµβάνει την προσπάθεια εγκαθίδρυσης της δηµοκρατίας και 
επαναπροσδιορισµού της κοινωνικο-οικονοµικής θέσης της χώρας, αναφορικά τόσο µε τα εγχώρια, 
επιτακτικά προβλήµατα, παράλληλα όµως και προς τις διεθνείς τάσεις και εξελίξεις. Η άµεση ανάληψη 
κυβερνητικών καθηκόντων, λειτούργησε ανασταλτικά στην προσπάθεια σύστασης ενός συµπαγούς 
ιδεολογικο-πολιτικού σώµατος, βάση του οποίου θα επιδιωκόταν η κοινωνική ταύτιση µε τον κοµµατικό 
φορέα. Κάτω από αυτές τις συνθήκες ��ιδεολογικού κενού��, κατά την περίοδο 1974-77, η ��ιδεολογική 
                                                                                                                                                                                   
αναµένεται να εγκαθιδρύσουν θεσµούς επιλογής, άτυπους αλλά αυστηρούς, που στόχο τους θα έχουν, να συγκεντρώνουν 
τους µαθητές µε το καλύτερο µορφωσιογόνο παρελθόν και συνεπώς µε υποσχέσεις για επιτυχηµένη εκπαιδευτική 
σταδιοδροµία, ενισχύοντας έτσι τις ανισότητες, κοινωνικές και οικονοµικές. Για το ζήτηµα των ��voucher scheme�� και της 
πιθανότητας ενίσχυσης των εκπαιδευτικών ανισοτήτων βλ. και, Astin A.W., Educational ��Choice��: Its Appeal May Be 
Illusory, στο περ. Sociology of Education, Vol.65, Ν.4, October 1992.  
63 . Σε σχολεία του Alum Rock της πολιτείας California, τέθηκε υπό πειραµατικό στάδιο και πέτυχε, όπως κρίνει ο 
M.Friedman (Free to Choose, όπ.π., σελ.172-3). Επίσης στο New Hampshire, πραγµατοποιήθηκε µια µεγάλη προεργασία 
για την εφαρµογή του σχεδίου, εξασφαλίστηκαν ιδανικές συνθήκες, όµως εξαιτίας παρέµβασης τοπικών σχολικών 
επιθεωρητών το εγχείρηµα κατέρρευσε. Στην Αγγλία, σύµφωνα µε τον Μ.∆ραγούµη, όταν επανήλθε η συζήτηση γύρω από 
το θέµα των ��κουπονιών��, τον Σεπτέµβριο του 1990, το Εργατικό Κόµµα επέκρινε την ιδέα, υποστηρίζοντας πως 
λειτουργεί υπέρ της ταξικότητας των σχολείων. Η κυβέρνηση της Μ.Thatcer, εφάρµοσε τελικά, ένα διαφοροποιηµένο 
σύστηµα επιλογής σχολείου, µέσα όµως στα πλαίσια εκπαιδευτικής πολιτικής σκέψης που διαµόρφωσε η πρόταση του 
Μ.Friedman. ∆ραγούµης Μ., Πορεία προς τον φιλελευθερισµό, Εκδ. Ελληνική Ευρωεκδοτική, Αθήνα 1992, σελ.290. Το 
��σχήµα των κουπονιών��, εισάγεται στην ελληνική εκπαιδευτική συζήτηση στο περ. ��Οικονοµικός Ταχυδρόµος��, χωρίς 
ιδιαίτερη ανταπόκριση, στις 28/3/1991, από τον Σ.Καργάκο. Για µια αναλυτική παρουσίαση της εφαρµογής των ��voucher 
scheme�� στο Alum Rock, βλ. Gilbert N., Capitalism and the Welfare state, dilemmas of social benevolence, Yale 
University Press, New Haven, London, 1982, ιδιαίτερα το κεφ.2, ��entrepreneurs, efficiency, and choice��, σσ.23-44 
64 . Arblaster A., The Rise and Decline of Western Liberalism, Basil Blackwell, Oxford, N.Y., 1984, σελ.55-56.  
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σύγχυση��65, της Ν.∆. υπήρξε καθοριστική, τόσο για την σταδιακή εκλογική της πτώση, αλλά και 
ευνοϊκή για την ευρεία απήχηση του αριστερού χώρου (ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, εξωτ. και εσωτ.). 
 Ο αυτοπροσδιορισµός του ιδεολογικού σώµατος που υιοθετεί και εφαρµόζει στις κυβερνητικές 
της πρακτικές η Ν.∆., είναι ο φιλελευθερισµός, όπως προσδιορίζεται (στο προσυνέδριο του κόµµατος, το 
1977) όµως στα πλαίσια της ελληνικής πραγµατικότητα, ως ��ριζοσπαστικός φιλελευθερισµός, που 
ευρίσκεται µεταξύ του παραδοσιακού φιλελευθερισµού και του δηµοκρατικού σοσιαλισµού��66. 
∆εδοµένου του αυτοπροσδιορισµού του ιδεολογικο-πολιτικού corpus που υιοθετεί µε τη θεωρία του 
φιλελευθερισµού, ο έλεγχος της εξοµοίωσης του κοµµατικού φορέα µε τη γενικότερη φιλελεύθερη 
πολιτική θεωρία, πραγµατοποιείται σε ένα επίπεδο βασικών αρχών και αξιών. Επιστρέφοντας στον 
αυτοπροσδιορισµό της ιδεολογίας της Ν.∆. στα πλαίσια ενός ��ριζοσπαστικού φιλελευθερισµού��, ο 
Α.Ανδριανόπουλος, υπουργός της κυβέρνησης της Ν.∆. (υφυπουργός κοινωνικών υπηρεσιών το 1976 
και υφυπουργός εξωτερικών το 1977), τον προσδιορίζει ως εξής: ��... είναι ο ελληνικός δρόµος για την 
εφαρµογή του σύγχρονου φιλελευθερισµού. Είναι οι πάγιες φιλοσοφικές αξίες ενός ζωντανού πολιτικού 
προβληµατισµού προσαρµοσµένες στις ανάγκες και τις δυνατότητες της ελληνικής πραγµατικότητας��67, 
ενώ σε άλλο σηµείο τις προσδιορίζει συνοπτικά: ��η πίστη στην ελευθερία της έκφρασης και του 
φρονήµατος, η ανοχή του πολιτικού πλουραλισµού και κάθε νεοτέρας αντιλήψεως, ο σεβασµός και η 
ενίσχυση της ιδιοκτησίας και της οικονοµικής δραστηριότητας του ατόµου χωρίς πολλές κρατικές 
παρεµβάσεις και η αποστροφή, τέλος, προς τη διοικητική γραφειοκρατία και τη διόγκωσή της αποτελούν 
καθαρά συντηρητικο-φιλελεύθερες αρχές��68.    
 Από την ιδρυτική διακήρυξη του κόµµατος, τίθενται πολιτικές και αξίες, που άµεσα εµπίπτουν 
στην πολιτική θεωρία του Φιλελευθερισµού. Συγκεκριµένα, στην οικονοµική δραστηριότητα, 
προσδιορίζεται η πίστη στην ελεύθερη οικονοµία, που αναµφισβήτητα αποτελεί το βασικότερο κριτήριο, 
ένταξης της πολιτικής της φιλοσοφίας στη πολιτική θεωρία του ��φιλελευθερισµού��. Ωστόσο, ενώ 
τάσσεται υπέρ της ��ελεύθερης οικονοµίας��, εντούτοις, ιδεολογική σύγχυση αναδεικνύει, η ταυτόχρονη 
προβολή πως, ��δεν µπορεί να αποκλείση την διεύρυνση του οικονοµικού τοµέως τον οποίο ελέγχει το 
κράτος. Και ότι η ιδιωτική πρωτοβουλία δεν ηµπορεί να βρη την δικαίωσή της χωρίς παράλληλη 
συµµετοχή των ευρύτερων λαϊκών τάξεων στην κατανοµή του εθνικού προϊόντος. Κάθε πολίτης της 
χώρας αυτή πρέπει να γίνει εργάτης µαζί και νοµεύς της οικονοµικής ευηµερίας��69. Αναµφισβήτητα, η 
προβολή της πεποίθησης για την ικανότητα του κράτους να συµβάλλει αποτελεσµατικά στην κοινωνική 
ευηµερία, ακόµα και µε την µεγέθυνσή του, δεν έγκειται στις οικονοµικές αξίες του φιλελευθερισµού, 
ενώ αντίθετα προσδίδει µια έντονη ��κεντροαριστερή τοποθέτηση��70. 
 Στα ίδια πλαίσια το 1977, στο προσυνέδριο του κόµµατος στη Χαλκιδική, δηλώνεται ρητά πως 
��η Ν.∆. πιστεύει στην Ελεύθερη ∆ηµοκρατική Οικονοµία, (...) όταν συνδυάζεται σύµµετρα και δίκαια 
το συλλογικό µε το ατοµικό στοιχείο��71, εντείνοντας τη σύγχυση τόσο για το νόηµα και τη µορφή µιας 
��δηµοκρατικής�� οικονοµίας, όσο και για τη σχέση της ��συµµετρίας�� που επιχειρείται να εισαχθεί 
µεταξύ ��συλλογικού και ατοµικού�� στοιχείου. Στο Α΄ συνέδριο του κόµµατος, η φιλοσοφία της Ν.∆. 
για την οικονοµική αγορά, δεν µεταβάλλεται σηµαντικά προς όσα προσδιορίστηκαν το 1977. Ωστόσο 
                                                           
65 . Κατσούδας ∆.Κ., Συντηρητισµός καί / ή Φιλελευθερισµός: Η ιδεολογική εξέλιξη της Νέας ∆ηµοκρατίας, στο, Ο 
Φιλελευθερισµός στην Ελλάδα, (Συλλ.τόµ.), Εκδ.Βιβλιοπωλείον της ��Εστίας��, Αθήνα 1991, σελ.219. 
66 . ��∆ιακήρυξη Ιδρύσεως της Νέας ∆ηµοκρατίας��, Αφιέρωµα ��10 χρόνια Νέα ∆ηµοκρατία��, στο περ. Πολιτικά Θέµατα, 
τ.5, 21, 2-8/11/1984, σελ.29.  
67 . Ανδριανόπουλος Α., Αλλαγή Πορείας, Εκδ. Ελληνική Ευρωεκδοτική, Αθήνα 1984, σελ.107. 
68 . Ανδριανόπουλος Α., όπ.π., σελ.75.  
69 . Ιδρυτική ∆ιακήρυξη της Νέας ∆ηµοκρατίας, 30/9/1974. 
70 . Κατσούδας ∆.Κ., όπ.π., σελ.221. Επίσης, για την οικονοµική πολιτική που ακολούθησε η κυβέρνηση της Ν.∆. κατά την 
περίοδο 1974-1981, µε έντονες ιδεολογικο-πολιτικές αοριστίες και καταβολές από τον ��συντηρητισµό��, ο Γ.Λούλης, 
επισηµαίνει πως ��... οι συντηρητικές καταβολές της Ν.∆. εξηγούν την ιδεολογική της αοριστία και την αντιφατική της 
οικονοµική πολιτική, που προσπάθησε να συνδυάσει µια (αµφίβολη) πίστη στην οικονοµία της αγοράς µε ένα 
ψευτοπροοδευτικό κοινωνικό και οικονοµικό πρόγραµµα��. Λούλης Γ., Το Ελληνικό Συντηρητικό κίνηµα εν εξελίξει, από 
τον πατερναλισµό στον νεο-φιλελευθερισµό, στο, Πρακτικά του ∆ιεθνούς Συµποσίου για το Νέο Φιλελευθερισµό, 
Εκδ.ΚΠΕΕ, Αθήνα 1981, σελ.7. 
71 . Εφηµ. Καθηµερινή, 3/4/1977, σελ.10.  
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περισσότερο σαφής είναι η διατύπωση της πίστης για τον ��δηµιουργικό ζήλο του ατόµου, που εντείνει 
τις ικανότητές του και πολλαπλασιάζει την παραγωγικότητά του��, θέση σαφώς προσανατολισµένη στη 
φιλελεύθερη οικονοµική θεωρία, που άλλωστε προσεγγίζεται µε την πίστη στην ��ελεύθερη δηµοκρατική 
οικονοµία, γιατί η πείρα έχει αποδείξει την ικανότητά της να βελτιώνει σταθερά το βιοτικό επίπεδο του 
λαού��, ενώ παράλληλα προσδιορίζεται πως ��η οικονοµική φιλοσοφία της Ν.∆. είναι προσανατολισµένη 
στα οικονοµικά συστήµατα που επικρατούν στις δηµοκρατικές χώρες της Ευρώπης��72, θέση που άµεσα 
συγχρονίζεται προς της θέση του M.Friedman73, για την ικανότητα της ελεύθερης οικονοµίας να 
αναβαθµίζει το βιοτικό επίπεδο των πολιτών ικανότερα από οποιοδήποτε άλλο πολιτικο-ιδεολογικό 
σύστηµα. Η κρατική παρέµβαση, δεν αποκλείεται, ωστόσο όµως περιορίζεται σε ex posto ρυθµιστή των 
παρενεργειών που είναι δυνατό να αναδυθούν, από την λειτουργία της ελεύθερης οικονοµίας, αλλά και 
να ��αναπληρώνει την ιδιωτική πρωτοβουλία, εκεί όπου λόγοι οικονοµικοί και κοινωνικοί το 
επιβάλλουν��74.  
  Το 1981, η Ν.∆. θέτει σε διαφορετική βάση την οικονοµική φιλοσοφία της, που αναγορεύει σε 
απαραβίαστη αρχή την πίστη στην ελεύθερη αγορά, θέτοντας ταυτόχρονα περιορισµό σε κάθε κρατική, 
ενεργητική ή ρυθµιστική, παρέµβαση. Συγκεκριµένα, η ταύτιση µε τις αρχές του φιλελευθερισµού είναι 
αδιαµφισβήτητη, καθώς δηλώνεται ρητά πως ��η επέκταση της κρατικής επεµβάσεως στο τοµέα της 
παραγωγής έχει εξαντληθεί. Την περαιτέρω ανάπτυξη της οικονοµίας η Ν.∆. θα στηρίξει στην ιδιωτική 
πρωτοβουλία µε βασικό κίνητρο το θεµιτό κέρδος. Οι δηµόσιες επιχειρήσεις πρέπει να εργάζονται µε 
ιδιωτικο-οικονοµικά κριτήρια ώστε να βελτιώσουν την αποδοτικότητά τους��75.  
 Την ελεύθερη αγορά ο φιλελευθερισµός δεν την υιοθετεί µόνο γιατί τη θεωρεί τον 
αποτελεσµατικότερο τρόπο για την άνοδο του βιοτικού επιπέδου, αλλά κυρίως για την ηθική υπεροχή 
της (εξάλλου, ��πίσω από κάθε πολιτική αντίληψη, βρίσκεται πάντοτε µια ηθική θεωρία��76), δηλαδή, 
πρόκειται για το µόνο οικονοµικό σύστηµα, που υπογραµµίζει την αξία και την ικανότητα του ατόµου, 
να επιτυγχάνει τα µέγιστα αποτελέσµατα, υπό την προϋπόθεση ελεύθερης ατοµικής βούλησης και 
δράσης. 
 Μια δεύτερη προσδιοριστική αξία του φιλελευθερισµού, είναι η υπέρτατη πίστη στην ατοµική 
ελευθερία, ως απαραβίαστο ατοµικό δικαίωµα, τη διαφύλαξη της οποίας, οφείλει σταθερά να 
προστατεύει η κρατική εξουσία. Μέχρι το 1977, ο πολιτικός δηµόσιος λόγος της Ν.∆., δεν εισάγει την 
ατοµική ελευθερία και βούληση στις αρχές και αξίες που υιοθετεί. Η πολιτική αυτή αρχή θα αποτελέσει 
ωστόσο, βασικό στοιχείο, στην συστηµατικότερη από την ιδρυτική στιγµή, τεκµηρίωση και συγκρότηση 
του ιδεολογικού σώµατος που υιοθετεί το κόµµα και αποτελεί σταθερή πηγή έµπνευσης για την 
κυβέρνηση. Στο προσδιοριστικό ιδεολογικό κείµενο του 1977, γίνεται ξεκάθαρο πως ��η Ν.∆. δεν 
δέχεται, ότι µπορεί να υπάρχουν οικονοµικοί και κοινωνικοί στόχοι, για την επίτευξη των οποίων αξίζει 
να θυσιαστούν οι δηµοκρατικές ελευθερίες. Καµιά σκοπιµότητα δεν είναι ιερότερη από το δικαίωµα του 
πολίτη να αποφασίζει ο ίδιος για την µοίρα του��77. Το γεγονός της ιδεολογικής συγκρότησης που 
άρχεται το 1977, προσδιορίζει σε µεγάλο βαθµό τις πολιτικο-ιδεολογικές ανασχέσεις, κυρίως στην 
δηµόσια προβολή, των αυτο-προσδιοριστικών αξιών, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα την εσωτερική 

                                                           
72 . Καθηµερινή, 6-7/5/1979, σελ.15. 
73 . ��Οπουδήποτε εφαρµόστηκε το σύστηµα της ελεύθερης αγοράς, οι άνθρωποι κατάφεραν να επιτύχουν επίπεδα ζωής 
που ποτέ δεν φαντάστηκαν. Πουθενά δεν υφίσταται µεγαλύτερο χάσµα µεταξύ πλουσίων και φτωχών, παρά στις κοινωνίες 
που δεν επιτρέπουν την εφαρµογή της ελεύθερης οικονοµικής δράσης��. Friedman M. - Friedman R., Free to Choose, όπ.π., 
σελ.146.  
74 . Καθηµερινή, όπ.π. 
75 . Μακεδονία, 19/7/1981, σελ.5. 
76 . ��Οι πολιτικές αντιλήψεις εγγράφονται πάντοτε στα πλαίσια ενός ηθικού κώδικα. Η πολιτική διαδικασία, συνδεδεµένη 
εξ ορισµού µε τη ρυθµιστική παρέµβαση στη ζωή των ατόµων, υπονοεί πάντοτε ένα ηθικό σύστηµα, ένα σύστηµα αξιών. 
Πριν αυτές οι αξίες κριθούν και ιεραρχηθούν, δεν µπορεί να προκύψει το σχέδιο πολιτικής παρέµβασης, γιατί λείπει το 
συγκεκριµένο κριτήριο που ωθεί στις πολιτικές αποφάσεις, µορφοποιώντας το σώµα των ηθικών αρχών και αντιλήψεων σε 
ένα σύστηµα πολιτικής δράσης��. Βουλγαράκης Γ., Η Φιλελεύθερη Επανάσταση, στο περ. Νέα Κοινωνιολογία, Άνοιξη, 
1990, τ.8, σελ.143.  
77 . Καθηµερινή, όπ.π. 
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��πάλη��, που πραγµατοποιείται µεταξύ των ιδεολογικών ρευµάτων του φιλελευθερισµού και του 
συντηρητισµού78. Η αρχή της ατοµικής ελευθερίας, αποτελεί από το 1977, αδιαπραγµάτευτη θεµελιακή 
βάση του ιδεολογικού σώµατος και της κυβερνητικής φιλοσοφίας που ακολουθεί η Ν.∆.  
 Σε όλα τα ιδεολογικά κείµενα της Ν.∆., ο διαχωρισµός µεταξύ ��ατοµικού�� και ��κοινωνικού��, 
συγχέεται σταθερά, κυρίως µε τις αναφορές στην ��κοινωνική δικαιοσύνη��79 και στην ανάγκη 
συµπόρευσης ατοµικής και κοινωνικής ευηµερίας. Οι αρχές αυτές, δεν βρίσκονται απαραίτητα σε 
συγκρουσιακή κατάσταση, αλλά πρόκειται για ιδεώδη που αξιολογούνται και  ιεραρχούνται διαφορετικά 
στα πλαίσια της φιλελεύθερης θεωρίας. Συγκεκριµένα, πρωταρχική αδιαπραγµάτευτη αξία, είναι η 
ελευθερία του ατόµου, η πίστη δηλαδή, πως το άτοµο δεν είναι θεµιτό να θυσιάσει οτιδήποτε, 
προκειµένου για την επίτευξη οποιουδήποτε σκοπού, που µπορεί να εντάσσεται ακόµα και στα πλαίσια 
του αποκαλούµενου ��συλλογικού καλού��. Εξάλλου, σύµφωνα µε τη φιλελεύθερη θεωρία, το κοινωνικό 
καλό, δεν προσδιορίζεται διαφορετικά, παρά µέσα από την επίτευξη της ατοµικής ευηµερίας. 
Θεµελιακός σκοπός είναι η ατοµική ικανοποίηση µέσα από τις δυνατότητες που παρέχονται για ελεύθερη 
δράση, ενώ το κοινωνικό καλό προκύπτει ως το αποτέλεσµα της συνάθροισης των ατόµων, γεγονός που 
άµεσα θέτει περιορισµούς στη κρατική παρέµβαση (��θετικές διακρίσεις), και ακυρώνει τη δυνατότητα 
διόγκωσης της γραφειοκρατίας και των πατερναλιστικών πολιτικών, στο όνοµα της ��κοινωνικής 
ευηµερίας��. ��Η ανάδειξη του ατόµου σε θεµελιώδη και πρωταρχική κοινωνική αξία, είναι το 
σταθερότερο και µονιµότερο χαρακτηριστικό της φιλελεύθερης παράδοσης. Το κοινωνικό συµφέρον 
αποτελεί σύνθεση των επί µέρους ατοµικών συµφερόντων, και η πολιτική εξουσία µπορεί να το 
υπηρετήσει αποτελεσµατικά, µόνο στο βαθµό που δεν ταυτίζεται µε κάποια µερική έκφρασή του��80.  
 Στο τµήµα αυτό της εργασίας, σκοπός και απαίτηση δεν υπήρξε µια ��εκβιαστική�� διαδικασία 
ταύτισης των ιδεολογικών προβολών και πολιτικών εφαρµογών της Νέας ∆ηµοκρατίας µε την 
φιλελεύθερη πολιτική θεωρία, όπως καταγράφεται στη διεθνή πολιτική πραγµατικότητα, µέσα από τη 
βιβλιογραφία. Η προσέγγιση των αρχών και βάσεων του φιλελευθερισµού µε τη Ν.∆., προσφέρει µια 
θεωρητική ευρύτητα και αναδεικνύει ξεκάθαρα το ιδιαίτερο παράδειγµα της ελληνικής πραγµατικότητας, 
και την αυτονοµία των ιδεολογικών σωµάτων που εκφράζουν οι ελληνικοί κοµµατικοί φορείς. Η Ν.∆., 
                                                           
78 . Στο συµπέρασµα, για ιδεολογικο-πολιτικές ασάφειες, ως αποτέλεσµα εσωτερικών διεργασιών, κατά τη µεταβατική 
ιδεολογική φάση της Ν.∆. επισηµαίνει και ο Κατσούδας ∆.Κ., όπ.π., σελ.223. Ενισχυτικό ακόµη στοιχείο, του ιδεολογικού 
προβληµατισµού, ενισχύουν, οι προβαλλόµενες κύριες αξίες και αρχές που προσδιορίζουν τη φιλοσοφία του κόµµατος. 
Συγκεκριµένα, το 1977, προβάλλεται η πλεόν ��ιδιότυπη�� αρχή (στα πλαίσια ακόµα και του ελληνικού φιλελευθερισµού, 
σύµφωνα µε τον Κ.Καραµανλή), του ��Έθνους��, µε τη φράση, ��κανείς δεν δικαιώνεται έξω από το πλαίσιο του Έθνους��, 
θέση που δεν διαφοροποιείται σηµαντικά από την διακήρυξη του 1974, για την ταύτιση του ��έθνους µε το λαό��. Οι 
αναφορές στο ��Έθνος��, προσεγγίζουν περισσότερο στο συντηρητισµό, καθώς, βρίσκεται σε συµφωνία µε την 
��ενσικτώδη�� ταύτιση προς την παράδοση, η οποία κατευθύνεται πολύ συχνά από µία τελείως αφηρηµένη έννοια, την 
έννοια του ��εθνικού συµφέροντος��. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Γ.Λούλης, η έννοια του ��εθνικού συµφέροντος��, 
διαχέει την αίσθηση, ��ότι αυτός γνωρίζει καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο και παίρνει περιστασιακά µέτρα στο όνοµα 
αυτού του εθνικού συµφέροντος��. Λούλης Γ., Φιλελευθερισµός - Συντηρητισµός, στο, Τα Ιδεολογικά Ρεύµατα και οι 
ανάγκες της εποχής µας, (Συλλ.τόµ.), όπ.π., σελ.178.  
79 . Γεγονός όµως πολιτικο-ιδεολογικής αµφισυµίας, αποτελεί η αναφορά στην ��κοινωνική δικαιοσύνη��, ως απαραίτητου 
όρου ύπαρξης της ��τάξης��. Ο όρος ��κοινωνική δικαιοσύνη�� που ως έννοια και πρακτική αναφέρεται στους υποστηρικτές 
της θεωρίας του εξισωτισµού, χρησιµοποιείται εδώ µε ίση βαρύτητα µε το δικαίωµα της ατοµικής ελευθερίας, του 
θεµελιακού πυρήνα της φιλελεύθερης θεωρίας. ∆εν ερµηνεύεται το περιεχόµενο της κοινωνικής δικαιοσύνης, δεν 
µεταφράζεται σε συγκεκριµένες πολιτικές επιλογές, αλλά αφήνεται, τυχαία ή σκόπιµα, εννοιολογικά µετέωρο. Η κοινωνική 
δικαιοσύνη συνίσταται σε δύο διαφορετικές µορφές δικαιοσύνης, µε διαφορετικά κριτήρια επιλογής και στόχων. Για την 
επιλογή ενός εκ των δύο τύπων, υπάρχει απαραίτητα ένα κριτήριο, το κριτήριο της δικαιοσύνης. Η πρόσληψη της έννοιας 
της κοινωνικής δικαιοσύνης µεταφράζεται σε συγκεκριµένες πολιτικές επιλογές, ανάλογα του ιδεολογικού σώµατος που 
καθ-ορίζει τον κοµµατικό (στην συγκεκριµένη περίπτωση) φορέα. Η σύλληψη και το κριτήριο της κοινωνικής δικαιοσύνης, 
για τη φιλελεύθερη θεωρία, βρίσκει εφαρµογή στις προτάσεις ��ανάλογα µε την αξία του καθενός��, ��σύµφωνα µε τις 
ικανότητές του��, ��ανάλογα µε το ταλέντο του��, προσδιορίζοντας την έννοια της κοινωνικής δικαιοσύνης σε µια έννοια 
ανταπόδοσης. Αυτά τα κριτήρια προσδιορίζουν την ��Ανταποδοτική ∆ικαιοσύνη��, από την ��Απονεµητική ∆ικαιοσύνη��. 
��Η ισότητα σχετίζεται µε τον καλούµενο ��κανόνα της δικαιοσύνης��. Ως ��κανόνας της δικαιοσύνης�� θεωρείται ο 
κανόνας σύµφωνα µε τον οποίο πρέπει να µεταχειριζόµαστε τους ίσους µε ίσο τρόπο και τους άνισους µε άνισο τρόπο��. 
Bobbio N., Ισότητα και Ελευθερία, Μτφ.Αρχιµανδρίτου Μ., Εκδ. Πόλις, Αθήνα 1998, σελ.53. 
80 . Βουλγαράκης Γ., Η Φιλελεύθερη Επανάσταση, όπ.π., σελ.144.  
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αυτο-προσδιορίζει το ιδεολογικό σώµα που υιοθετεί, στα πλαίσια της θεωρίας του ��φιλελευθερισµού��, 
ωστόσο, αναδεικνύονται, τόσο σε επίπεδο προβολής όσο και σε επίπεδο εφαρµογής, αναντιστοιχίες και 
ασάφειες στον προσδιορισµό του ��ελληνικού φιλελευθερισµού��, όχι αναφορικά προς το διεθνές 
��µοντέλο��, αλλά ως σύστοιχα χαρακτηριστικά στο εσωτερικό ενός διαµορφωµένου ιδεολογικο-
πολιτικού corpus, που αναδύουν ενδο-συστηµικές ανασχέσεις και αντιθέσεις. 
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2.6. Βασικές Ιδεολογικές Αρχές -  Πολιτική Φιλοσοφία του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος 
2.6.1. 1974 - Πολιτικο - ιδεολογική συγκρότηση του ΠΑΣΟΚ 
 
 
 Στις 3 Σεπτέµβρη 1974 ιδρύεται ένας νέος πολιτικός φορέας, το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό 
Κίνηµα (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). Η διαδικασία κοµµατικής συγκρότησης καθώς και η διατύπωση του πρώτου 
ιδεολογικού (προσδιοριστικού) κειµένου, προέκυψε από την σύµπραξη οµάδων που σχετίζονταν άµεσα 
είτε µε την προδικτατορική εποχή και την Ένωση Κέντρου, είτε αποτελούσαν δυναµικές κοινωνικές 
οµάδες που αναδείχθηκαν από τον αντιδικτατορικό τους αγώνα. Έτσι, η κοινή σύµπραξη για τη 
δηµιουργία του ΠΑΣΟΚ, προήλθε από το δυναµικό αντιδικτατορικό ΠΑΚ εξωτερικού, από στελέχη του 
��Ανένδοτου��, όσο και της ευρύτερης αριστεράς, φοιτητές που αναζητούσαν νέο πολιτικό φορέα 
εκπροσώπησης των αιτηµάτων τους, αλλά και από οµάδα στελεχών που ανήκαν στην Ένωση Κέντρου. 
Οι οµάδες αυτές αναδείκνυαν διαφορετικά κεντρικά πολιτικά ζητήµατα προσεγγίζοντάς τα, σύµφωνα µε 
τις δικές τους πολιτικές επιλογές και ιδεολογικές εκτιµήσεις. Η διαφορετικότητα της πολιτικής 
προσέγγισης (πρόκειται περισσότερο για διαφορετικά ιδεολογικά ρεύµατα), λειτούργησε κυρίως µέσα 
στα πλαίσια του εσωκοµµατικού διαλόγου, γεγονός που αναµφισβήτητα οδήγησε κατά την διαµόρφωση 
του corpus των πολιτικών ιδεών, σε µια σύνθεση πολιτικών απόψεων και προσδιόρισε την 
εσωκοµµατική ισορροπία από τα πρώτα ακόµα βήµατα του νέου πολιτικού φορέα. Χωρίς να λείπουν 
όµως και οι πολιτικές εντάσεις (διαγραφές κορυφαίων στελεχών, διαγραφή φοιτητών της ΠΑΣΠ και 
επιβολή (διορισµό) νέου Γραµµατέα81, διαγραφή ��µεγαλο-συνδικαλιστών��), κυρίως κατά την πρώτη 
περίοδο µέχρι το 1977, περίοδος συγκρότησης του ιδεολογικού κοµµατικού χώρου και προσπάθειας 
σύνδεσης µε τις κοινωνικές οµάδες. Ο Μ.Σπουρδαλάκης προσδιορίζει τις αντιπαρατιθέµενες πολιτικές 
τάσεις εντός του ΠΑΣΟΚ, κατά τη περίοδο κοµµατικής του συγκρότησης, σε: ��αριστερή / σοσιαλιστική, 
τεχνοκρατική και κοµφορµιστική / παλαιοκοµµατική��82. Η σύνθεση των τάσεων επιτυγχάνεται, καθ� 
όλες τις περιόδους µετεξελίξεως του ΠΑΣΟΚ από την αδιαµφισβήτητη προσωπικότητα της ηγεσίας του 
Α.Παπανδρέου.  
 Πρόεδρος και ιδρυτής του κινήµατος είναι ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίος παρουσιάζει το 
πρώτο ιδεολογικό µανιφέστο, αναλύοντας τις αιτίες δηµιουργίας του και προσδιορίζοντας την πολιτική 
του φιλοσοφία. Σύµφωνα µε την ιδρυτική πράξη, οι λόγοι που οδήγησαν στη δηµιουργία του πολιτικού 
αυτού φορέα, ευρίσκονται στην αδυναµία της κυβέρνησης (της Ν.∆.), να διασφαλίσει την εθνική 
ανεξαρτησία και την λαϊκή κυριαρχία της χώρας. Η διασφάλιση της εθνικής ανεξαρτησίας, αφορά την 
οικονοµική-πολιτική δέσµευση της Ελλάδας µε το ΝΑΤΟ και τους συνασπισµούς της ∆ύσης καθώς και 
µε την επικείµενη είσοδο της χώρας στην ΕΟΚ. Για το ΠΑ.ΣΟ.Κ. η επταετής χούντα των 
συνταγµαταρχών ήταν υποκινηµένη από την πολιτική των κυβερνήσεων των ΗΠΑ, όπως και η 
                                                           
81 . Για τις εσωκοµµατικές ��εκκαθαρίσεις�� της ΠΑΣΠ, βλ. Σπουρδαλάκης Μ., ΠΑΣΟΚ, ∆οµή, εσωκοµµατικές κρίσεις και 
συγκέντρωση εξουσίας, Εκδ. Εξάντας. Αθήνα 1988, σελ.187-200. 
82 . Σπουρδαλάκης Μ., Από το ��Κίνηµα ∆ιαµαρτυρίας�� στο ��Νέο ΠΑΣΟΚ��, στο, ΠΑΣΟΚ, Κόµµα - Κράτος - Κοινωνία, 
(επιµ. Σπουρδαλάκης Μ.), Εκδ. Πατάκη, Αθήνα 1998, σελ.21-23. Σύµφωνα µε τις αναλυτικές κατηγορίες που διαπιστώνει 
ο Μ.Σπουρδαλάκης, κατά την πρώτη περίοδο οργάνωσης του ΠΑΣΟΚ, οµάδες χωρίς συνεκτικούς πολιτικο-κοινωνικούς 
δεσµούς συµπράττουν µε τελικό στόχο την δηµιουργία ενός νέου κοµµατικού φορέα, κοντά στην πολιτική φιλοσοφία τους 
και στις επιλογές τους. Έτσι η ευκαιριακή αυτή κοινή συστράτευση, οδήγησε πολλές φορές, σε συγκρούσεις και 
αποκλεισµούς, εξαιτίας ακριβώς των ιδιότυπων πολιτικών συνισταµένων κάτω από τις οποίες δηµιουργήθηκε.  
Εκπρόσωποι της ��αριστερής τάσης�� υπήρξαν τα στελέχη του ΠΑΚ εξωτερικού, των οποίων οι πολιτικοκοινωνικές 
προσεγγίσεις εφάρµοζαν την µαρξιστική θεωρία και το µοντέλο εξάρτησης µεταξύ µητρόπολης/περιφέρειας. Το 
��τεχνοκρατικό ρεύµα�� εκπροσωπούσαν στελέχη του Ανένδοτου µαζί µε ανθρώπους που αναδύθηκαν µέσα από τις 
ανώτερες πανεπιστηµιακές τους σπουδές. Οι φοιτητές εντάχθηκαν σ� αυτή την οµάδα και πρέσβευαν τον εκσυγχρονισµό 
της δηµόσιας διοίκησης, την αναδιάρθρωση της οικονοµίας, τον εξορθολογισµό της κοινωνικής προστασίας και τον 
εκδηµοκρατισµό της δηµόσιας ζωής. Τέλος τα πρώην στελέχη της Ενώσεως Κέντρου εντάχθηκαν στη 
Κοµφορµιστική/Παλαιοκοµµατική τάση, οι µόνοι που διέθεταν δίκτυο εκλογικής πελατείας, άµεση πρόσβαση στο 
εκλογικό σώµα, και έθεταν ζητήµατα ανθρωποµορφικής λογικής των ξένων µονοπωλίων καθώς και την πλήρη 
αναδιάρθρωση του πρωτογενούς τοµέα. Σπουρδαλάκης Μ., Από το ��Κίνηµα ∆ιαµαρτυρίας�� στο ��Νέο ΠΑΣΟΚ��, στο 
ΠΑΣΟΚ, Κόµµα - Κράτος - Κοινωνία, (επιµ. Σπουρδαλάκης Μ.), Εκδ. Πατάκη, Αθήνα 1998, σελ.21. 
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διχοτόµηση της Κύπρου από τον Τουρκικό Αττίλα. Η χώρα λειτουργεί δορυφορικά ως περιφέρεια των 
µητροπολιτικών κέντρων, που έχουν δηµιουργήσει συνθήκες οικονοµικής ανάπτυξης, και 
προσεταιρίζονται χώρες µε οικονοµία µεταπρατικού χαρακτήρα και µε χαµηλούς δείκτες ανάπτυξης, για 
να επιβάλουν τον οικονοµικό και κατά συνέπεια, πολιτικό τους έλεγχο. Για τους λόγους αυτούς το 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. παρουσιάζεται αντίθετο σε κάθε µονοδιάστατη οικονοµικοπολιτική ταύτιση µε την ∆ύση, που 
δεν επιτρέπει περιθώρια ελιγµών και δυνατότητα δηµιουργίας συµµαχιών στον ευρύτερο χώρο της 
Μεσογείου, ως µέσου αποφυγής, της πλήρης εξάρτησης από ένα οικονοµικοπολιτικό συνασπισµό. Για 
την επικείµενη ένταξη της χώρας στην Ε.Ο.Κ. θα υπογραµµίσει πως ��... θα µονιµοποιήσει τον 
περιφερειακό και δορυφορικό ρόλο της χώρας, θα καταστήσει αδύνατο τον εθνικό προγραµµατισµό, θα 
δηµιουργήσει θανάσιµους κινδύνους για την ελληνική βιοµηχανία και ουσιαστικά θα οδηγήσει στον 
αφανισµό της αγροτιάς και στην ερήµωση της ελληνικής υπαίθρου�� [ αντιπροτείνοντας ] ��... η σωστή 
λύση είναι όχι η ένταξη, αλλά η ανάπτυξη σχέσεων µε την Ε.Ο.Κ. στα πλαίσια µιας νέας ειδικής 
συµφωνίας που να επιτρέπει τον ελληνικό έλεγχο πάνω στην Εθνική Οικονοµία��83.  
 Επιπλέον ο ασφυκτικός έλεγχος των αναπτυγµένων καπιταλιστικών χωρών ασκείται και 
εφαρµόζεται σύµφωνα µε ένα γενικότερο πλαίσιο, στο σηµαντικό πεδίο του εκπαιδευτικού συστήµατος, 
προκειµένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των υποτελών οικονοµικών σχέσεων που αναπτύσσουν µε τις 
χώρες ��δορυφόρους��, όπως είναι η Ελλάδα. Υπό αυτές τις συνθήκες ο έλεγχος ασκείται στον 
καταρτισµό του κατάλληλου επαγγελµατικού εργατικού δυναµικού ��σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των 
πολυεθνικών µονοπωλίων��84, δηλαδή σε µια παραγωγή φθηνού εργατικού δυναµικού, µεσαίων κυρίως 
στελεχών, περιορίζοντας τις ανώτερες διοικητικές θέσεις, µε την υψηλή τεχνογνωσία στα δικά τους 
στελέχη και στους εκπροσώπους των ελληνικών προνοµιούχων στρωµάτων.  
 Η δυναµική που εµφάνισε το ΠΑ.ΣΟ.Κ. τόσο κατά την πρώτη περίοδο κοµµατικής/ιδεολογικής 
συγκρότησής του, αλλά και κατά την πρώτη περίοδο της µεταπολίτευσης µέχρι την εκλογική διαδικασία 
του 1981, οφείλεται αναµφισβήτητα και στην πολιτική αδυναµία των άλλων κοµµάτων, κυρίως της ΕΚ-
Ν∆ και των δύο κοµµουνιστικών κοµµάτων, να προσεγγίσουν και να πείσουν το εκλογικό σώµα. Η 
συµπόρευση της ΕΚ-Ν∆ µε τη Νέα ∆ηµοκρατία, και η µικρή της διαφοροποίηση σε µερικά επουσιώδη 
σηµεία, η συµµετοχή στελεχών της, στην ��κεντροδεξιά κυβέρνηση εθνικής ενότητας��85, και η πολιτική 
ρήξη της µε την Ν.∆. µόνο κατά την διάρκεια των εκλογικών αναµετρήσεων, επέτρεπε στο ΠΑΣΟΚ να 
εµφανίζεται ως µοναδικός ριζοσπαστικός και πειστικός αντίπαλος πολιτικός πόλος. Από την άλλη, η 
διαρκής αδυναµία των δύο εκπροσώπων του Κοµµουνισµού να πείσουν, αλλά και η προδικτατορική 
τάση αποµάκρυνσης από οποιαδήποτε πρόταση ��κοµµουνιστικής�� µορφής, λειτουργούσε θετικά για την 
εκλογική ενδυνάµωση του ΠΑΣΟΚ.  
  Η αδυναµία εκπροσώπησης των λαϊκών µαζών από ένα κοµµατικό φορέα µε σαφές πολιτικο-
ιδεολογικό κριτήριο και προοπτική εξουσίας εξουδετέρωνε την κριτική εναντίον του ΠΑΣΟΚ, 
αναδεικνύοντάς το σε πολυσυλλεκτικό κόµµα ένταξης των µεσαίων και χαµηλών κυρίως κοινωνικο-
οικονοµικών στρωµάτων, τουλάχιστον κατά την πρώτη περίοδο συγκρότησής του. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
αναλαµβάνει να εκπροσωπήσει τα κοινωνικά αυτά στρώµατα, φιλοδοξεί να γίνει ο πολιτικός εκφραστής: 
των ��απλών�� Ελλήνων, των αγροτών, τον εργατών, των βιοτεχνών, των µισθωτών, των υπαλλήλων και 
κυρίως της µαχόµενης νεολαίας. Το κάλεσµα σ� αυτές τις κοινωνικές οµάδες, γίνεται στα πλαίσια της 
πιεστικής προώθησης των αιτηµάτων για ��την εθνική ανεξαρτησία, τη λαϊκή κυριαρχία, την κοινωνική 
απελευθέρωση και τη δηµοκρατία σ� όλες τις φάσεις της δηµόσιας ζωής��86. Οι κοινωνικές αυτές οµάδες 
ανήκουν στους ��µη προνοµιούχους�� πολίτες, σύµφωνα µε την πολιτική ρητορεία του ΠΑ.ΣΟ.Κ., στους 
οποίους και προσφέρει το όραµα της ��αλλαγής��, δηλαδή της άµβλυνσης των εισοδηµατικών 
ανισοτήτων, την παροχή εργασίας και κατοικίας, την παροχή δωρεάν ιατρικής, φαρµακευτικής και 

                                                           
83 . ΠΑ.ΣΟ.Κ., Κατευθυντήριες γραµµές κυβερνητικής πολιτικής του ΠΑ.ΣΟ.Κ., εκδ. ΠΑ.ΣΟ.Κ., Αθήνα, Νοέµβριος 1977. 
84 . Παπανδρέου Α., Η εθνική ανεξαρτησία βασικός στόχος, σελ.31, στο Παπασαραντόπουλος Π. (επιµ.), ΠΑΣΟΚ και 
Εξουσία, εκδ. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1980.  
85 . Καυταντζόγλου Ι., όπ.π., σελ.50.  
86 . ΠΑ.ΣΟ.Κ., ∆ιακήρυξη βασικών αρχών και στόχων - καταστατικό, 3 Σεπτέµβρη 1974, σελ.9.  
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νοσοκοµειακής περίθαλψης, και τέλος την πλατιά συµµετοχή όλων των λαϊκών στρωµάτων στην 
παιδεία.  
 Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. απλοποιεί τον κοινωνικό χώρο και καταργεί τις επιµέρους διαφορές των 
κοινωνικών στρωµάτων, εισάγοντας ως µόνη δυνατή κοινωνική διαίρεση, το αντιθετικό ζεύγος 
προνοµιούχοι / µη προνοµιούχοι. Αποφεύγει να προχωρήσει στην πολιτική ανάλυση των όρων, 
επιτρέποντας στο µεγαλύτερο µέρος των ψηφοφόρων να ταυτιστεί στην έννοια ��µη προνοµιούχοι��, 
προσφέροντάς τους ταυτόχρονα, το όραµα της κοινωνικής κατάκτησης υπηρεσιών και προνοµίων που 
βρίσκονταν στη διάθεση µόνο των λεγόµενων ��προνοµιούχων��. Υπερβαίνει οποιαδήποτε ανάλυση της 
ταξικής διαφοροποίησης των ��µη προνοµιούχων�� και επικεντρώνει την ρητορεία του σε µια υπόσχεση 
αποκατάστασης της περιορισµένης πρόσβασης στις κρατικές δοµές. ��Η έγκλιση των κοινωνικών 
υποκειµένων από το ΠΑ.ΣΟ.Κ. ως '�µη προνοµιούχων�� διευκόλυνε την ταύτισή τους µε το συλλογικό 
φορέα που υποστήριζε τα συµφέροντά τους απέναντι στους προνοµιούχους και τον συνδεδεµένο µε 
αυτούς καπιταλισµό και ιµπεριαλισµό��87. Ο Α.Ελεφαντής ερµηνεύει την ταύτιση αυτή, ως το 
αποτέλεσµα του πολιτικού λόγου, που λειτουργεί ως ��ένα δίκτυο σηµείων και σηµασιών που 
νοηµατοδοτεί τις κοινωνικές αντιθέσεις ακριβώς γιατί ποµπός και δέκτης εγγράφονται στο ίδιο 
πλαίσιο��88, στην προκειµένη περίπτωση το ΠΑ.ΣΟ.Κ., αποβλέπει στην πολιτική εκπροσώπηση όσων 
��αυτοπροσδιορίζονται�� µη προνοµιούχοι, ενώ παράλληλα η κοινωνική αυτή οµάδα αναζητεί τον 
πολιτικό της εκφραστή. Η κοινωνική αυτή διαίρεση λειτούργησε διττά, από τη µια προσφέροντας στο 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. τη δυνατότητα να ανακηρυχτεί µόνος εκπρόσωπος της µη προνοµιούχου τάξης, και από την 
άλλη, και ίσως σπουδαιότερο, να αναδείξει το αντίπαλο πολιτικό δέος, τη Νέα ∆ηµοκρατία (για το 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. ��δεξιά��) ως εκφραστή των συµφερόντων των προνοµιούχων Ελλήνων.  
 Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. προσδιορίζει την πολιτικο-ιδεολογική τοποθέτηση στο χώρο της σοσιαλιστικής 
θεωρίας, όχι όµως δανεισµένης από τα αποτυχηµένα συστήµατα των Ανατολικών και ∆υτικών χωρών, 
εννοώντας τα µοντέλα του ��υπαρκτού σοσιαλισµού�� και της ��σοσιαλδηµοκρατίας�� αντίστοιχα, αλλά 
ακολουθώντας ένα διαφορετικό ιδιόµορφο ελληνικό - ειρηνικό - δηµοκρατικό δρόµο, τον ��τρίτο δρόµο�� 
του σοσιαλισµού. Το ΠΑΣΟΚ πρεσβεύει τον Ελληνικό δρόµο του σοσιαλισµού, πολιτική που 
ερµηνεύεται από το γεγονός πως ��δεν αναζητά πατρόνες και µέσα και έξω από τα σύνορα της Ελλάδας 
(...) γιατί ξεπηδάει απ� τις ιστορικές συνθήκες κι� ανταποκρίνεται στην ιδιοσυγκρασία του Έλληνα και 
στις ιστορικές δυνατότητες της χώρας µας��89. Η ιδεολογική ρητορεία του ΠΑΣΟΚ, τοποθετείται έξω 
από τον εναρµονισµένο ιδεολογικό χώρο που συγκροτούν, η Ν.∆., η ΕΚ-Ν∆ και τα δύο κοµµουνιστικά 
κόµµατα, εισάγοντας µια νέα πολιτική σκέψη, αρκετά µακριά από τα πολιτικο-ιδεολογικά σχήµατα της 
πολιτικής πραγµατικότητας, γεγονός που αποδεικνύεται ως ένα ουσιαστικό πλεονέκτηµα, και του 
επιτρέπει την αναγνώρισή του ως αποκλειστικού αποµυθοποιητή και κριτή του κυρίαρχου ιδεολογικού 
λόγου (που εκφράζει ο κεντροδεξιός χώρος µε τη Ν.∆. και την ΕΚ-Ν∆) αλλά µε σαφείς προοπτικές 
κόµµατος εξουσίας που το διαφοροποιεί σε σχέση µε τα κοµµουνιστικά κόµµατα.  
 ��Το σοσιαλιστικό όραµα του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στηρίζεται σε τρεις βασικές αρχές: Στην 
κοινωνικοποίηση, στην αποκέντρωση, στην αυτοδιαχείριση��90. Στον όρο ��κοινωνικοποίηση�� 
αποδίδεται η επιθυµία να εισέλθουν ενεργητικά στο πεδίο λήψης αποφάσεων οι εργαζόµενοι και οι 
αρµόδιοι κοινωνικοί φορείς (κράτος, περιφέρεια, δήµος), αλλά και η διάθεση να αποδίδουν οι δηµόσιες 
υπηρεσίες ισότιµες παροχές σ� όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα ατοµικών οικονοµικών ή κοινωνικών 
χαρακτηριστικών. Η ��κοινωνικοποίηση�� δεν περιορίζεται µόνο στο επίπεδο της οικονοµικής 
δραστηριότητας, αλλά αποτελεί το ζητούµενο και αναµενόµενο σε κάθε κοινωνική δράση, µε ιδιαίτερη 
αναφορά στους τοµείς έντονου κοινωνικού ενδιαφέροντος και ζήτησης, όπως είναι η υγεία και η 
εκπαίδευση. 

                                                           
87 . Λυριντζής Χρ., Λαϊκισµός: η έννοια και οι πρακτικές, στο ��Εκλογές και κόµµατα στη δεκαετία του �80, Εξελίξεις και 
προοπτικές του πολιτικού συστήµατος��, (Συλλ.τόµος), Εκδ. Θεµέλιο, Αθήνα1990, σελ.57. 
88 . Ελεφαντής Α., Στον αστερισµό του λαϊκισµού, Εκδ. Ο Πολίτης, Αθήνα 1991, σελ.200.  
89 . ΠΑΣΟΚ., ��Τί είναι το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα��, Μηνιαίο Ενηµερωτικό ∆ελτίο, Εκδ.ΚΕΜΕ-∆ΙΑ ΠΑΣΟΚ, 
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90 . Παπανδρέου Α., Η Ελλάδα στους Έλληνες, Εκδ. Καρανάση, Αθήνα 1976, σελ.581 
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 Η αποκέντρωση είναι το δεύτερο σηµαντικό χαρακτηριστικό του οράµατος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
Πρόκειται για την τόνωση των περιφερειακών οργάνων λήψης αποφάσεων, µακριά από το δυσκίνητο 
κέντρο, µε τη συµµετοχή όλων των ενδιαφεροµένων. Η αποκέντρωση λοιπόν είναι διοικητική και 
αποβλέπει στην ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και στην τόνωση της υπαίθρου, µε την 
πρόνοια της πολιτείας να παράσχει, κάθε αναγκαίο µέσο για την ανάπτυξή της.  
 Η αυτοδιαχείριση αφορά τα µέσα παραγωγής και τον έλεγχό τους από τους ίδιους του 
εργαζόµενους. Έτσι, θα αλλάξουν οι εργασιακές συνθήκες και οι εργαζόµενοι θα συµβάλλουν στην 
χάραξη της στρατηγικής των επιχειρήσεων, γεγονός που θα προωθήσει αποφασιστικά την 
��πολιτικοποίηση και ενεργό συµµετοχή του εργαζόµενου σ� όλες τις αποφάσεις που τον αφορούν��91. Ο 
ρόλος του κράτους δεν περιορίζεται σε παθητικό αποδέκτη των αποφάσεων που λαµβάνονται, αλλά 
προκειµένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, να δηµιουργηθούν ��συλλογικοί καπιταλιστές��, κρίνεται 
απαραίτητη η συµµετοχή του κρατικού φορέα στη διαχείριση της επιχείρησης. Υιοθετώντας την πρόταση 
αυτή, αποµακρύνεται ο κίνδυνος να χαρακτηριστεί η πολιτική του ΠΑ.ΣΟ.Κ. ως φιλελεύθερη, ανάγοντας 
το κράτος σε ουδέτερο παρατηρητή των οικονοµικών σχέσεων της αγοράς.  
 Η ��αυτοδιαχείριση είναι συνδεδεµένη µε την ��κοινωνικοποίηση��. Τουλάχιστον στην 
οικονοµική δραστηριότητα, αυτοδιαχείριση και κοινωνικοποίηση προσδιορίζουν τον βασικό πυρήνα της 
µαρξικής πρότασης στην ζητούµενη ��κοινωνικοποίηση των µέσων παραγωγής��, όπου όµως η 
��κοινωνικοποίηση�� δεν ερµηνεύεται από το ΠΑΣΟΚ ως ��κρατικοποίηση��. Η ουσία της πρότασης, 
ευρίσκεται στην συνιστώσα των 3 πολιτικών αρχών: ��κοινωνικοποίηση - αποκέντρωση - 
αυτοδιαχείριση��, που συνθέτουν τελικά την θεµελιακή πρόταση για µια ��διευρυµένη δηµοκρατία��, 
τόσο στον οικονοµικό τοµέα, αλλά κυρίως σαν µια γενικότερη πρόταση εφαρµογής σε όλες τις 
δραστηριότητες της κοινωνίας.  
 Ο ��ελληνικός τρίτος δρόµος του σοσιαλισµού��, ερµηνεύεται στην πρόταξη της αναγκαίας 
προϋπόθεσης για ευρεία συµµετοχή όλων των κοινωνικών στρωµάτων στα όργανα λήψης αποφάσεων. 
Πρόκειται δηλαδή, για υιοθέτηση µιας αποφασιστικής πολιτικής επιλογής για ��κοινωνικοποίηση της 
εξουσίας��. Επιδίωξη του ΠΑ.ΣΟ.Κ. δεν είναι η καταστολή και η αµφισβήτηση των δυνάµεων που 
εµπλέκονται στην συντήρηση της εξουσίας, αλλά κυρίως η αναβάθµιση και διεύρυνση των κοινωνικών 
οµάδων που συµµετέχουν στο πολιτικο-κοινωνικό σύστηµα. Ουσιαστικά, προτείνει µια ανανέωση της 
µαζικής κοινωνικής βάσης της εξουσίας, αναδιαρθρώνοντας τον κοινωνικό κορµό, τις τάξεις-στηρίγµατα 
της εξουσίας, τους παραδοσιακούς πολιτικούς ιστούς που διατηρούν την ταξική εξουσία. Έτσι, η 
πρότασή του για συµµετοχή των κοινωνικών οµάδων που κινούνταν, είτε στις παρυφές του πολιτικού 
συστήµατος, είτε απείχαν παντελώς από τις ��κλειστές�� δοµές του συστήµατος (στο επίπεδο της λήψης 
των αποφάσεων), δεν προσλαµβάνεται ως αίτηµα από τις οµάδες αυτές, αλλά προτείνεται και 
προωθείται, επιδιώκοντας την ��κοινωνικοποίηση της εξουσίας��, δηλαδή την εγκαθίδρυση µιας 
συµµετοχικής δηµοκρατίας. Η προβολής του αιτήµατος (και η ανάληψη της υπόσχεσης) για εγκαθίδρυση 
ευρείας συµµετοχικής δηµοκρατίας, προφανώς εννοείται ως ένας σηµαντικός παράγοντας εκλογικής 
συσπείρωσης αλλά και εκτείνεται χρονικά σε µια πιθανή (από το 1977 και αναµενόµενη) ανάληψη της 
εξουσίας, λειτουργώντας ακριβώς στην ανάγκη στήριξης της διακυβέρνησής του.  
 Ο όρος ��αλλαγή�� υπήρξε το κεντρικό σύνθηµα του κινήµατος, που εξέφραζε την ανάγκη για 
την προώθηση της νέας πολιτικής πρότασης που πρέσβευε το ΠΑ.ΣΟ.Κ. ��Οι αλλαγές αυτές είναι 
αναπόσπαστα συνδεδεµένες µε τον σοσιαλιστικό µετασχηµατισµό της κοινωνίας µας (...) στόχος όµως 
βασικός και µόνιµος πρέπει ναναι η αλλαγή του συστήµατος κι όχι η συντήρησή του��92. Το σύνθηµα της 
��αλλαγής�� δεν είναι καινούργιο, αφού σύµφωνα µε τον Α.Μάνεση93, ο όρος χρησιµοποιήθηκε κατά τις 
                                                           
91 . Παπανδρέου Α., όπ.π., σελ.602.  
92 . Παπανδρέου Α., όπ.π., σελ.594. 
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την ελληνική κοινωνία µε το απαραίτητο κοινωνικο-πολιτικό όραµα. Ο όρος ��αλλαγή�� συµπεριλήφθηκε στον πολιτικό 
λόγο και της Ε∆ΗΚ στις εκλογές του 1977, στο σύνθηµα ��Αλλαγή µε σιγουριά��, όπου η ��αλλαγή θύµιζε την υπόσχεση 
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αρχές της δεκαετίας του 1950 στην ελληνική πολιτική σκηνή, από την Εθνική Προοδευτική Ένωση 
Κέντρου υπό την ηγεσία του Πλαστήρα, µε σκοπό να κωδικοποιήσει την διάχυτη λαϊκή δυσφορία για την 
κυριαρχία της ∆εξιάς. ∆ιαφορετική όµως είναι η ένταση αποδοχής του συνθήµατος από το εκλογικό 
σώµα και του νοήµατος που εκφράζει για µια γενικευµένη πολιτική µεταβολή.  
 Το περιεχόµενο αυτού του όρου υπήρξε ασαφές, ευρύ και αόριστο χωρίς να προσδιορίζει 
επακριβώς τα χαρακτηριστικά αυτού του ιδιόρρυθµου ��τρίτου δρόµου�� του ελληνικού σοσιαλισµού. 
Περισσότερο λειτούργησε εκφράζοντας ��τη διάχυτη διάθεση, περισσότερο συγκινησιακή παρά έλλογη, 
των λαϊκών µαζών να απαλλαγούν από τη δεξιά��94, παρά  ως µια συγκεκριµένη ιδεολογικο-πολιτική 
πρόταση. Εξάλλου αυτή η αοριστία του όρου, σκόπιµη ή µη, παρέσχε τη δυνατότητα πολιτικής έγκλισης 
µεγαλύτερου µέρους ψηφοφόρων, επιτρέποντας στον καθένα να εκλαµβάνει διαφορετικά, σύµφωνα µε 
τα ατοµικά του χαρακτηριστικά (κοινωνικά, οικονοµικά, πολιτικά), την έννοια της προώθησης της 
αλλαγής. Αναδεικνύοντας στον πολιτικό του λόγο το ΠΑ.ΣΟ.Κ. την οικονοµικοπολιτική κατάσταση της 
χώρας και χρησιµοποιώντας αντιθετικά ζεύγη όπως, ��πρόοδος/συντήρηση��, ��λαός/ολιγαρχία-
κατεστηµένο��, ��έθνος/ξένοι��, ��προνοµιούχοι/µη προνοµιούχοι�� ουσιαστικά νοηµατοδοτεί την 
εννοιολογική µανιχαϊστική διχοτόµηση ανάµεσα στο ��καλό/κακό��, όπου στη συνείδηση των 
ψηφοφόρων ερµηνεύεται στο πολιτικό ζεύγος �� ΠΑ.ΣΟ.Κ./Νέα ∆ηµοκρατία�� αντίστοιχα.  
 ��Ο ιδεολογικός λόγος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχει ως αφετηρία την ριζοσπαστική σοσιαλιστική 
ρητορική. Εκµεταλλεύεται την σχετική αοριστία που έχει λάβει ο όρος σοσιαλισµός και τον χρησιµοποιεί 
ποικιλότροπα. Άλλοτε χρησιµοποιείται µε την έννοια της δηµιουργίας µιας δικαιότερης κοινωνίας, 
άλλοτε αναφέρεται σε ρήξεις και µεταβολές που προϋποθέτει η µετάβαση στον σοσιαλισµό. Σε 
ορισµένες περιπτώσεις απορρίπτει κάθε πρότυπο σοσιαλισµού, σε άλλες ταυτίζεται επιλεκτικά είτε µε 
την σοσιαλδηµοκρατία ή αλληθωρίζει προς τα καθεστώτα της Ανατολικής Ευρώπης και τα πειράµατα 
σοσιαλισµού που πραγµατοποιούνται στον τρίτο κόσµο��95. Η ανάλυση και ερµηνεία του corpus των 
πολιτικών ιδεών του ΠΑ.ΣΟ.Κ. προκειµένου να αντιληφθούµε την πολιτική του ιδεολογία, προσκρούει 
στις αµφίσηµες πολιτικές θέσεις που εκφράζονται από τις ίδιες τις δηλώσεις του.  
 Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. εξέπεµπε διαφορετικά νοήµατα σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, 
δηµιουργώντας µια ��ευρεία και ετερογενή προσέγγιση των προβληµάτων, ανάλογα µε τις 
περιστάσεις��96. Η ιδεολογική αυτή ταλάντωση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. (σκόπιµη ή µη) στην εκφορά του 
πολιτικού του λόγου ��προς τα έξω�� εκδηλώνεται και µε την αποσιώπηση βασικών πολιτικών θέσεων, 
ριζοσπαστικών κυρίως, µε παράλληλη εισαγωγή ��µετριοπαθέστερων�� σε περιόδους επιλεκτικής χρήσης 
του λόγου, «συµβάλλοντας δραστικά στον πολλαπλασιασµό των κινητοποιήσεων, το γιγαντισµό τους, 
και, τέλος, την τελετουργοποίησή τους, που επισφραγίζει την ταύτιση των συµµετεχόντων µε το 
κόµµα»97. Το ζήτηµα της αµφισηµίας ή και πολυσηµίας του πολιτικού λόγου που εξέπεµπε το ΠΑΣΟΚ 
δεν είχε να κάνει µόνο µε ένα προβληµατικό/συγκρουσιακό καθορισµό ιδεολογικού µοντέλου ως 
πολιτική φιλοσοφία, αλλά προέκυψε κυρίως σαν µια αναγκαιότητα ταχείας εκλογικής ανόδου και 
ανάληψης της εξουσίας. Η επιλογή αυτή µεταφράστηκε σε µια πολιτική (ρητορική) ευελιξία, 
                                                                                                                                                                                   
του ΠΑΣΟΚ και η «σιγουριά» τη Ν.∆.��, όπως αναφέρεται στο, Clogg R., οι Φιλελεύθεροι στην εξουσία, στο Ο 
Φιλελευθερισµός στην Ελλάδα (συλλ.τόµ.), Εκδ. Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα 1991, σελ.187.  
94 . Μάνεσης Α., ��Η εξέλιξη των πολιτικών θεσµών στην Ελλάδα: αναζητώντας µια δύσκολη νοµιµοποίηση��, στο ��Η 
Ελλάδα σε εξέλιξη�� (Συλλογικός τόµος), Εκδ. Εξάντας, Αθήνα 1986, σελ.39. Επίσης, ο Α.Ανδριανόπουλος, Υπουργός 
κατά τη διάρκεια της κυβερνητικής θητείας της Νέας ∆ηµοκρατίας, αναφερόµενος στο σύνθηµα της ��αλλαγής�� και της 
σηµασίας του, προσλαµβάνει το κοινωνικό µήνυµα, όχι τόσο ως κινητοποιό δύναµη ταύτισης µεγάλου µέρους του 
εκλογικού σώµατος µε την αριστερή συνθηµατολογία που εξέπεµπε το ΠΑΣΟΚ, αλλά ως έκφραση της ��απογοήτευσης µε 
τα πεπραγµένα και τις προοπτικές του συντηρητικού-φιλελεύθερου κινήµατος��, καθώς το σύνθηµα λειτούργησε 
καταλυτικά ��σ� όλα τα στρώµατα, άσχετα από πολιτικές πεποιθήσεις και προσανατολισµούς��, στο Ανδριανόπουλος Α., 
Αλλαγή πορείας, Εκδ.Ελληνική Ευρωεκδοτική, Αθήνα 1984, σελ.70. 
95 . Κουτρούλη Σπ., Σοσιαλισµός και Λαϊκισµός: η Ελληνική περίπτωση, στο περ. ��Νέα Κοινωνιολογία��, Άνοιξη, 1990, 
τ.8, σελ.49. 
96 . Featherstone K., ��Pasok and the left��, στο Political change in Greece (επιµ. Featherstone K.- Katsoudas D.M.), Croom 
Helm, London & Sydney 1987, σελ.131. 
97 . Κυπριανός Π., ��Συγκρότηση και λειτουργία του κοµµατικού πεδίου στην Ελλάδα (1974-1989)��, στο, Επιθεώρηση 
Πολιτικής Επιστήµης, τ. 9, Απρίλιος, Αθήνα 1997, σελ.124. 
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λειτουργώντας καθοριστικά για την εκλογική άνοδο, αποφεύγοντας ωστόσο συστηµατικά τη δηµόσια 
µαρτυρία µακροχρόνιων οργανωτικών στρατηγικών. Έτσι, σε πολλές περιπτώσεις (κυρίως εκλογικές 
περιόδους) αναστέλλεται η αναλυτική ιδεολογική κριτική και υποτάσσεται στην στρατηγική για την 
ταχεία ανάληψη της εξουσίας. Η ιδιοµορφία του εκφερόµενου πολιτικού λόγου που εξέπεµπε το 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. λειτούργησε τόσο κατά την περίοδο εκλογικής ενδυνάµωσής του, όσο και κατά την περίοδο 
άσκησης κυβερνητικής πολιτικής, συντελώντας στην ανάπτυξη µιας στρατηγικής98 που επιστρατευόταν 
για να ανανεώσει την εκλογική κυρίως συστράτευση και για την υποστήριξη αντιφατικών πολιτικών 
επιλογών.  
 
2.6.2. 1977 - Ρεαλιστικότητα και ριζοσπαστισµός 
 
 Τρία χρόνια από την ιδρυτική διακήρυξη της 3ης Σεπτέµβρη, και τον προσδιορισµό των 
στρατηγικών του επιδιώξεων, ενόψει των εκλογών του 1977, το ΠΑΣΟΚ, παρουσιάζεται κοινωνικά 
ενδυναµωµένο και ικανό να διεκδικήσει σηµαντικό τµήµα εκλογικών δυνάµεων τόσο από την Ν.∆., όσο 
και από τον κεντρώο χώρο, δηλ. την Ε∆ΗΚ, που παρουσιάζει έντονα σηµάδια αποδυνάµωσης/πτώσης.  
 Στην επέκταση της κοινωνικής και εκλογικής απήχησης του ΠΑΣΟΚ, σηµαντικό ρόλο 
διαδραµάτισε, ο εσωκοµµατικός διάλογος, µε στόχο την παγίωση του πολιτικού και ιδεολογικού 
προσδιορισµού του κινήµατος, που συνδέεται χρονικά µε την έκδοση πολιτικών κειµένων (Μηνιαίο 
Ενηµερωτικό ∆ελτίο και Εξόρµηση), άµεσα απευθυνόµενα στην ευρεία κοινωνική πρόσληψη. Η 
προώθηση και συστηµατοποίηση των ιδεολογικών αρχών και των πολιτικών επιλογών τόσο στο 
εσωκοµµατικό πεδίο όσο και στο εκλογικό σώµα, πραγµατοποιείται, µε την έκδοση ενός συµπαγούς 
ιδεολογικο-πολιτικού κειµένου, µε σαφείς πολιτικές αναλύσεις και ρεαλιστικές προτάσεις.  
 Η αναγκαιότητα επίδειξης ενός διπλού, µετριοπαθή, ταυτόχρονα όµως και ριζοσπαστικού λόγου, 
ικανοποιεί την ανάγκη να προβληθεί η αξιοπιστία του κινήµατος µε σοβαρές κυβερνητικές προτάσεις απ� 
τη µια, και η διατήρηση του ριζοσπαστικού αριστερού λόγου απ� την άλλη, διαφοροποιώντας έτσι την 
γενικότερη παρουσία του, απ� τα άλλα κόµµατα της αριστεράς, αλλά και αποσπώντας ένα σηµαντικό 
κοµµάτι απ� το εκλογικό σώµα της ��συντηρητικής�� Ε∆ΗΚ. Η προσπάθεια οικοδόµησης της εικόνας 
ενός σοβαρού µε ρεαλιστικές προτάσεις ��αριστερού�� κόµµατος, συνοδεύτηκαν και στηρίχθηκαν σε 
µεγάλο βαθµό µε την γενικότερη δράση του, εντός του Κοινοβουλίου99, ιδιαίτερα κατά την περίοδο 
1977-1981.  
                                                           
98 . Ο Ν.Μουζέλης, αναλύοντας την ��εκλογική στρατηγική�� που ακολούθησε το ΠΑ.ΣΟ.Κ. εντοπίζει δύο βασικά στοιχεία 
που σηµατοδότησαν σε µεγάλο βαθµό την εκλογική του άνοδο. Πρώτο, η υπερεθνικιστική στάση του που ��εκδηλώθηκε µε 
την πλήρη αδιαλλαξία απέναντι στην Τουρκία..., προς τους Αµερικανούς και την αντί-Νατοϊκή και αντί-Κοινοτική 
πλατφόρµα του�� και δεύτερο ��το κοινωνικό του πρόγραµµα, που σκοπεύει στην ριζική ανακατανοµή του πλούτου, τη 
δηµιουργία προηγµένου συστήµατος κοινωνικής πρόνοιας...��, στο Μουζέλης Ν., Σκέψεις πάνω στην θεαµατική πολιτική 
άνοδο του ΠΑΣΟΚ, στο Παπασαραντόπουλος Π. (επιµ.), ΠΑΣΟΚ και Εξουσία, Εκδ. Παρατηρητής, Θεσ/νίκη 1980, 
σελ.284. Υπό διαχρονική ερευνητική οπτική, ο Ι.Παπαδόπουλος διέκρινε 4 προσφιλές στρατηγικές που εφάρµοσε το 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. κατά την περίοδο 1974-1981. Η πρώτη στρατηγική συνίσταται, στην υπόσχεση πως οι ριζοσπαστικές προτάσεις 
που είχε θέσει το κόµµα (αλλά δεν προωθούνταν), δεν είχαν εγκαταλειφθεί αλλά είχαν αναβληθεί µέχρι να δηµιουργηθούν 
οι καλύτερες δυνατές συνθήκες για την ευκολότερη επίτευξή τους. Η δεύτερη, επανεπροσέγγιζε την πραγµατικότητα 
αποφαίνοντας, πως οι τωρινές συνθήκες διαφέρουν σηµαντικά σε σχέση µε τις συνθήκες κατά τις οποίες προσδιορίστηκαν 
οι πολιτικές αποφάσεις. Η τρίτη, επανατοποθετούσε τους αρχικούς ασαφείς ριζοσπαστικούς στόχους, ώστε να αµβλύνεται 
σηµαντικά η ��αιχµή�� τους. Και τέλος, η τέταρτη στρατηγική που εφάρµοσε το ΠΑ.ΣΟ.Κ., υποδείκνυε την τήρηση 
σιωπηρής στάσης σε θέµατα που η πολιτική του έτεινε να απέχει σηµαντικά από πρωθύστερες ριζοσπαστικές του θέσεις. 
Papadopoulos I., Dynamique du Discours Politique et Conquete du Pouvoir: Le Cas du PASOK (Mouvement Socialiste 
Panhellenique): 1974-1981, Ph.Diss. (Geneva: University of Geneva, 1987), σελ.500, όπως παρατίθεται στο Sotiropoulos 
D.A., Populism and Bureaucracy, The Case of Greece under PASOK, 1981-1989, University of Notre Dame Press, Notre 
Dame, Indiana 1996, σελ.70.  
99 . Μετά την σηµαντική αύξηση της κοινοβουλευτικής του δύναµης το Νοέµβριο του 1977, το ΠΑΣΟΚ, ασκεί µια 
εποικοδοµητική αντιπολιτευτική στρατηγική, καταθέτοντας προτάσεις σχεδίου νόµων, παρά την εκ των προτέρων γνωστή 
καταψήφισή τους, σε µια προσπάθεια ικανοποίησης του αιτήµατος ανάδειξης/προώθησης µιας εναλλακτικής πολιτικής 
πρότασης. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στα εκπαιδευτικά ζητήµατα, τόσο σε επίπεδο ελέγχου της ακολουθούµενης 
εκπαιδευτικής πολιτικής (στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, µε ερωτήσεις και επερωτήσεις), όσο ακόµα 
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 Το βασικό προεκλογικό κείµενο του 1977, µε τίτλο ��κατευθυντήριες γραµµές κυβερνητικής 
πολιτικής του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος��, αποτέλεσε το πληρέστερο ιδεολογικό αλλά και 
πολιτικό κείµενο τόσο της πρώτης τριετίας, αλλά παράλληλα λειτούργησε δεσµευτικά και 
προσδιοριστικά για την µετέπειτα ιδεολογικο-πολιτική συγκρότηση και εξέλιξη του κινήµατος. Στην 
��εισαγωγή�� του κειµένου, επαναπροσδιορίζεται η προβολή του πολιτικού αιτήµατος της ��αλλαγής��100, 
ως ��παραπέρα πλάτεµα των δηµοκρατικών θεσµών, κατοχύρωση της ατοµικής και συλλογικής 
ελευθερίας και εγκαθίδρυση µιας οικονοµικής δηµοκρατίας, που θα δηµιουργήσουν τις προϋποθέσεις για 
µια σταθερή πορεία της Ελλάδας προς ανώτερες µορφές κοινωνικής οργάνωσης και δηµιουργίας��101. 
Σηµαντικό ακόµη στοιχείο αποτελεί επίσης, ο επαναπροσδιορισµός του εκλογικο-πολιτικού ακροατηρίου 
στο οποίο αποτείνεται και απευθύνεται ιδεολογικά το κίνηµα. Η συµπόρευση του εκλογικού σώµατος, 
επιδιώκεται επί της βάσης µιας ιδεολογικής ταύτισης, και όχι ως ανάγκη αποδοκιµασίας των άλλων 
κοµµάτων. Υπό αυτό το πνεύµα, καθορίζεται µε σαφήνεια πως, ��οι δυνάµεις πάνω στις οποίες 
στηρίζεται το ΠΑ.ΣΟ.Κ. δεν είναι οι οµάδες των δυσαρεστηµένων ή διαµαρτυροµένων. Είναι τα πιο 
ζωντανά τµήµατα του λαού µας, που τα συνδέει η θέληση να καταλύσουν την ξένη εξάρτηση, να 
τερµατίσουν την εκµετάλλευση από την οικονοµική ολιγαρχία, να αµφισβητήσουν τις αυταρχικές δοµές 
του σηµερινού κράτους��.  
 Οι βασικότεροι άξονες της πολιτικής πρότασης του ΠΑΣΟΚ, συνίστανται: α) στην πραγµάτωση 
της εθνικής ανεξαρτησίας, β) η πραγµάτωση της οικονοµικής δηµοκρατίας, γ) στην πραγµάτωση της 
λαϊκής κυριαρχίας και της ισοπολιτείας και δ) στην προώθηση µιας νέας ποιότητας ζωής.  
 Ο πρώτος στόχος, αφορά την πραγµάτωση της εθνικής ανεξαρτησίας. Σύµφωνα µε την πολιτική 
προσέγγιση του κινήµατος, η χώρα παραµένει εξαρτηµένη από τα µεγάλα ξένα κέντρα αποφάσεων, που 
υπονοµεύουν συστηµατικά την εθνική ανεξαρτησία και τον αυτόνοµο προγραµµατισµό (κοινωνικό, 
οικονοµικό και πολιτικό) της χώρας. Πρωτίστης στρατηγικής σηµασίας επιλογή, είναι η ανάπτυξη µιας 
αδέσµευτης και ανεξάρτητης εξωτερικής πολιτικής, σύµφωνα µε τα ιδιαίτερα συµφέροντα της χώρας. Ο 
επαναπροσδιορισµός των διεθνών σχέσεων, αποτελεί θεµέλιο για την απο-δορυφοροποίηση της χώρας, 
υπό την προϋπόθεση ολοκλήρωσης µιας νέας εξωτερικής πολιτικής, που θα δεν θα εκλαµβάνει τίποτε ως 
��δοσµένο��102. 
 Στα πλαίσια του επαναπροσδιορισµού των διεθνών σχέσεων της χώρας, σηµαντικό τµήµα αφορά 
την ένταξη στην Ε.Ο.Κ. Σταθερή ως προς τις διακηρύξεις του 1974, παραµένει η θέση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. για 
την ένταξη της χώρας, κρίνοντας πως µε την επικείµενη ένταξη θα µονοµιµοποιηθεί ο περιφερειακός, 
δορυφορικός ρόλος της ελλάδας, καθιστώντας αδύνατο, οποιοδήποτε εθνικό αυτόνοµο έλεγχο στον 
οικονοµικό, κοινωνικό και πολιτικό προγραµµατισµό. Τα συµφέροντα της χώρας δεν προωθούνται µε 
µια πιθανή ένταξη ή σύνδεση µε την Ε.Ο.Κ., αλλά µε την ��ανάπτυξη σχέσεων µε την Ε.Ο.Κ., στα 

                                                                                                                                                                                   
σπουδαιότερο, προτείνοντας σχέδια νόµου, κυρίως σε καίρια θέµατα γενικότερου κοινωνικού ενδιαφέροντος και άµεσης 
λαϊκής πρόσληψης. Ενδεικτικά της νέας πολιτικής αυτοπροβολής του ΠΑΣΟΚ, είναι η κατάθεση πρότασης σχεδίου νόµου 
για την κατάργηση των εισαγωγικών εξετάσεων πρόσβασης από το Γυµνάσιο στο Λύκειο (Φεβρουάριος 1978), η πρόταση 
σχεδίου νόµου για τα Α.Ε.Ι. (Άνοιξη 1978) και τον Ιούλιο του 1979 για την θέσπιση του µονοτονικού συστήµατος στην 
εκπαίδευση (26 Ιουλίου 1979).   
100 . Το αίτηµα της ��αλλαγής��, σηµαίνει ��εξασφάλιση των προϋποθέσεων για µια ουσιαστική εθνική ανεξαρτησία, για να 
αποδεσµευτεί η χώρα µας απ� τα ξένα πολιτικά και στρατιωτικά κέντρα αποφάσεων, να σταµατήσει η διάβρωση του 
κράτους από ξενοκίνητους µηχανισµούς και να απαλλαγεί η εθνική οικονοµία από τον καθοριστικό έλεγχο και εξάρτηση 
των πολυεθνικών µονοπωλίων. Σηµαίνει να αναχαιτιστεί η ξένη πολιτιστική διείσδυση που απειλεί να αποκόψει το λαό, 
και προπάντων τους νέους, από τις πολιτιστικές του ρίζες και την ιστορία του. Σηµαίνει ακόµα να εξασφαλιστεί η 
διαδικασία για την κατάκτηση και κατοχύρωση της λαϊκής κυριαρχίας και της κοινωνικής απελευθέρωσης του 
εργαζόµενου Έλληνα��. ΠΑ.ΣΟ.Κ., Κατευθυντήριες γραµµές κυβερνητικής πολιτικής του ΠΑ.ΣΟ.Κ., Εκδ. ΠΑ.ΣΟ.Κ., 
Αθήνα, Νοέµβριος 1977, Εισαγωγή, σελ.7. 
101 . ΠΑ.ΣΟ.Κ., Κατευθυντήριες γραµµές κυβερνητικής πολιτικής του ΠΑ.ΣΟ.Κ., όπ.π. 
102 . Σύµφωνα µε το κείµενο κυβερνητικής διακήρυξης, ��για χρόνια τώρα θεωρείται ως ��δοσµένο�� της εξωτερικής 
πολιτικής τη χώρας µας πώς η εξάρτηση από τις Η.Π.Α. και η συµµετοχή στην Ατλαντική Συµµαχία αποτελεί εγγύηση για 
την εθνική µας ανεξαρτησία. Κι αυτό ήταν πιστευτό σε τέτοιο βαθµό, ώστε να εναποτεθεί η τύχη της χώρας µας σιτς καλές 
προθέσεις της Ουάσιγκτων και να ατονίσει τέλεια η διαµόρφωση µιας οποιασδήποτε εθνικής στρατηγικής��. ΠΑ.ΣΟ.Κ., 
Κατευθυντήριες γραµµές κυβερνητικής πολιτικής του ΠΑ.ΣΟ.Κ., όπ.π., σελ.14, 
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πλαίσια µιας νέας ειδικής συµφωνίας (τύπου Νορβηγίας), που να επιτρέπει τον εθνικό, κοινωνικό και 
οικονοµικό προγραµµατισµό, που συνεπάγεται τη διατήρηση του ελέγχου πάνω στην κίνηση του 
κεφαλαίου και των εµπορευµάτων��103.  
 Ο δεύτερος στόχος της επίτευξης οικονοµικής δηµοκρατίας, βρίσκεται σε άµεση συνάρτηση µε 
την αυτόνοµη στρατηγική πολιτική, καθιστώντας την οικονοµική δραστηριότητα της χώρας, από 
περιφερειακή µεταπρατική, σε αυτοδύναµη εθνική, αξιοποιώντας πλήρως όλους τους 
πλουτοπαραγωγικούς πόρους. Βασική επιλογή, της οικονοµικής πολιτικής του ΠΑΣΟΚ είναι η 
��κοινωνικοποίηση�� των επιχειρήσεων, που θα αποβλέπει στην µεταβίβαση του ελέγχου των βασικών 
τοµέων (Τράπεζες, Ασφάλειες, Μεταφορές, Επικοινωνίες, Ενέργεια, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας) στην 
άµεση διοίκηση της κυβέρνησης και του λαού. Η έννοια της ��κοινωνικοποίησης��, δεν σηµατοδοτεί µια 
εκτεταµένη, εξάλλου ούτε εννοείται ως ��κρατικοποίηση��. ��Σηµαίνει πως οι κοινωνικοποιηµένες 
επιχειρήσεις µπαίνουν κάτω από ειδικό νοµικό καθεστώς και πώς οι εργαζόµενοι αυτοδιαχειρίζονται τις 
επιχειρήσεις, στα πλαίσια αποφάσεων που παίρνονται από διοικητικά συµβούλια, στα οποία 
συµµετέχουν (...) α) εκπρόσωποι των εργαζόµενων στην επιχείρηση, β) εκπρόσωποι του περιφερειακού 
συµβουλίου για παραγωγικές µονάδες��104. Η οικονοµική δηµοκρατία, µεταφράζεται σε ουσιαστική 
συµµετοχή των άµεσα εµπλεκόµενων κοινωνικών φορέων και των εργαζοµένων, στην αναπτυξιακή 
διαδικασία. Στα νέα προσδιοριζόµενα πλαίσια εντάσσεται η λαϊκή συµµετοχή στον καθορισµό του 
αναπτυξιακού προγράµµατος και στη λήψη αποφάσεων για την εφαρµογή του. Σταθερός στόχος της 
πολιτικής πρότασης του ΠΑ.ΣΟ.Κ., είναι η δηµοκρατικοποίηση των θεσµών λήψης αποφάσεων, µε την 
ευρεία κοινωνική συµµετοχή τόσο στο σχεδιασµό, όσο και στην εφαρµογή της αναπτυξιακής 
στρατηγικής, συντελώντας στην ��κοινωνικοποίηση της εξουσίας��.  
 Τα βασικά µέτρα για την νέα οικονοµική ανάπτυξη, προσδιορίζουν τους σηµαντικότερους τοµείς 
της οικονοµικής δράσης, που θα αναµορφωθούν σε ένα ευρύ µεταρρυθµιστικό πρόγραµµα. Μεταξύ 
αυτών είναι: η δηµοσιονοµική πολιτική, η χρηµατοδοτική πολιτική - τράπεζες, η αγροτική πολιτική, η 
αλιεία, η βιοµηχανική πολιτική, η τουριστική πολιτική, η ενεργειακή πολιτική - ορυκτός πλούτος και η 
συγκοινωνιακή πολιτική. Σηµαντικό διαφοροποιό στοιχείο της κυβερνητικής διακήρυξης του 1977, 
αναφορικά µε προηγούµενα κείµενα, αποτελεί η προβολή της πρόθεσης για ��συρρίκνωση της 
ανισοκατανοµής του εισοδήµατος και του πλούτου ανάµεσα στις διάφορες περιφέρειες της χώρας και τα 
κοινωνικά στρώµατα��. Είναι σαφής η διαφορά της επιλογής για ��συρρίκνωση της ανισοκατανοµής�� 
αντί της ��ίσης κατανοµής��, όπως παρουσιάζεται σε κείµενα πριν το 1977. Ποιοτικά διαφέρουν 
σηµαντικά οι δύο έννοιες, ενισχύοντας την ερµηνεία, για επιλεκτική και ρεαλιστική προβολή πολιτικού 
λόγου, µακριά από ριζοσπαστισµούς και µαξιµαλισµούς σε περιόδους εκλογικών αναµετρήσεων, όπως 
προκύπτει και παρακάτω, από τη συνολική θεώρηση του κειµένου της ��κυβερνητικής διακήρυξης�� του 
1977.  
 Τρίτος κεντρικός άξονας της διακήρυξης, είναι η πραγµάτωση της λαϊκής κυριαρχίας και της 
ισοπολιτείας. Πρόκειται για µια αναλυτική πρόταση, εκσυγχρονισµού της πολιτικής δηµοκρατίας, της 
δηµόσιας διοίκησης και της δικαιοσύνης. Στο πλαίσιο της πολιτικής και πολιτειακής δηµοκρατίας, 
προτείνονται καινοτόµες πρωτοβουλίες, για την καθιέρωση δικαιώµατος ψήφου στους νέους 18 ετών, 
για την πλήρη αναδιάρθρωση της λειτουργίας των Ενόπλων ∆υνάµεων, τον εκδηµοκρατισµό της 
δηµόσιας διοίκησης105 (αποµάκρυνση προσώπων µε φιλοδικτατορική δράση), την προώθηση της 
διοικητικής αποκέντρωσης µε παράλληλη επέκταση των εξουσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης, και 
κατοχύρωση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Ιδιαίτερη βαρύτητα προσδίδεται σε προνοιακά µέτρα για 
συγκεκριµένες κοινωνικές οµάδες που υφίστανται την ελλιπή µέριµνα του κράτους (γυναίκες, νέοι). Για 
τις γυναίκες προβάλλεται η άρση των διακρίσεων σε βάρος τους, στους χώρους εργασίας, µε 
κατοχύρωση ισότιµης µισθολογικής κατάστασης, εξίσωση των δικαιωµάτων ιεραρχικής ανόδου και την 

                                                           
103 . ΠΑ.ΣΟ.Κ., Κατευθυντήριες γραµµές κυβερνητικής πολιτικής του ΠΑ.ΣΟ.Κ., όπ.π., σελ.19.  
104 . ΠΑ.ΣΟ.Κ., Κατευθυντήριες γραµµές κυβερνητικής πολιτικής του ΠΑ.ΣΟ.Κ., όπ.π., σελ.29-30. 
105 . Ιδιαίτερα προβάλλεται η ανάγκη συµµετοχής των πολιτών στη λήψη αποφάσεων, την εκδηµοκρατικοποίηση, µε 
συνεχή και αµφίδροµη πληροφόρηση ανάµεσα στα διάφορα επίπεδα λήψης αποφάσεων, τη συνεργασία και την ευρεία 
συµµετοχή των υπαλλήλων σε αποφάσεις για θέµατα που χειρίζονται.  
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θεσµική κατοχύρωση ποσόστωσης για την πλήρωση θέσεων στον δηµόσιο τοµέα. Για τους νέους, πέρα 
από το δικαίωµα χορήγησης δικαιώµατος ψήφου στα 18, προτείνεται η συµµετοχή τους σε ��όλους του 
κοινωνικούς φορείς, σε υπεύθυνες θέσεις, ώστε οι κοινωνικοί φορείς να έχουν αντίληψη των 
προβληµατισµών που αναπτύσσονται, σε πολιτικά-κοινωνικά-πολιτιστικά θέµατα...��106.   
 Τελευταία θεµατική πρόταση της κυβερνητικής διακήρυξης είναι η ��νέα ποιότητα ζωής��, που 
αναφέρεται σε προνοιακά µέτρα για την υγεία, την κοινωνική ασφάλιση, ποιότητα ζωής των πολιτών και 
για την παιδεία.  
 Συγκεκριµένα, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. θέτει πρωταρχική σηµασία στον τοµέα της υγείας, θεωρώντας 
υποχρέωση της πολιτείας να προσφέρει ��µια ζωή απαλλαγµένη από το βραχνά της ανασφάλειας που 
δηµιουργούν η αρρώστια, η ανεργία, η αναπηρία, τα γερατειά��107. Οι ειδικότερες προτάσεις, για την 
επίτευξη του στόχου αναθεώρησης του προγράµµατος υγείας, περιλαµβάνει τη σύσταση ενός νέου 
θεσµού, του Εθνικού Οργανισµού Υγείας (Ε.Ο.Υ., του µετέπειτα Εθνικού Συστήµατος Υγείας), την 
θεσµοποίηση του ��οικογενειακού γιατρού��, αλλά και την δέσµευση για ��δωρεάν�� παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών.  
 Στο τοµέα της κοινωνικής ασφάλισης, λαµβάνονται δεσµεύσεις για συµµετοχή των εκλεγµένων 
αντιπροσώπων των ασφαλισµένων στα διοικητικά συµβούλια των ταµείων τους, στην οικονοµική 
εξυγίανση των ασθενέστερων ταµείων και την σταδιακή ενοποίηση όλων των ταµείων κοινωνικής 
ασφάλισης.  
 Η νέα ποιότητα ζωής, αναφέρεται στην τόνωση της υπαίθρου ως απαραίτητο παράγοντα 
αποκέντρωσης, µε την παράλληλη προώθηση ενός γενικού προγραµµατισµού ανάπτυξης των αστικών 
κέντρων, που θα περιλαµβάνει, πολεοδοµικά - ρυθµιστικά σχέδια, γενικευµένη οικιστική πολιτική, 
δηµόσια και ιδιωτικά έργα υποδοµής και προστασίας του περιβάλλοντος.  
 Στο τοµέα της παιδείας, η πρόταση του ΠΑ.ΣΟ.Κ., αποτελεί µια συνολική εκπαιδευτική πολιτική 
πρόταση, που περιλαµβάνει µεταρρυθµιστικές εισηγήσεις για όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, αλλά 
και για την ανάπτυξη εξω-σχολικών θεσµών παροχής γενικής παιδείας. Ιδιαίτερη σηµασία αποδίδεται 
στην εκπαιδευτική πολιτική που θα ακολουθήσει το ΠΑ.ΣΟ.Κ., αφού προωθεί και εκλαµβάνει τον 
µετασχηµατισµό της πολιτικής κοινωνίας, διαµέσου ενός αναπροσανατολισµού της παιδείας. Συνοπτικά, 
σκοποί της ε.π., συντείνουν108: στην ��ανάπτυξη και ολοκλήρωση της προσωπικότητας του ατόµου 
ανεξάρτητα από φύλο, καταγωγή, προέλευση��, την ��οργάνωση συλλογικής προσπάθειας για την 
επίτευξη κοινά επεξεργασµένων στόχων��, τη δηµιουργία πολιτών ��που µπορούν να ενταχθούν ενεργά 
σε κάθε τοµέα της παραγωγικής διαδικασίας��, και στο ��ξεπέρασµα των διακρίσεων που προκύπτουν 
από διαφορές στην κοινωνική προέλευση, στην τοπική καταγωγή, στα οικονοµικά µέσα��.  
 Το βασικό προεκλογικό κείµενο διαλόγου, ��κατευθυντήριες γραµµές κυβερνητικής πολιτικής��, 
αποτέλεσε την πρώτη συνολική ιδεολογικο-πολιτική πρόταση του ΠΑ.ΣΟ.Κ., και λειτούργησε θεµελιακά 
για την προώθηση και µετεξέλιξη πολιτικών θέσεων, τόσο κατά την περίοδο παραµονής του στη θέση 
της αξιωµατικής αντιπολίτευσης (ερµηνεύοντας τις καταθέσεις προτάσεων σχεδίου νόµων, ως 
δεσµευτικές πολιτικές θέσεις της ��κυβερνητικής διακήρυξης��), όσο και κατά την εκλογική διαδικασία 
του 1981, σηµειώνοντας την σταθερότητα και διαχρονικότητα των πολιτικών προτάσεων, που εµµέσως 
επιδεικνύουν την σοβαρότητα και ρεαλιστικότητα του κινήµατος. 
 Ωστόσο, το βασικό ιδεολογικο-πολιτικό κείµενο του 1977, παρά την πρωτοφανή 
εµπεριστατωµένη πολιτική πρόταση που προωθεί, εντούτοις, µια αναλυτικότερη προσέγγιση, 
αναδεικνύει αντιφατικές θέσεις και προβολές, όπως, η επιλεκτική χρήση του λόγου, σε µια προσπάθεια 
δηµόσιας πρόταξης της εικόνας, ενός ρεαλιστικού πολιτικού φορέα. 
 Χαρακτηριστικό της επιλεκτικότητας χρήσης του λόγου, µε αποφυγή ��ριζοσπαστικών�� 
λεκτικών σχηµάτων αποτελεί το παράδειγµα του προεκλογικού κειµένου ��Κατευθυντήριες γραµµές 
κυβερνητικής πολιτικής του ΠΑΣΟΚ��, τον Νοέµβρη του 1977 ενόψει των βουλευτικών εκλογών. Σε ένα 
συµπαγές ιδεολογικά κείµενο, µε σαφείς πολιτικές αναλύσεις και ρεαλιστικές πολιτικές προτάσεις, 
                                                           
106 . ΠΑ.ΣΟ.Κ., όπ.π., σελ.100.  
107 . ΠΑ.ΣΟ.Κ., όπ.π., σελ.107.  
108 . ΠΑ.ΣΟ.Κ., όπ.π., σσ.131-132.  
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παρουσιάζεται ένα κίνηµα µε επιλογές κόµµατος εξουσίας. Αποφεύγοντας τις ανατρεπτικές θέσεις και 
τις ριζοσπαστικές προτάσεις, εξασφαλίζει την διεύρυνση του εκλογικού ακροατηρίου, επιτρέποντας την 
πολιτική εκπροσώπηση µεγαλυτέρου µέρους του πληθυσµού. Κυρίως όµως αυτό που προκαλεί εύλογο 
ενδιαφέρον είναι η επιλεκτική χρήση των φορτισµένων ιδεολογικά λεκτικών σχηµάτων µε χρήση 
µετριοπαθέστερων και η συστηµατική αποφυγή χρήσης της βασικής ιδεολογικής του ταυτότητας, του 
��σοσιαλισµού��109. 
 Αναµφισβήτητα ωστόσο, η αµφισηµία του πολιτικού του λόγου, λειτούργησε καταλυτικά στην 
εκλογική του άνοδο, εξαιτίας της κινητοποίησης που προκαλούσε η επιλογή µιας ριζοσπαστικής 
στρατηγικής. Συγχρόνως όµως πέτυχε η κινητοποίηση να µεταφραστεί σε εκλογική στήριξη στηριζόµενο 
σε µια ρεαλιστικότητα που διαφαινόταν στις ειδικότερες προτάσεις για την επίλυση των κοινωνικών και 
οικονοµικών θεµάτων (κυρίως µετά το 1976), ουσιαστικής σηµασίας πολιτικές εκφάνσεις που 
λειτούργησαν τελικά ως το συγκριτικό του πλεονέκτηµα έναντι όλων των άλλων πολιτικών δυνάµεων, 
τόσο της αριστεράς όσο και της κεντροδεξιάς. Η εκλογική ήττα των δυνάµεων του κέντρου και η 
σηµαντική µείωση δυνάµεων της Νέας ∆ηµοκρατίας, ανέδειξαν το ΠΑ.ΣΟ.Κ. στην αξιωµατική 
αντιπολίτευση και δηµιουργούσαν τις ευνοϊκές προϋποθέσεις για µια µελλοντική ανάληψη της εξουσίας. 
Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. παρά την αρχική πολιτική αµηχανία που του δηµιούργησε το εκλογικό αποτέλεσµα (καθώς 
η ηγεσία του κόµµατος ανέµενε υψηλότερα ποσοστά), λειτούργησε στην κατεύθυνση παγίωσης µιας 
εικόνας ��ρεαλιστικής εναλλακτικής προοπτικής κόµµατος εξουσίας��110, περιορίζοντας τον 
ριζοσπαστικό του λόγο (δίχως να µειώνει την αντιπολιτευτική του στρατηγική) και εκµεταλλευόµενο την 
θετική ��συγκυρία�� της αυξηµένης εκλογικής του δύναµης, αναζητώντας την µεγέθυνση του κοινωνικού 
του ακροατηρίου.  
 
2.6.3. 1981 - Κοινωνικό Συµβόλαιο  
 
 Ενόψει της εκλογών του Οκτωβρίου, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. προβάλλει το πρόγραµµα διακυβέρνησης που 
θα εφαρµόσει, καθώς διάχυτη είναι η αίσθηση της εκλογικής νίκης, διαµορφώνοντας το ��συµβόλαιο µε 
το λαό��, όπως προσδιορίζεται άλλωστε και στο βασικό προεκλογικό κείµενο. ��Η ∆ιακήρυξη αυτή, (...) 
αποτελεί δηµοκρατική πρόταση εξουσία προς το Λαό, για να πραγµατώσει ο ίδιος την Αλλαγή µε το 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. στην Κυβέρνηση. Αποτελεί για µας Συµβόλαιο, ανοιχτό όµως στο διάλογο µε τους 
κοινωνικούς και συνδικαλιστικούς φορείς��111.  
 Η πορεία για την ��αλλαγή�� αποτελεί και στις εκλογές του �81 το βασικό πολιτικό σύνθηµα και 
εναρµονίζεται µε την κατάκτηση των πάγιων πολιτικο-κοινωνικών επιλογών, για εθνική ανεξαρτησία, 
λαϊκή κυριαρχία - δηµοκρατία και τέλος κοινωνική απελευθέρωση. Οι στόχοι αυτοί αποτελούν τους 
κεντρικούς άξονες προς την επίτευξη των οποίων θα συντείνει κάθε κυβερνητική ενέργεια, 
σηµατοδοτώντας το όραµα και την πορεία της αλλαγής. Οι τρεις πολιτικο-ιδεολογικοί άξονες 
αποτέλεσαν σταθερή πολιτική επιδίωξη του ΠΑ.ΣΟ.Κ. από το 1974, και την ιδρυτική διακήρυξη της 3ης 
Σεπτέµβρη και παραµένουν αδιαφοροποίητοι καθ� όλη την ιστορική διαχρονική πορεία του κινήµατος.  

                                                           
109 . Χωρίς να επιδιώκουµε να προβούµε σε µια µεθοδολογική ανάλυση λόγου του κειµένου, εντούτοις ερευνητικό 
ενδιαφέρον παρουσιάζει η αποφυγή χρήσης προσφιλών πολιτικών όρων (σε κείµενα είτε πρότερων ετών είτε της ίδιας 
χρονικής περιόδου που απευθύνονται για εσωκοµµατικό διάλογο), που άλλωστε περικλύουν/προσδιορίζουν και 
συγκροτούν µια ενότητα ιδεολογικού σώµατος. Έτσι χαρακτηριστικό είναι πως στο βασικό προεκλογικό κείµενο διαλόγου 
µε τις εκλογικές µάζες το Νοέµβριο του 1977, µε τον τίτλο ��Κατευθυντήριες Γραµµές Κυβερνητικής Πολιτικής του 
ΠΑ.ΣΟ.Κ.�� που εκτείνεται σε 156 σελίδες, η καταγραφή του όρου ��Σοσιαλισµός�� γίνεται δύο φορές (σσ.8 και 9), του 
όρου ��σοσιαλιστικός Μετασχηµατισµός της Κοινωνίας�� δύο φορές (σσ.7 και 34), ο όρος ��Σοσιαλιστική Ελλάδα�� δύο 
φορές (σσ.13 και 23), ο όρος ��Σοσιαλιστική Κοινωνία��, στη σελίδα 28, ενώ σε καµία περίπτωση δεν αναφέρει στο 
πρόγραµµά του την προώθηση της ��ίσης κατανοµής του εισοδήµατος�� ή της ��ανακατανοµής του εισοδήµατος��.  
110 . Κυπριανίδης Τ. - Τσεκούρας Θ., ΠΑ.ΣΟ.Κ.: Μύθος και Ιστορία, στο περ. Θέσεις, τ.12, Ιούλιος - Σεπτέµβριος 1985, 
σελ.9.  
111 . ΠΑ.ΣΟ.Κ., ∆ιακήρυξη Κυβερνητικής Πολιτικής, Συµβόλαιο µε το Λαό, ΠΑ.ΣΟ.Κ., ΚΕ.ΜΕ.∆ΙΑ., ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιούλιος 
1981, Μήνυµα του Προέδρου του ΠΑ.ΣΟ.Κ., σελ.5. 
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 Το κυβερνητικό πρόγραµµα, που παρουσιάζει το ΠΑ.ΣΟ.Κ., αποτελεί επαναδιατύπωση του 
προγράµµατος του 1977, µε µικρές αποκλίσεις ή διαφοροποιήσεις. Συγκεκριµένα, προσδιορίζονται 6 
θεµελιακοί θεµατικοί άξονες της κοινωνικής, οικονοµικής και πολιτικής πραγµατικότητας, που 
αναλύονται σε ιδιαίτερες πολιτικές πρακτικές και εφαρµογές: 1) ανεξαρτησία, εθνική άµυνα, παγκόσµια 
ειρήνη, διεθνής συνεργασία, 2) δηµοκρατία, 3) παιδεία, 4) οικονοµική πολιτική, 5) κοινωνικό πρόγραµµα 
και 6) ποιότητα ζωής και ανάπτυξης.  
 Η πρώτη βασική πολιτική επιλογή που πρόκειται να ακολουθήσει η κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ., 
αναφέρεται στην επιδίωξη για ανεξαρτησία, κατοχύρωση της εθνικής άµυνας, συµβολή στην παγκόσµια 
ειρήνη και τη διεθνή συνεργασία. Η ακολουθούµενη πολιτική της Ν.∆. στα εθνικά θέµατα, οδήγησε σε 
αδιέξοδο και σε παραχωρήσεις κυριαρχικών δικαιωµάτων, εξαιτίας της ��µονοδιάστατης/µονόπλευρης�� 
τακτικής, συµπόρευσης µε το ΝΑΤΟ, και τις ΗΠΑ. Αντίθετα η πολιτική στρατηγική που προβάλλει το 
ΠΑΣΟΚ, θα στηρίζεται ��στην αµυντική θωράκιση της χώρας και σε µια γνήσια ανεξάρτητη, 
πολυδιάστατη, εξωτερική πολιτική��112, χωρίς εξωτερικές δεσµεύσεις και αγκυλώσεις. Σηµαντική είναι 
επίσης, η δέσµευση για αποµάκρυνση της χώρας από το ΝΑΤΟ, ενώ παράλληλα για πρώτη φορά 
δηλώνεται η προσδοκία για ταυτόχρονη διάλυση του ��Συµφώνου της Βαρσοβίας��, που αποτελούσε το 
αντίπαλο δέος της Ατλαντικής Συµµαχίας του ΝΑΤΟ. Στα πλαίσια της αµυντικής θωράκισης, 
προβλέπεται, η αύξηση των οικονοµικών δαπανών για την άµυνα και η ανάπτυξη ελληνικής πολεµικής 
βιοµηχανίας.  
 Η ακολουθούµενη εξωτερική πολιτική, κρίνεται ως ένα σταθερός παράγοντας οικονοµικής 
υπανάπτυξης της χώρας και διατήρησής της, στις εξαρτηµένες και περιφερειακές από το µεγάλο 
κεφάλαιο της ∆ύσης113. Πρόθεση της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, είναι η εφαρµογή ανεξάρτητης 
εξωτερικής πολιτικής, χωρίς όµως να απειλείται η χώρα από διεθνή αποµόνωση. Το βασικό κείµενο, δεν 
προβαίνει σε συγκεκριµένη ανάλυση και παράθεση των πολιτικών στρατηγικών για την επίτευξη της 
��ανεξάρτητης�� εξωτερικής πολιτικής, αλλά µε σηµαντική πολιτική ασάφεια, αναλύει το είδος και την 
µορφή της. Έτσι, ενώ προσδιορίζει την εξωτερική πολιτική ως ��δυναµική πολιτική, η οποία δηµιουργεί 
εκείνο το πλέγµα διεθνών διασυνδέσεων, που εγγυάται την εδαφική ακεραιότητα και ανεξαρτησία της 
χώρας, καθώς και την εξυπηρέτηση των συµφερόντων της��, παράλληλα τονίζει την βαρύνουσα σηµασία 
του ��Κυπριακού�� και των ανά τον κόσµο εθνικο-απελευθερωτικών κινηµάτων κατά του ιµπεριαλισµού, 
σηµατοδώντας (τουλάχιστον στο δεύτερο ζήτηµα), µια ��ιδιότυπη�� πρόταση εξωτερικής πολιτικής114.  
 Ο δεύτερος θεµατικός άξονας της κυβερνητικής διακήρυξης, είναι η κατοχύρωση της 
δηµοκρατίας. Στο ίδιο πολιτικο-ιδεολογικό πλαίσιο µε την κυβερνητική διακήρυξη του 1977, 
αναδεικνύεται σε απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάκτηση της ��αλλαγής��, η ��κατοχύρωση και 
διεύρυνση των δηµοκρατικών κατακτήσεων...��, ενώ βασική πολιτική επιλογή αποτελεί η βούληση να 
αποφασίζει ο λαός, ��... αβίαστα και ενηµερωµένα µέσα σε ένα δηµοκρατικό πολίτευµα, όπου υπάρχει 
πραγµατική πολυφωνία, ισονοµία, ισοπολιτεία...��115. Ειδικότερα προσδιορίζονται εκσυγχρονιστικές 
αλλαγές, α) στη Βουλή (ανύψωση του κύρους και των λειτουργιών για να ασκείται ουσιαστικά το 
νοµοθετικό έργο και να ελέγχεται η Εκτελεστική Εξουσία), β) στα πολιτικά κόµµατα και το εκλογικό 
σύστηµα (καθιέρωση της απλής αναλογικής, δικαίωµα ψήφου από τα 18), γ) στη δικαιοσύνη (ισότητα 

                                                           
112 . ΠΑ.ΣΟ.Κ., ∆ιακήρυξη Κυβερνητικής Πολιτικής, όπ.π., σελ.31.  
113 . ��Η εξωτερική πολιτική έχει αποφασιστική σηµασία για το µέλλον της χώρας. Επηρεάζει τις συνθήκες και τις 
δυνατότητες της εσωτερικής µας ανάπτυξης και προσδιορίζει το βαθµό της Εθνικής µας Ανεξαρτησίας. Από την εξωτερική 
µας πολιτική εξαρτάται, αν, και σε ποιό βαθµό, πολιτικές και οικονοµικές επιλογές ξένων κέντρων αποφάσεων επηρεάζουν 
την ελευθερία και την ευηµερία του Ελληνικού λαού��. . ΠΑ.ΣΟ.Κ., ∆ιακήρυξη Κυβερνητικής Πολιτικής, όπ.π., σελ.34-5.  
114 . ΠΑ.ΣΟ.Κ., ∆ιακήρυξη Κυβερνητικής Πολιτικής, όπ.π., σελ.35. Παρά την συνεχή προβολή του αιτήµατος για 
επαναπροσδιορισµό της εξωτερικής πολιτικής της χώρας, χωρίς δεσµεύσεις και εξαρτήσεις από τις ισχυρές δυνάµεις (θέση 
που προβάλλεται σταθερά από το 1974), εντούτοις ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η πρωτοφανής αναφορά (τουλάχιστον 
σε κείµενο δηµόσιου διαλόγου), σε κινήµατα και λαούς που ��µάχονται ενάντια στον ιµπεριαλισµό�� (σελ.36). Τα κινήµατα 
και οι λαοί, προς τους οποίους η νέα κυβέρνηση θα παράσχει κάθε δυνατή υποστήριξη, είναι, οι Παλαιστίνιοι (για την 
επιστροφή στην πατρίδα τους), οι Τούρκοι (για την ανατροπή της δικτατορίας), οι χώρες της Λατινικής Αµερικής (επίσης 
για καταπιεστικά καθεστώτα) και το Αφγανιστάν (για την επέµβαση της Σοβιετικής Ένωσης).  
115 . ΠΑ.ΣΟ.Κ., ∆ιακήρυξη Κυβερνητικής Πολιτικής, όπ.π., σελ.39. 
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πολιτών έναντι του νόµου), δ) στα δικαιώµατα του πολίτη (ισονοµία και ισοπολιτεία των πολιτών, 
κατάργηση διακρίσεων που αναφέρονται σε ιδεολογική τοποθέτηση, πολιτικές πεποιθήσεις, 
συνδικαλιστική δραστηριότητα ή θρησκευτική διαφορετικότητα), ε) στον εκδηµοκρατισµό των µέσων 
µαζικής ενηµέρωσης (αντικειµενική πληροφόρηση, διεύρυνση των διοικητικών οργάνων των Μ.Μ.Ε., µε 
συµµετοχή εκπροσώπων όλων των κοινωνικών οµάδων), στ) στην οικογένεια (ισότητα µεταξύ των δύο 
φύλων, κοινωνικοί θεσµοί στήριξης της οικογένειας, βρεφονηπιακοί σταθµοί, επιδόµατα), ζ) χωρισµός 
εκκλησίας και κράτους (διοικητικός χωρισµός) και η) στις ένοπλες δυνάµεις και τα σώµατα ασφαλείας 
(συµφιλίωση λαού και στρατού, εκπαίδευση των στελεχών των Ε.∆.).  
 Τρίτος θεµατικός πολιτικός άξονας της κυβερνητικής διακήρυξης είναι η Παιδεία (εκτενής 
αναφορά θα γίνει σε ιδιαίτερο κεφάλαιο), που αποτελεί ��το θεµέλιο της αλλαγής��. Μέσα στο νέο 
εκσυγχρονιστικό πνεύµα, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. προτίθεται να θέσει σε εφαρµογή την εκπαιδευτική του πολιτική, 
όπως προσδιορίστηκε κατά την κοινοβουλευτική του δραστηριότητα, και προβλήθηκε επανειληµµένα σε 
κείµενα εκπαιδευτικού διαλόγου. Οι βασικές πολιτικές επιλογές του ΠΑ.ΣΟ.Κ. για την παιδεία, αφορούν 
ευρεία δοµική µεταρρύθµιση σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, αλλά το σηµαντικότερο, προτείνει 
την εισαγωγή και καθιέρωση εξωσχολικών θεσµών ευρείας κοινωνικής µορφωτικής παροχής σε µια 
διαβίου εκπαίδευση όλων των πολιτών. Σύµφωνα µε την εκπαιδευτική πολιτική που πρόκειται να 
εφαρµοστεί, βασικός στόχος είναι να ��καλλιεργείται η ελεύθερη και δηµιουργική αναζήτηση, το 
ξεπέρασµα των διακρίσεων, η ισότητα των δύο φύλων και η εξοικείωση µε τους δηµοκρατικούς θεσµούς 
και τη δηµοκρατική διαδικασία��116.   
 Η αναθεώρηση της εφαρµοζόµενης οικονοµικής πολιτικής, αποτελεί το τέταρτο θεµατικό άξονα. 
Σύµφωνα µε την προσέγγιση του ΠΑ.ΣΟ.Κ., η οικονοµική πολιτική που ακολούθησε η κυβέρνηση της 
Ν.∆., οδήγησε σε αδιέξοδο, εξαιτίας της πολιτικής της αδυναµίας να παρέµβει µεταρρυθµιστικά στις 
υφιστάµενες οικονοµικές δοµές, γεγονός που αποτελούσε βασική ιδεολογικο-πολιτική επιλογή, εξαιτίας 
της δέσµευσης και εξάρτησης της εξουσίας της, από αυτές. Αποτέλεσµα της οικονοµικής πολιτικής, 
υπήρξε η µείωση των επενδύσεων, ένταση του πληθωρισµού και αύξηση της ανεργίας, δηλαδή,  
προβλήµατα δηλωτικά µιας υπανάπτυκτης οικονοµίας που παραµένει αµέτοχη στις διεθνείς οικονοµικές 
µεταβολές και εξελίξεις.  
 Η πρόταση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. για την ανάπτυξη της οικονοµίας αναφέρεται117: α) στην απαλλαγή 
από την ξένη εξάρτηση, ως βασική προϋπόθεση της ��εθνικής ανεξαρτησίας στο οικονοµικό µέτωπο��. Σ� 
αυτό το πλαίσιο η απόφαση για την ένταξη στην Ε.Ο.Κ. πρόκειται να ληφθεί µε τη διεξαγωγή 
δηµοψηφίσµατος, ��για να αποφασίσει ελεύθερα ο Λαός, ύστερα από αντικειµενική και πλήρη 
ενηµέρωση, αν επιθυµεί τη συνέχιση της ένταξης, ή αν το συµφέρον του επιβάλλει, όπως εµείς 
πιστεύουµε, τη σύναψη µιας ειδικής συµφωνίας µε την Κοινή Αγορά��, β) στρατηγικοί τοµείς της 
αυτοδύναµης ανάπτυξης, µε κύρια έµφαση στη διαµόρφωση ενεργειακής πολιτικής, εκµετάλλευσης του 
ορυκτού πλούτου της χώρας, προώθηση της βιοµηχανικής ανάπτυξης της χώρας, ανανέωση στην 
επιχειρηµατική δραστηριότητα των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και κοινωνικοποίησης118 του πιστωτικού 
συστήµατος, γ) ξαναζωντάνεµα της ελληνικής υπαίθρου - αγροτική πολιτική. Ειδικότερα, για την 
περιφερειακή ανάπτυξη, προτείνεται: κατάρτιση Εθνικού Κτηµατολογίου, ολοκληρωµένη κοινωνική 
ασφάλιση, εξασφάλιση ποιότητας ζωής και δουλειάς και πολιτιστική αναγέννηση. Βασικές επιλογές 
στην αγροτική πολιτική αποτελούν, η κυριότητα του αγρότη πάνω στη γη και η εθελοντική συµµετοχή. 
Παράλληλα, στις αγροτικές και ορεινές περιοχές θα διευρυνθούν υπηρεσίες προνοιακού χαρακτήρα, 
όπως λειτουργία αγροτικών ιατρείων αλλά και στην εκπαίδευση, µε σίτιση και µεταφορά των µαθητών 
στα σχολεία, δ) ο ρόλος της εµπορικής ναυτιλίας, µε στόχο την ταχεία ανάπτυξη του κλάδου, 
ταυτόχρονα όµως, και τη µεγαλύτερη σύνδεσή του µε την Εθνική Οικονοµία, και τον τουρισµό, µε 

                                                           
116 . ΠΑ.ΣΟ.Κ., ∆ιακήρυξη Κυβερνητικής Πολιτικής, όπ.π., σελ.50. 
117 . ΠΑ.ΣΟ.Κ., ∆ιακήρυξη Κυβερνητικής Πολιτικής, όπ.π., σσ.57-61. 
118 . Η κοινωνικοποίηση του πιστωτικού συστήµατος, αναφέρεται στον αναπροσδιορισµό των κριτηρίων για τη χορήγηση 
δανείων (υπέρ των λαϊκών στρωµάτων), την στήριξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και των συνεταιρισµών λαϊκής 
βάσης.  
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κίνητρα ανάπτυξης του εγχώριου και χειµερινού, γεωγραφικά ισόρροπα σε όλη τη χώρα, κυρίως µε τη 
µορφή ��τουριστικών πυρήνων οικογενειακής εκµετάλλευσης��.  
 Το κοινωνικό πρόγραµµα, αποτελεί τον πέµπτο θεµατικό άξονα της κυβερνητικής πρότασης του 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στην επίτευξη του στόχου, για ��αναδιανοµή του Εθνικού 
εισοδήµατος υπέρ των λαϊκών τάξεων...�� και πάγια είναι η επιδίωξη, για ��µεγαλύτερη συµµετοχή των 
εργαζοµένων στο Εθνικό εισόδηµα και η ενίσχυση των χαµηλοµίσθων και των ασθενεστέρων λαϊκών 
τάξεων��119, σε ένα γενικότερο πρόγραµµα υιοθέτησης πολιτικών επιλογών ενταγµένων στη φιλοσοφία 
των προνοιακών πολιτικών. 
 Στον τοµέα των κοινωνικών υπηρεσιών, και συγκεκριµένα στην υγεία, αποβλέπει στην 
εγκαθίδρυση ενός ��κοινωνικοποιηµένου�� συστήµατος υγείας, µε την ίδρυση του Εθνικού Φορέα Υγείας 
(στην κυβερνητική διακήρυξη του 1977, ��Εθνικός Οργανισµός Υγείας��), την καθιέρωση του 
��Οικογενειακού Γιατρού�� και την αποκέντρωση της Νοσοκοµειακής περίθαλψης.  
 Η υιοθέτηση πολιτικών επιλογών ενταγµένων στη φιλοσοφία και τη λογική ��προνοιακών 
πολιτικών��, αναδεικνύεται ιδιαίτερα στους τοµείς της ��κοινωνικής ασφάλισης��, ��της ισότητας µεταξύ 
γυναικών και ανδρών�� και ��για τη νέα γενιά��. Χωρίς καµιά ουσιαστική διαφοροποίηση, σε σχέση µε 
τις κατευθυντήριες γραµµές του 1977, προβάλλονται οι αρχές του προνοιακής πολιτικής που πρόκειται 
να εφαρµόσει η νέα κυβέρνηση, προσανατολισµένης στη προστασία ευπαθών κοινωνικών οµάδων.   
 Τελευταίος θεµατικός άξονας, είναι, η ποιότητα ζωής και η ανάπτυξη. Ειδικότερη µέριµνα 
πρόκειται να ληφθεί για την προστασία του περιβάλλοντος, µε τη σωστή χωροθέτηση των νέων µονάδων 
(τοποθέτησή τους µε περιβαλλοντικά κριτήρια) και η αποφυγή κατασπατάλησης φυσικών πόρων και 
ενέργειας. Στο πλαίσια της προοπτικής για ��ανάπτυξη��, υιοθετούνται θεσµοί για τη ��γνήσια 
πολιτιστική αναζωογόνηση της Ελληνικής περιφέρειας��, και ��καθιέρωσης µιας ανοιχτής Πολιτιστικής 
Παιδείας��, αφού συνολικά ��το πολιτιστικό κίνηµα του Λαού µας, αυτοδύναµο, αποκεντρωµένο και 
µαζικό, είναι µια µορφή του συνολικού αγώνα για την Αλλαγή��120.  
 Η περιγραφή και προβολή των κεντρικών προτάσεων της κυβερνητικής διακήρυξης, φανερώνει 
την παγίωση της πολιτικής πρότασης του ΠΑ.ΣΟ.Κ., συµπέρασµα που εξάγεται από την σταθερότητα 
επιλογών µεταξύ των ��κατευθυντήριων γραµµών�� του 1977 και της ��κυβερνητικής διακήρυξης��, όπως 
παρουσιάστηκε. Η ��κυβερνητική διακήρυξη��, αποτελεί το βασικό προεκλογικό κείµενο διαλόγου του 
κινήµατος µε την εκλογική µάζα, γεγονός που άµεσα προσδιορίζει τόσο το ιδεολογικό στίγµα που 
προβάλλεται, όσο και την ρεαλιστικότητα των πολιτικών προτάσεων που υιοθετούνται. Ιδεολογικά, σε 
αντίθεση µε τις ��κατευθυντήριες γραµµές�� του 1977, ο στόχος του σοσιαλιστικού µετασχηµατισµού της 
κοινωνίας, τίθεται µε µεγαλύτερη σαφήνεια και εµφατικότητα, γεγονός άµεσα συνδεόµενο µε την 
ρεαλιστικότητα της πολιτικής πρότασης. Αναλυτικότερα, ο ιδεολογικο-πολιτικός στόχος, για 
σοσιαλιστικό µετασχηµατισµό της κοινωνίας, µετουσιώνεται και αναλύεται σε συγκεκριµένες πολιτικές 
πρακτικές που πρόκειται να τεθούν σε εφαρµογή. Το γεγονός αυτό, είναι ενδεικτικό, της 
ρεαλιστικότητας των πολιτικών προτάσεων, που σε όλο το κείµενο, διαχέουν το πνεύµα του 
��τεχνοκρατισµού��, στην προσέγγιση των κεντρικών ζητηµάτων και ιδιαίτερα στην προβολή των 
προτάσεων/λύσεων. Ο ��τεχνοκρατισµός�� των προτάσεων, για πρώτη φορά αντικαθιστά το µεγαλύτερο 
µέρος των δηµόσιων προβολών του κινήµατος, που αναµφισβήτητα υπήρξε η προσέγγιση των 
κοινωνικών υποκειµένων, µε ιδεολογικά κριτήρια. Η συνολική αποτίµηση της ��κυβερνητικής 
διακήρυξης��, συγχρονίζεται µε τη θέση του Μ.Σπουρδαλάκη, πως αποτέλεσε την ��πολιτική επιτοµή 
µιας πανεσυλλεκτικής δοµής και πορείας��121 
 Με τις εκλογές του 1981, ολοκληρώνεται µια σηµαντική περίοδος της µεταπολιτευτικής 
πολιτικο-κοινωνικής πραγµατικότητας, που σηµατοδοτείται από την παγίωση του δηµοκρατικού 
πολιτεύµατος, καθώς σε µεγάλο βαθµό προσδιορίστηκε από την ανεµπόδιστη µεταβίβαση της εξουσίας, 
σε ένα κοµµατικό φορέα µη συντηρητικό, που υιοθετεί και προβάλλει την σοσιαλιστική ιδεολογία, αλλά 
κυρίως αποβλέπει σε ένα ιδιότυπο σοσιαλιστικό µετασχηµατισµό της κοινωνίας.  
                                                           
119 . ΠΑ.ΣΟ.Κ., ∆ιακήρυξη Κυβερνητικής Πολιτικής, όπ.π., σσ.78-79.  
120 . ΠΑ.ΣΟ.Κ., ∆ιακήρυξη Κυβερνητικής Πολιτικής, όπ.π., σσ.96-98. 
121 . Σπουρδαλάκης Μ., Από το «Κίνηµα ∆ιαµαρτυρία» στο «Νέο ΠΑΣΟΚ», όπ.π., σελ.53. 
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2.7. Πολιτική θεωρία του Κράτους Πρόνοιας  
  
 Ο όρος ��κράτος πρόνοιας��, όπως αποδίδεται στα ελληνικά ο αντίστοιχος αγγλικός ��Welfare 
State��, υποδηλώνει την κρατική παρεµβατική πολιτική, που στόχο της έχει την κάλυψη αναγκών και την 
εκπλήρωση αιτηµάτων µειονεκτούντων ή σε κατάσταση ανάγκης πληθυσµών. Επικράτησε πρωταρχικά 
στη Βρετανία κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου122. Μετά τον Β΄ Παγκόσµιο πόλεµο ο όρος 
αποκτά µια ευρύτερη έννοια που σηµατοδοτεί τις κοινωνικο-οικονοµικές µεταρρυθµίσεις που γίνονται 
στη Βρετανία. Οι αλλαγές που συνέβησαν ορίζονται σε τρία κυρίως επίπεδα123: α) στην εφαρµογή και 
εξάπλωση κοινωνικών υπηρεσιών, β) στην υποστήριξη της πλήρους απασχόλησης, και άρα στη µείωση 
της ανεργίας και γ) στο πρόγραµµα της εθνικιστικής πολιτικής. Όλοι οι συγγραφείς της πολιτικής 
θεωρίας του Κράτους Πρόνοιας αποδίδουν τις θεωρητικές θεµελιακές του αφετηρίες στα γραπτά του 
Keynes και του Beveridge124 και µε στοιχεία του Φαβιανού Σοσιαλισµού.  
 Η εµφάνιση της πολιτικής του Κράτους Πρόνοιας δεν ανακύπτει ξαφνικά στη Βρετανία µε την 
ψήφιση του µεγαλύτερου µέρους των κοινωνικών νοµοθεσιών το 1948. Υπήρχε σαν πολιτική πρακτική 
σε πολλές χώρες της αναπτυγµένης ∆ύσης, µε διαφορετικό όµως πάντα πρόσωπο και ένταση. 
��∆ιαφορετικές χώρες ανέπτυξαν υπηρεσίες σε διαφορετικό βαθµό, σε διαφορετικές χρονικές στιγµές και 
µε διαφορετικές προτεραιότητες125. Η διεθνής βιβλιογραφία έχει καταγράψει πληθώρα διαφορετικών 
εκφράσεων του κράτους πρόνοιας, σύµφωνα µε τις ιδιαίτερες πολιτικο-ιδεολογικές αφετηρίες του 
πολιτικού χώρου που τις εξέφραζε, µε αποτέλεσµα κάθε ιδιαίτερη έκφανση αυτής της πολιτικής να 
αποτελεί και ένα ειδικό / µοναδικό παράδειγµα.  
 Όµως, η εµφάνιση της πολιτικής του Κράτους Πρόνοιας δεν προκύπτει ιστορικά µε την 
καθιέρωση του καπιταλιστικού συστήµατος, αλλά σπέρµατα αυτής της πολιτικής εµφανίζονται πολύ 
νωρίς, στην Αρχαία Ελλάδα126 ακόµα. Ωστόσο η σύγχρονη βιβλιογραφία αναφέρει τον Πρώσο 
καγκελάριο Otto Von Bismarck ως τον πρώτο που προχώρησε σε πολιτική πραγµάτωση του Κράτους 
Πρόνοιας, ως µέσο αντίστασης και περιορισµού του κινδύνου απέναντι στο ανερχόµενο σοσιαλιστικό 

                                                           
122 . Temple W., Citizen and Churchman (Eyre and Spottiswoode, London, 1941), ch.2,  όπως παρατίθεται στο Johnson N., 
The welfare state in transition, The theory and Practice of welfare pluralism, Wheatsheaf Books Ltd, 1987, σελ.3. 
123 . Johnson N., όπ.π., σελ.3. 
124 . O J.M. Keynes υπήρξε ο οικονοµολόγος που ανέδειξε µε το έργο του ��The General Theory of Employment, Interest 
and Money�� (1936), την αδυναµία της αγοράς να αυτορυθµίζεται και πως σε ειδικές συνθήκες είναι καθοριστική η 
επέµβαση του κράτους. ∆ιαµόρφωσε µια ��ορθόδοξη�� πολιτική θεωρία που θα έσωζε τον καπιταλισµό από τον εαυτό του 
και θα διαµόρφωνε µια ελεύθερη αγορά περισσότερο ανθρώπινη. Η θεωρία του Keynes παρείχε όλες τις νοµιµοποιήσεις 
στις κυβερνήσεις να προχωρούν στον εσωτερικό δανεισµό δηµιουργώντας έτσι ελλειµµατικούς προϋπολογισµούς. Αυτή η 
πλευρά της θεωρίας εφαρµόστηκε, χωρίς όµως την επίδειξη ενδιαφέροντος για την επίτευξη του δευτέρου σκέλους της 
οικονοµικής φόρµουλας. Το δεύτερο συστατικό της πρότασης προέβλεπε την κάλυψη του ελλειµµατικού προϋπολογισµού 
σε ευθέτερο χρόνο µε την υποχρέωση σύστασης προϋπολογισµών πλεονασµατικών, απαραίτητη προϋπόθεση όµως που 
παραβλέφθηκε σχεδόν απ� όλες τις κυβερνήσεις που υιοθέτησαν το µοντέλο.  (Adams I., Political ideology today, 
Manchester University Press, 1993, p.40).  
O W. Beveridge διαµόρφωσε την γενικότερη θεωρία του Κράτους Πρόνοιας µε την έκθεσή του ��Social Insurance and 
Allied Services�� (1942) στην προσπάθειά του να διαµορφώσει ένα πρόγραµµα δράσης για την εξάλειψη της φτώχειας. 
(Clarke J., Cochrane A., Smart C., Ideologies of Welfare: from dreams to disillusion, Hutchinson, London, 1987, σελ.87). 
Βασική προϋπόθεση του Beveridge υπήρξε η επίτευξη πλήρους απασχόλησης, και η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών του 
κράτους προς τους πολίτες που κινδύνευαν. Το όραµά του ήταν µια πολιτισµένη κοινωνία στην οποία όλοι θα είχαν 
δικαίωµα στην εκπαίδευση, στην υγεία, στην εργασία και στην κατοικία εξαιτίας της ατοµικής τους ένδειας και η 
προστασία του πολίτη από το κράτος θα εκτείνονταν, κατά την έκφρασή του, ��από το λίκνο ως τον τάφο�� (from the cradle 
to the grave).  
125 . Johnson N., όπ.π., σελ.5, και Ashford D.F., The emergence of the Welfare States, Basil Blackwell, Oxford, New York, 
1986, σελ. 45.  
126 . Μεταρρυθµιστικές παρεµβάσεις της κεντρικής εξουσίας, ενταγµένες στην φιλοσοφία του Κράτους Πρόνοιας, όπως του 
Σόλωνα (Αθήνα 593π.Χ.), του Λυκούργου (Σπάρτη 800π.Χ.), του Περίανδρου (Κόρινθος 629π.Χ.), του Φιλολάου (Θήβα 
720π.Χ.), οι οποίες θεσπίζουν µέτρα που αφορούν εξασφάλιση τροφής, στέγης και προστασίας αδυνάτων, αναδασµό γης, 
φορολογία µε αναδιανεµητικό χαρακτήρα, προστασία της δηµόσιας υγείας, προσδιορίζονται από την Ο.Στασινοπούλου, 
στο, Κράτος Πρόνοιας, Ιστορική εξέλιξη - Σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις, Εκδ. Gutenberg, Αθήνα 1992, σελ.35. 
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κόµµα, ��µε την πολιτική µιας περιορισµένης ικανοποίησης των κοινωνικών αιτηµάτων των 
εργατών��127, στην Πρωσία της περιόδου 1880-1890, θεσπίζοντας νόµους για την ασφάλεια ασθενείας 
(1883), ατυχηµάτων στον τόπο εργασίας (1884), γήρατος και αναπηρίας (1889). 
 Ευρεία εµβέλεια και εκτεταµένη υιοθέτηση και εφαρµογή αποκτά η πολιτική του Κράτους 
Πρόνοιας στη µεταπολεµική Ευρώπη µετά τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, οπότε και ��εδραιώνεται η 
αντίληψη για τον κοινωνικό χαρακτήρα του αστικού κράτους ως το πιο σηµαντικό βήµα στον 
εξανθρωπισµό του καπιταλιστικού συστήµατος και τον σταδιακό σοσιαλιστικό µετασχηµατισµό��128.  
 Το Κράτος Πρόνοιας προσφέρθηκε ως η καλύτερη δυνατή φόρµουλα ειρήνης στις αναπτυγµένες 
καπιταλιστικές κοινωνίες κατά την περίοδο µετά τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο. Η οικοδόµηση του Κράτους 
Πρόνοιας υπήρξε η ιστορική απάντηση µε την οποία έγινε δυνατή η θεσµική λύση της δοµικής 
σύγκρουσης εργασίας και κεφαλαίου, επειδή το Κράτος Πρόνοιας αποτελεί τον µετασχηµατισµό του 
φιλελεύθερου laissez faire καπιταλιστικού συστήµατος σ� ένα ποιοτικά διαφορετικό σύστηµα µεικτής 
οικονοµίας129. Η λειτουργία του κράτους πρόνοιας έγκειται στην εξασφάλιση και υποστήριξη (είτε σε 
χρήµατα είτε σε είδος) των πολιτών που υποφέρουν από συγκεκριµένες ανάγκες και κινδύνους που είναι 
απόρροια της κοινωνίας της αγοράς130. 
 Ειδικότερα, θα µπορούσαµε το ορίσουµε το Κράτος Πρόνοιας ως το σύστηµα πολιτικής θεωρία 
και σκέψης, που προέκυψε ως απάντηση στις κοινωνικές αρρυθµίες του φιλελεύθερου καπιταλιστικού 
συστήµατος, και προώθησε µια παρεµβατική κρατική πολιτική στους µηχανισµούς της αγοράς, 
υιοθετώντας κοινωνικά κυρίως αιτήµατα και προβαίνοντας σε συγκεκριµένες λειτουργίες. Οι στόχοι του 
Κ.Π. ορίζονται από τον Μ.Κελπανίδη131 στην επιδίωξη: α) εξασφάλισης ενός ελαχίστου εγγυηµένου 
εισοδήµατος, β) στη µείωση της κοινωνικής ανασφάλειας και γ) ευρεία κοινωνική παροχή υπηρεσιών και 
αγαθών στην καλύτερη δυνατή ποιότητα. 
 Η ανάπτυξη της πολιτικής του Κράτους Πρόνοιας συνδέθηκε στενά και εξαρτήθηκε από την 
πρωθύστερη αναγκαία προϋπόθεση της οικονοµικής ανάπτυξης µιας χώρας, κύρια από µελετητές 
προσανατολισµένους στον ρόλο του οικονοµικού παράγοντα. Έτσι, οι περισσότερες µελέτες εξηγούν την 
ραγδαία εξάπλωση της πολιτικής αυτής, µετά τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, µε την µεγάλη οικονοµική 
ευµάρεια που γνώρισαν οι χώρες της αναπτυγµένης ∆ύσης. Πρωτοπόρος στην υιοθέτηση της άποψης 
αυτής υπήρξε ο Wilensky132, που ανέδειξε τον οικονοµικό παράγοντα ως το σπουδαιότερο, ακόµα και 
από την ιδεολογία (πολιτική), για την εµφάνιση και ερµηνεία της πολιτικής του Κράτους Πρόνοιας, 
διακρίνοντας όµως πάντα και άλλους, λιγότερο σηµαντικούς παράγοντες, που επιδρούν στην εµφάνιση ή 
µη, στο βαθµό της έντασης και της ποιότητας που µπορεί να παρουσιαστεί κάθε φορά. Πρόκειται 
ουσιαστικά, κατά τον Wilensky, για δηµογραφικούς λόγους, (όπως είναι η µείωση των γεννήσεων µε την 
παράλληλη αύξηση των ηλικιωµένων, µετατρέποντας το σχήµα της δηµογραφικής πυραµίδας σε 
δηµογραφικό µανιτάρι), που λειτούργησαν ενισχυτικά παράλληλα µε την οικονοµική ανάπτυξη 
επιταχύνοντας την εξάπλωση προνοιακών πολιτικών.  
 Από την άλλη πλευρά, η πολιτική ερµηνεία σε αντίθεση µε την οικονοµική, αναδεικνύει σε 
πρωτεύοντα, το ρόλο των πολιτικών κοµµάτων, των οµάδων πίεσης και της γραφειοκρατίας στην 
διαµόρφωση της πολιτικής πράξης και την υιοθέτηση της πολιτικής προνοιακού χαρακτήρα από 
ανερχόµενα αριστερά κόµµατα στην Ευρώπη. Ο Ν.Johnson εστιάζει την αναλυτική του προσέγγιση, της 
υιοθέτησης αρχών προνοιακής πολιτικής από τα πολιτικά κόµµατα, σε δύο βασικούς λόγους, που 
λειτούργησαν καταλυτικά στην πολιτική εφαρµογή των θεωριών του Κράτους Πρόνοιας: α) το 
                                                           
127 . Κελπανίδης Μ., όπ.π., σ.8. 
128 . Στασινοπούλου Ο., όπ.π., σ.20. 
129 . Flora P., Heidenheimer A. (επιµέλεια)., The development of Welfare State in Europe and America, New Brunswick 
and London 1981, όπως παρατίθεται στο Κελπανίδης Μ., Κράτος Πρόνοιας και Εκπαίδευση, Εκδ. Κυριακίδη, 
Θεσσαλονίκη 1991, σ.8.   
130 . Offe C., Contradictions of Welfare State, The Mit Press, Cambridge Massachusetts, 1984, σελ.147. 
131 . Κελπανίδης Μ., Εκπαίδευση και ισότητα ευκαιριών στο µεταπολεµικό κράτος πρόνοιας��, στο περ. Παιδαγωγική 
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132 . Wilensky. H. L., The Welfare State and Equality: Structural and Ideological Roots of Public Expenditures, Berkeley 
Cal. 1975, σελ.47. 
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συναγωνισµό µεταξύ τους (των κοµµάτων) για ψήφους και β) την ύπαρξη και ενδυνάµωση των 
αριστερών κοµµάτων133.  
 Αυτή η πρώτη αναφορά και σύνδεση της πολιτικής προνοιακού χαρακτήρα µε κόµµατα 
ενταγµένα στο ευρύτερο πλαίσιο της αριστερής ιδεολογίας, αποτελεί µια πρώτη ένδειξη της υιοθέτησης 
τέτοιων πολιτικών από κόµµατα µη συντηρητικά ή φιλελεύθερα. Στο ίδιο συµπέρασµα καταλήγει και ο 
J.Stephens134 συνδέοντας την άνοδο στην εξουσία αριστερών πολιτικών κοµµάτων µε την υιοθέτηση 
στην πολιτική τους ιδεολογία, θέσεων που ευνοούν την ανάπτυξη των θεσµών του κράτους πρόνοιας. 
Ωστόσο, δεν υπάρχουν πορίσµατα που να καταλήγουν σ΄ αυτό το συµπέρασµα, κατά συνέπεια η άκριτη 
αποδοχή και υιοθέτηση της θέσης γίνεται προβληµατική. Ο J.Alber135 υποστηρίζει πως η πολιτική του 
κράτους πρόνοιας υιοθετείτε και από κεντρώους και κεντροδεξιούς πολιτικούς σχηµατισµούς, εξαιτίας 
ακριβώς του ανταγωνισµού των πολιτικών κοµµάτων για την κατάληψη ή διατήρηση της εξουσίας.  Στη 
θέση αυτή θα αναφερθούµε παρακάτω, µιας και πρόκειται για ένα σηµείο τριβής µεταξύ των µελετητών, 
που αποκτά ειδικό βάρος στην ανάλυση του κράτους πρόνοιας και στη διασύνδεσή του µε έναν ιδιαίτερο 
πολιτικό-ιδεολογικό χώρο. Αξίζει να αναφερθεί ότι πρόκειται για µια πολιτική φιλοσοφία που έχει 
υιοθετηθεί µε διαφορετικό τρόπο σε κάθε χώρα, από πολιτικούς σχηµατισµούς κοµµάτων ενταγµένων 
τόσο στον χώρο της αριστεράς, όσο και στο χώρο που οριοθετείται ως κεντροδεξιά. Γι� αυτό άλλωστε 
και υφίσταται πληθώρα διαφορετικών εκφράσεων της πολιτικής του ��κράτους πρόνοιας�� καθιστώντας 
προβληµατική τη διατύπωση ενός και µόνο µοντέλου µε σταθερές ιδεολογικές και πολιτικές συνιστώσες. 
 Ο συναγωνισµός των πολιτικών κοµµάτων για την κατάληψη της εξουσίας, οδηγεί συχνά σε 
προγραµµατικές διακηρύξεις ενταγµένες στο πλαίσιο των πολιτικών του κράτους πρόνοιας, σε 
εκτεταµένες κοινωνικές παροχές και επενδύσεις, σε υπηρεσίες κοινού συµφέροντος. Γι� αυτό ακριβώς 
είναι περισσότερο προσφιλείς οι πολιτικές ενέργειες, µέσα στα πλαίσια της προνοιακής πολιτικής, που 
αντιµετωπίζουν ��επιφανειακά�� και άµεσα, ζητήµατα γενικού ενδιαφέροντος. Σύνηθες εξάλλου είναι το 
γεγονός, αυτές οι πολιτικές παρεµβάσεις να αντιµετωπίζουν τα προβλήµατα µε λύσεις µικροεπιπέδου, 
συνήθως προσωρινές, που προσφέρουν την δυνατότητα άµεσης πρόσληψής τους εκ µέρους των 
ψηφοφόρων και άρα άµεσης ανταπόδοσης δια της ψήφου από το λαό, και µε ιδιαίτερα µικρό κόστος, είτε 
οικονοµικό είτε κοινωνικό. Λύσεις που προσβλέπουν σε πολιτικές ενέργειες µακροεπιπέδου, ουσιαστικές 
όµως και ριζοσπαστικές που αναφέρονται σε ευρείες δοµικές µεταβολές, δεν είναι ιδιαίτερα προσφιλείς 
για τον ακριβώς αντίθετο λόγο, ότι δηλαδή η πραγµατοποίηση και τα αποτελέσµατά τους απαιτούν χρόνο 
και προσπάθεια πέραν του γεγονότος πως συχνά δηµιουργούν τριβές µεταξύ της κυβέρνησης και των 
συµφερόντων των παγιωµένων οµάδων εξουσίας. Στο ίδιο συµπέρασµα καταλήγει και ο Ι.Ε. 
Πυργιωτάκης136 µελετώντας την εκπαιδευτική πολιτική του κράτους πρόνοιας στην Ελλάδα και σε άλλες 
Ευρωπαϊκές χώρες. ∆ιακρίνει δύο διαφορετικά πεδία παρεµβατικών µέτρων ή µεταρρυθµιστικών 
προσπαθειών µιας κυβέρνησης σε ενδοσυστηµικά και εξωσυστηµικά µέτρα µε αντίστοιχα 
χαρακτηριστικά.  
 Για την διαχρονική εξελικτική πορεία του Κ.Π. έχουν προταθεί στάδια εξέλιξης και 
µορφοποίησης, καθώς σχεδόν όλες οι προσεγγίσεις συντείνουν σε συµφωνία περισσότερο ή λιγότερο 
όσον αφορά τη χρονική τοποθέτηση της εµφάνισής του, µέχρι τη διάκριση των φάσεων εξέλιξης στη 
σηµερινή µορφή τους. Α) Η πρώτη περίοδος εξέλιξης (πρόκειται για την εµφάνιση) του κράτους 
πρόνοιας ανάγεται χρονικά, από το τέλος του 18ου αιώνα µέχρι το Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο. Πρόκειται για 
την περίοδο εισαγωγής µέτρων κρατικής πρόνοιας και την ανάπτυξη κοινωνικών υπηρεσιών εκ µέρους 
του κράτους µε κύρια σηµεία παρέµβασης την ανάπτυξη συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης, υγείας, 
εκπαίδευσης και εργατικής κατοικίας. Ο H.Heclo χαρακτηρίζει την περίοδο αυτή (που την τοποθετεί 
                                                           
133 . Johnson N., όπ.π., σελ.8. 
134 . Πετµεζίδου - Τσουλουβή Μ., Κοινωνικές ανισότητες και κοινωνική πολιτική, Εκδ. Εξάντας, Αθήνα 1992, σελ.21. 
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Ελληνική Εκπαίδευση: Προοπτικές Ανασυγκρότησης και Εκσυγχρονισµού, Εκδ.Σείριος, Αθήνα 1995, σ.91. και 
Μαυροσκούφης ∆.Κ., Το µεταπολεµικό κράτος πρόνοιας και οι εκπαιδευτικοί, στο περ. Σύγχρονη Εκπαίδευση, τ.4, 
Μάιος/Ιούνιος 1988, σελ.66.  
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ανάµεσα στα έτη 1870 ως 1920) σαν το στάδιο ��πειραµατισµού��137 ταυτίζοντας την εµφάνιση και 
πρόοδο των προνοιακών πολιτικών µε την επέκταση της δηµοκρατίας και την ανάπτυξη των εργατικών 
συνδικάτων. Β) Για το δεύτερο στάδιο δηλαδή µετά το Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο µέχρι τη δεκαετία του 
1980, η Ο. Στασινοπούλου138 κάνει το διαχωρισµό σε δύο επιµέρους στάδια εξέλιξης. Το πρώτο καλύπτει 
τα χρόνια 1944-1969, σηµατοδοτώντας την ανάπτυξη της ��χρυσής εποχής�� του ��κλασικού κράτους 
πρόνοιας��, και την δεύτερη περίοδο που περικλείει τις δεκαετίας του �70 και �80, και πρόκειται για την 
περίοδο της ��κρίσης�� του κράτους πρόνοιας. Γ) Κατά το τρίτο στάδιο µετά την περίοδο της κρίσης, 
γίνεται λόγος για το σύγχρονο ��προνοιακό πλουραλισµό��, της αναδιάρθρωσης δηλαδή του µηχανισµού 
του κοινωνικού κράτους και της αναζήτησης νέων σχέσεων στην κάλυψη αναγκών, µε στόχο την 
οικοδόµηση µιας γνήσιας ��κοινωνίας της φροντίδας��.  
 Η αποτυχία του κράτους ως φορέα κοινωνικής πολιτικής και σταθερότητας, και κυρίως η 
αποτυχία να εµφανισθεί ο δίκαιος ρυθµιστής των κοινωνικών και οικονοµικών φαινοµένων του 
σύγχρονου καπιταλισµού οφείλεται σε δύο κυρίως παράγοντες, κατά τον C.Offe139: α) στην 
υπερφόρτωση προσδοκιών στις οποίες εκτέθηκε το κράτος κάτω από συνθήκες κοµµατικών 
ανταγωνισµών, πλουραλισµού συνδικάτων και οργανώσεων, και εξαιτίας των ελεύθερων µέσων µαζικής 
ενηµέρωσης και β) εξαιτίας της µειωµένης διαµεσολαβητικής ικανότητας του κράτους ώστε να µπορέσει 
αποτελεσµατικά να προωθήσει το φορτίο των αιτηµάτων και των προσδοκιών. 
 Το πρώτο επιχείρηµα αναφέρεται στην άκρατη ανάληψη ευθυνών και αιτηµάτων από το κράτος 
µέσα από µια έντονη πολιτικοποίηση των διεκδικήσεων και των αγώνων από τα κόµµατα, που 
προσπάθησαν να ανταποκριθούν στα αιτήµατα αναλαµβάνοντας υποσχέσεις προκειµένου να κερδίσουν 
την εµπιστοσύνη των ψηφοφόρων.  
 Το δεύτερο µέρος αναφέρεται περισσότερο στις οικονοµικές και πολιτικές εξασφαλίσεις της 
ελευθερίας και της ισότητας, µε αποτέλεσµα το κράτος να γίνει ιδιαίτερα παρεµβατικό σε εποχές όµως 
οικονοµικής κρίσης οπότε δεν µπορούσε να δώσει παροχές χωρίς να κάνει περικοπές σε κεκτηµένα ή 
διεκδικούµενα αιτήµατα. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα τη ρήξη των ��συµβολαίων�� που είχαν συνάψει τα 
κόµµατα µε το λαό και την άνοδο σε πολλές περιπτώσεις στην εξουσία συντηρητικών - φιλελεύθερων 
πλειοψηφιών.  
 Ωστόσο, στο χώρο της καθηµερινής κοινωνικής πραγµατικότητας, οι πολίτες δεν έπαψαν να 
αισθάνονται το δίχτυ ασφαλείας του κράτους προνοιακού χαρακτήρα, που παρ� ότι δεν ανταποκρίθηκε 
πλήρως στις υποσχέσεις των πολιτικών οπαδών του, εγκολπώθηκε στην πολιτική των αναπτυγµένων 
καπιταλιστικών χωρών, ως ένα αναπόσπαστο κοµµάτι. 
 Συµπερασµατικά, θα επιχειρούσαµε να ορίσουµε το Κράτος Πρόνοιας ως εξής: πρόκειται για 
την µορφή της κρατικής πολιτικής που επεµβαίνει σε διάφορες πτυχές της κοινωνικής πραγµατικότητας 
(οικονοµική, πολιτιστική, οικονοµική, εκπαιδευτική) προκειµένου να ανακατανείµει τα υλικά και 
πολιτιστικά αγαθά, και να παρέχει κοινωνικές υπηρεσίες σε κοινωνικές οµάδες που δεν έχουν ελεύθερη 
πρόσβαση σ� αυτά, µε βάση κάποια θεσπισµένα κριτήρια δίκαιης κατανοµής.  
 Οι λειτουργίες που επιτελεί το Κράτος Πρόνοιας µπορούν να ορισθούν στο: 

                                                           
137 . Ο H.Heclo αντιλαµβάνεται 3 στάδια εξέλιξης του συστήµατος κοινωνικής πρόνοιας: α) 1870-1920 περίοδος 
πειραµατισµού, β) 1930-1940 παγίωση του Κ.Π., γ) 1950-1960 ευρεία επέκταση υποκινούµενη και εξαρτώµενη από την 
οικονοµική άνθηση. Heclo H., Toward a New Welfare State?, στο Flora P. and Heidenheimer J., (επιµ.) The Development 
of Welfare States in Europe and America, New Brunswick, London 1981, σελ.383-406. Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί πως 
δεν υπάρχει µια απόλυτη συµφωνία µεταξύ των µελετητών του Κράτους Πρόνοιας στο ζήτηµα του καθορισµού κοινά 
αποδεκτών σταδίων εξέλιξης, ωστόσο κοινό τόπο αποτελεί η άποψη πως η δεκαετία του 1970 αποτέλεσε την περίοδο 
��κρίσης�� των προνοιακών πολιτικών. Η κρίση αυτή έδωσε το έναυσµα για µια τεράστια επιστηµονική και πολιτική 
αντιπαράθεση για το τί είναι ��κράτος πρόνοιας��, για το ρόλο του, τις λειτουργίες του και κυρίως την αποτελεσµατικότητά 
του. Αναγκαίο πάντως είναι να υπογραµµιστεί πως η ��κρίση�� του κράτους πρόνοιας συµπίπτει µε µια γενικότερη 
παγκόσµια οικονοµική ύφεση, που προήλθε από την κρίση της πετρελαϊκής αγοράς το 1973, γεγονός που συντείνει στην 
ταύτιση των προνοιακών πολιτικών ως αποτέλεσµα των ευνοϊκών οικονοµικών συνθηκών που επικράτησαν µέχρι την 
δεκαετία του �70.  
138 . Στασινοπούλου Ό., όπ.π., σελ.42-43. 
139 . Offe C., όπ.π., σελ.67. 
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α) να εξασφαλίζει στα άτοµα και στις οικογένειες ένα ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα 
β) να µειώσει το βαθµό της κοινωνικής ανασφάλειας 
γ) να διασφαλίσει ότι παρέχονται σ� όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα από την κοινωνική τους θέση ή 
τάξη, υπηρεσίες στην καλύτερη δυνατή ποιότητα140. 
 
 
2.8. ∆ιαχρονική προσέγγιση της εκπαιδευτικής πολιτικής προβολής του Πανελλήνιου 
Σοσιαλιστικού Κινήµατος 
 
  
 Σ� αυτό το υποκεφάλαιο της εργασίας, επιδίωξή µας είναι η πλήρης διαχρονική καταγραφή του 
πολιτικο-ιδεολογικού λόγου που εξέπεµπε το ΠΑΣΟΚ στον τοµέα της εκπαίδευσης. Η διατύπωση των 
θέσεων, των αντιλήψεων και των αρχών του κόµµατος για την εκπαίδευση θα αναζητηθεί µέσα στα 
πολιτικά κείµενα που προορίζονται για εσωτερικό, εσωκοµµατικό διάλογο, καθώς και στο δηµόσιο 
πολιτικό λόγο, που απευθύνεται στους ψηφοφόρους και στην δηµόσια κριτική. Η παρουσίαση της 
εκπαιδευτικής φιλοσοφίας του ΠΑΣΟΚ, γίνεται κύρια από τα βασικά ιδεολογικά κείµενα του κόµµατος, 
ξεκινώντας από την ιδρυτική πράξη της 3ης Σεπτέµβρη 1974, τα κείµενα πολιτικής πρότασης εν όψει 
των εκλογών του Νοεµβρίου 1977, του καθοριστικού προεκλογικού ��Κοινωνικού Συµβολαίου�� του 
1981, και τέλος από την ανάληψη της εξουσίας µέχρι το τέλος της ερευνητικής χρονικής περιόδου, σε 
πολιτικούς λόγους στη Βουλή, καθώς και σε κείµενα που προορίζονται για εσωκοµµατικό διάλογο. Τα 
κείµενα αυτά πολιτικής πρότασης, αποτέλεσαν σταθµό, για την συγκρότηση της ιδεολογικής πλατφόρµας 
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, γι� αυτό και παρουσιάζουν ιδιαίτερο ερευνητικό 
ενδιαφέρον. 
 
 
2.8.1. 1974 
 
 
 Το πρώτο επίσηµο πολιτικό κείµενο του κόµµατος είναι η διακήρυξη βασικών αρχών και 
στόχων που διατυπώνεται από τον πρόεδρο του κινήµατος, κατά την ιδρυτική του πράξη της 3ης 
Σεπτέµβρη 1974. Το κείµενο αυτό προσδιορίζει την πολιτική φυσιογνωµία και ορίζει την πολιτική 
ιδεολογία του νέου κοµµατικού σχηµατισµού. Η διακήρυξη της 3ης Σεπτεµβρίου δικαιολογεί την 
εµφάνιση και την αναγκαιότητα του νέου αυτού κόµµατος στην πολιτική ζωή της χώρας, και προσφέρει 
µια καινούργια πρόταση διακυβέρνησης. Οριοθετείται έτσι ο πολιτικός χώρος του κόµµατος µέσα στο 
σχήµα ��δεξιά / αριστερά��, υιοθετώντας και προσφέροντας έναν καινούργιο ιδεολογικοπολιτικό λόγο.  
 Στο θέµα της παιδείας το ΠΑ.ΣΟ.Κ. θα παρουσιάσει σε λίγες γραµµές τις πολιτικές του 
επιδιώξεις, που συµπυκνώνονται στην πολιτική του βούληση για µια ��καινούργια παιδεία��. Η προβολή 
της ανάγκης ουσιαστικά για αλλαγή, είναι η πολιτική λύση που εκφράζεται από το ΠΑ.ΣΟ.Κ. και θα 
αποτελέσει τον κεντρικό άξονα του πολιτικού του λόγου. Έτσι ο νέος πολιτικός φορέας ταυτίζεται µε την 
αλλαγή, µε το καινούργιο και το νέο, που φέρνει ως λύση στην πολιτική ζωή της χώρας.  
 Η ��καινούργια παιδεία��, έχει διττό χαρακτήρα, επιβεβαιώνοντας στη συνείδηση όλων την 
συντηρητικότητα και τη στασιµότητα των εκπαιδευτικών πραγµάτων, και από την άλλη παρουσιάζοντας 
επιτακτική την ανάγκη υιοθέτησης νέων προτάσεων/λύσεων για την εκπαιδευτική µεταρρύθµιση, φορέας 
της οποίας αναδεικνύεται το ΠΑ.ΣΟ.Κ. Κεντρική θέση στην διακήρυξη για την παιδεία κατέχει η άρση 
των φραγµών, που επικεντρώνεται στο πλάτεµα της γνώσης, ώστε να δηµιουργηθούν ��ελεύθερα 
σκεπτόµενοι και κοινωνικά υπεύθυνοι πολίτες��141. Από το πρώτο αυτό κείµενο, γίνεται λόγος για 
                                                           
140 . Κελπανίδης Μ., όπ.π., σ.11. 
141 . Παπανδρέου Γ.Α., Από το Π.Α.Κ. στο ΠΑ.ΣΟ.Κ., Εκδ. Λαδιά, Αθήνα 1976, σελ.84. Πρόκειται για την διακήρυξη 
βασικών αρχών και στόχων του ΠΑ.ΣΟ.Κ. από τον Πρόεδρο του κινήµατος στις 3/9/1974.  
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κατάργηση της ιδιωτικής εκπαίδευσης, για δωρεάν και υποχρεωτική παιδεία για όλους τους πολίτες, και 
κυρίως συµµετοχή στα όργανα αποφάσεων όλων των στρωµάτων (κοινωνικών). Στο κείµενο διακήρυξης 
αρχών γίνεται λόγος για σηµαντικά εκπαιδευτικά θέµατα, που δεν είναι όµως καινούργια, σύµφωνα µε 
την πρόταση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. για µια ��καινούργια παιδεία��, αλλά πρόκειται για ζητήµατα που 
ενυπάρχουν και γίνονται αντικείµενο πολιτικής διαµάχης από τις αρχές ακόµα του 20ου αιώνα, και στη 
συγκεκριµένη ιστορική περίοδο υιοθετούνται από το νέο αυτό κοµµατικό σχηµατισµό. Το καινούργιο, 
όµως εδώ, έγκειται, στη διατύπωση της πρόθεσης να θεσπιστεί εκπαιδευτική πολιτική που να 
αντιµετωπίσει τα θέµατα όχι συγκυριακά και αποσπασµατικά, αλλά οργανωµένα και σύµφωνα πάντα µε 
το ιδεολογικό corpus που ασπάζεται το ΠΑ.ΣΟ.Κ. Έτσι από τη µια είναι αµφίσηµος ο εκπαιδευτικός 
λόγος του κόµµατος εξαιτίας της αοριστίας του, αλλά από την άλλη παρέχει µερικές βασικές αρχές που 
θα καθορίσουν την εκπαιδευτική του πολιτική. 
 ∆ιαφαίνεται εδώ, όπως άλλωστε θα δούµε και παρακάτω, πως διατυπώνοντας γενικές αρχές 
χωρίς λεπτοµερή πολιτική ανάλυση και οργανωτική στρατηγική, διατηρείται η δυνατότητα για 
παρέκκλιση της πολιτικής δράσης ή επιτρέπει την λανθασµένη πρόσληψη εκ µέρους των ψηφοφόρων 
υποσχέσεων και δεσµεύσεων (πιθανώς) ανεφάρµοστων.   
 Η επιδίωξη δηµιουργίας ελεύθερα σκεπτόµενων και κοινωνικά υπευθύνων πολιτών µέσω της 
εκπαίδευσης, είναι υψίστης πολιτικής σηµασίας απόφαση. Ο πρόεδρος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. προσεγγίζει την 
ανάλυση της εκπαίδευσης στην Ελλάδα µε την µαρξιστική µεθοδολογική θεώρηση που αποδίδει στο 
καπιταλιστικό σύστηµα την πρόθεση να διατηρεί το συντριπτικό µέρος του πληθυσµού σε ένα χαµηλό 
εκπαιδευτικό επίπεδο, ασκώντας πλήρη έλεγχο στη µεταδιδόµενη γνώση και περιορίζοντας έτσι την 
πιθανότητα αµφισβήτησης της πολιτικής του κυριαρχίας από ενδεχόµενους σκεπτόµενους και 
εκπαιδευµένους πολίτες142, περιορίζοντας έτσι την έκφραση οποιασδήποτε λανθάνουσας αµφισβήτησης. 
 Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. προσδοκά να εκπροσωπήσει πολιτικά την ταξική πάλη των χαµηλών και µέσων 
κοινωνικών στρωµάτων ενάντια στους µεγαλοαστούς που νέµονται την εξουσία και την οικονοµία της 
χώρας. Οι πολίτες όµως πρωτίστως χρειάζεται να αποκτήσουν συνείδηση της υπάρχουσας κατάστασης 
προκειµένου να οδηγηθούν στη ρήξη µε το ξένο κατεστηµένο και τους ντόπιους εκπροσώπους του (ενν. 
η Νέα ∆ηµοκρατία), που τους καθηλώνει στην εξάρτηση, συγκρατώντας τους στις παρυφές της 
οικονοµικής και κοινωνικής ζωής. Η πρόσληψη της ρητορικής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και η συνειδητοποίηση της 
ανάγκης για ρήξη προκειµένου να διεκδικήσουν ίσο µερίδιο εξουσίας και οικονοµικής ευρωστίας γίνεται 
κυρίως διαµέσου της εκπαίδευσης, µε διαφορετικούς όµως όρους τόσο ποιοτικούς όσο και ποσοτικούς. 
Έτσι µε αυτό το σκεπτικό η ��άρχουσα�� τάξη, πάντα κατά τον πρόεδρο του κινήµατος, ��δίνει στα δικά 
της µέλη την εκπαίδευση που χρειάζεται για να εξασφαλίζεται η θέση της στην κοινωνία και στα µέλη 
της κυριαρχούµενης οµάδας, την παίδευση που χρειάζεται για να παραµένει ιδιοτελής��143, ενώ το 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. λαµβάνει δεσµεύσεις και εµφανίζεται διεκδικητής για περισσότερη και καλύτερη εκπαίδευση 
για όλους τους πολίτες και ιδιαίτερα για τους µειονεκτούντες. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. προσεγγίζει την 
εκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης, ως µια προσπάθεια µεταβίβασης της ιδεολογίας της 
(φιλελεύθερη), διαµέσου του εκπαιδευτικού συστήµατος, σε µια προσπάθεια κοινωνικού ελέγχου των 
παρεχόµενων γνώσεων, που θα διασφαλίζει και θα ισχυροποιεί την σταθερότητα της εξουσίας της. Παρ� 
όλα αυτά, το ίδιο, λίγα χρόνια αργότερα, δεν θα καταφέρει να αποφύγει την ίδια τακτική, στην 
προσπάθειά του για δοµικό µετασχηµατισµό της ελληνικής κοινωνίας144. Η ελεύθερη αυτή πρόσβαση 

                                                           
142 . Παπανδρέου Γ.Α., Η Ελλάδα στους Έλληνες, Εκδ. Καρανάση, Αθήνα 1976, σελ.600. Συγκεκριµένα σε συνέντευξή 
του, ο πρόεδρος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στις 4/11/1975, δηλώνει πως στη σοσιαλιστική κοινωνία που οραµατίζεται το ΠΑ.ΣΟ.Κ. η 
παιδεία ��... θα αποβλέπει στη δηµιουργία ελεύθερα σκεπτόµενων ατόµων και όχι στην παραγωγή υπηρετών του 
συστήµατος��.  
143 . Παπανδρέου Γ.Α., όπ.π., σελ.28. Απόσπασµα από τον προεκλογικό λόγο του Α.Γ.Παπανδρέου, στο Σύνταγµα, στις 
14/11/1974.  
144 . Με την ανάληψη της εξουσίας από το ΠΑ.ΣΟ.Κ., ο Υπουργός Παιδείας Α.Κακλαµάνης δηλώνει πως η κυβέρνηση 
αντιµετωπίζει το µεγάλο πρόγραµµα του κοινωνικού σοσιαλιστικού µετασχηµατισµού να περάσει µέσα από την Παιδεία, 
καθιστώντας σαφές πως οι γενικότερες εκπαιδευτικές αλλαγές, προσδιορίζονται από την επιδίωξη µετάβασης στην 
σοσιαλιστική κοινωνία. ��... η Παιδεία πράγµατι συµβάλλει στον κοινωνικό µετασχηµατισµό. Η κοινωνία δεν είναι µία 
στατική υπόθεση, δεν είναι µια κατάσταση στατική που δεν µεταβάλλεται, που δεν εξελίσσεται. Και αν (...) δεν συµβάλλει 
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στις ανώτερες βαθµίδες της εκπαιδευτικής διαδικασίας θα έχει διπλή λειτουργία. από τη µια 
εξασφαλίζοντας την πλατιά συµµετοχή όλων των λαϊκών στρωµάτων ��εµποδίζεται η δηµιουργία µιας 
τάξης διαννοουµένων��145 ενώ από την άλλη, δηµιουργώντας τους συνειδητοποιηµένους και 
σκεπτόµενους αυτούς πολίτες, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. θα πετύχει την πολιτική του στήριξη, από τη νέα αυτή 
οµάδα των διανοουµένων.  
 Ο πρόεδρος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. ταυτίζει την αναλυτική του σκέψη µε τη Γκραµσιανή λογική, που 
αποδίδει σε κάθε κυρίαρχη ή εν δυνάµει κυρίαρχη κοινωνική οµάδα, την ύπαρξη και στήριξή της από 
ένα σώµα διανοουµένων, απαραίτητο µηχανισµό νοµιµοποίησης της εξουσίας της. Οι παραδοσιακοί 
διανοούµενοι, υποστηρικτές, σύµφωνα µε τον  Α.Παπανδρέου, του συντηρητικού χώρου, λειτουργούν 
ως οι «��υπάλληλοι�� της κυρίαρχης οµάδας, για την άσκηση των εξαρτηµένων λειτουργιών της 
κοινωνικής ηγεµονίας και της πολιτική διοίκησης»146.  
 Γι� αυτό και η παιδεία που το ίδιο οραµατίζεται θα προορίζεται για ολόκληρο το λαό και 
παράλληλα θα εκτείνεται σε όλη τη διάρκεια ζωής του ανθρώπου, εισάγοντας τον όρο συνεχιζόµενη 
εκπαίδευση, στα εκπαιδευτικά αιτήµατα του τόπου. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. διακηρύττει το αίτηµά του, που 
καθίσταται ταυτόχρονα και πολιτική δέσµευση, για δωρεάν και υποχρεωτική παιδεία χωρίς στεγανά και 
φραγµούς, µε ελεύθερη και δηµοκρατική πρόσβαση, για όλους του πολίτες, ανεξάρτητα κοινωνικών και 
οικονοµικών χαρακτηριστικών. Προσβλέπει σε µια ριζική εκπαιδευτική µεταρρύθµιση που θα 
αντιµετωπίσει συνολικά το πρόβληµα της εκπαίδευσης. Οι αλλαγές στα πλαίσια της µεταρρύθµισης θα 
αφορούν όλους τους τοµείς, όλες τις βαθµίδες και ακόµη σπουδαιότερο θα εισαχθούν νέες µέθοδοι και 
θεσµοί που θα προσφέρουν ελεύθερη παιδεία, σε όποιον πολίτη το επιθυµεί.  
 Στις προγραµµατικές δηλώσεις της Κυβέρνησης της Νέας ∆ηµοκρατίας το ∆εκέµβριο του 1974, 
ο Πρόεδρος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. αποδέχεται αρχικά την διακοµµατική συνεργασία για την επίλυση των 
εκπαιδευτικών θεµάτων, αντιτείνοντας όµως πως υπάρχει διαφορετική ιδεολογική προσέγγιση και 
φιλοσοφική θεώρηση των τιθέµενων ζητηµάτων. Πρωταρχικής σηµασίας για το ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι το 
ζήτηµα της κάθαρσης της εκπαίδευσης από τους φιλοδικτατορικούς, που έδρασαν κατά την 7ετία, ως 
απαραίτητη προϋπόθεση εκδηµοκρατισµού. Επίσης προτείνει σηµαντική αύξηση των κονδυλίων για την 
εκπαίδευση, και την θεσµοποίηση διευρυµένης συµµετοχής όλων των κοινωνικών στρωµάτων στη 
διαχείριση και διοίκηση των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, ως απαραίτητο παράγοντα δηµιουργία 
ενεργητικών και κοινωνικοπολιτικά δραστήριων πολιτών.  
 
 
2.8.2. 1977 
 
 Το Νοέµβριο του 1977 το ΠΑΣΟΚ δηµοσιοποιεί τις προεκλογικές του θέσεις εν� όψει των 
βουλευτικών εκλογών, µε τίτλο ��Κατευθυντήριες γραµµές κυβερνητικής πολιτικής του Πανελλήνιου 
Σοσιαλιστικού Κινήµατος��. Η διακήρυξη κυβερνητικής πολιτικής αποτελεί ένα εµπεριστατωµένο 
πολιτικό κείµενο, που αντιµετωπίζει τους σηµαντικότερους τοµείς της οικονοµικής και κοινωνικής 
δράσης. Η πρόσληψη και ανάλυση των προβληµάτων που αντιµετωπίζει η χώρα είναι σαφής αλλά 
κυρίως οι προτεινόµενες πολιτικές επιλογές του ΠΑΣΟΚ είναι ρεαλιστικές συντελώντας στην 
οικοδόµηση της εικόνας µιας σοβαρής πολιτικής δύναµης µε λύσεις εξαντλητικά αναλυτικές και 
συµπαγείς σε όλους τους τοµείς.  
 Το κείµενο διαρθρώνεται σε 15 θεµατικούς άξονες/ενότητες που αποτελούν και τις 
συγκεκριµένες πολιτικές προτάσεις σε επιµέρους προβλήµατα. Στο κεφάλαιο 14 αναλύεται η 
εκπαιδευτική πολιτική πρόταση του κινήµατος, µε τον τίτλο ��Μέτρα γιά µιά νέα δηµοκρατική παιδεία��. 

                                                                                                                                                                                   
η Παιδεία σ� αυτές τις κοινωνικές αλλαγές που συντελούνται στις ηµέρες µας µάλιστα τόσο γοργά, διερετώµαι ποιός άλλος 
παράγοντας είναι εκείνος που µπορεί να συµβάλει περισσότερο πέρα από τη βασική βέβαια αρχή που αναφέρεται στις 
µεταβολές των παραγωγικών σχέσεων και της παραγωγικής διαδικασίας��. Πρακτικά Βουλής (Ολοµέλεια), Συνεδρίαση 
ΠΕ΄, 25 Φεβρουαρίου 1983, σελ.4335 και 4371.  
145 . Παπανδρέου Γ.Α., όπ.π., σελ.600. Συνέντευξη του προέδρου του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στις 4/11/1975. 
146 . Γκράµσι Α., Οι διανοούµενοι, Εκδ. Στοχαστής, Μτφ. Θ.Χ. Παπαδόπουλος, Αθήνα 1972, σελ.62.  
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 Σύµφωνα µε την προσέγγιση του ΠΑΣΟΚ η παιδεία αποτελεί όργανο σε ένα αστικό σύστηµα, 
µεταβίβασης ιδεολογικών αρχών και προτύπων της κυρίαρχης άρχουσας τάξης, µε στόχο την 
ανατροφοδότηση και στήριξη των διακρίσεων που ενδογενώς δηµιουργεί ο καπιταλισµός, και άρα στην 
αποδοχή παθητικών στάσεων εκ µέρους των πολιτών. Ήδη από τις πρώτες γραµµές της ενότητας που 
αναφέρεται στην παιδεία, είναι εµφανής µια λογική, ιδεολογική ανάλυση της εκπαιδευτικής λειτουργίας, 
που δεν αφήνει περιθώρια παρερµηνείας, διατυπώνοντας τα ��µεθοδολογικά βήµατα�� της µαρξιστικής 
ανάλυσης που εφαρµόζει στην προσέγγιση της εκπαιδευτικής πραγµατικότητας, και ταυτόχρονα 
δηλώνοντας πως στόχος του κόµµατος είναι ο ��µετασχηµατισµός της πολιτικής κοινωνίας��, µε την 
προϋπόθεση αναπροσανατολισµού των λειτουργιών της παιδείας.  
 Το ΠΑΣΟΚ διακηρύττει τους κύριους άξονες της εκπαιδευτικής του πολιτικής, που 
επιγραµµατικά θα µπορούσαν να συνοψισθούν ως: 1) παροχή σε κάθε πολίτη των απαραίτητων 
γνώσεων, 2) µαζική επαγγελµατική εκπαίδευση των εργαζοµένων, 3) συνεχή επιµόρφωση, 4) άρση των 
εκπαιδευτικών ανισοτήτων και διακρίσεων, 5) παροχή δωρεάν παιδείας σε όλες τις βαθµίδες της 
εκπαίδευσης, 6) κοινωνικοποίηση της ιδιωτικής εκπαίδευσης, 7) αναµόρφωση της διοίκησης της 
παιδείας, 8) σχολικό σύστηµα προσανατολισµένο στην απελευθέρωση των δηµιουργικών ικανοτήτων, 9) 
µικτή φοίτηση, 10) εφαρµογή νέας παιδαγωγικής, 11) αναµόρφωση του θεσµού των εξετάσεων, 12) 
άρση του ταξικού διαχωρισµού των σχολικών δικτύων, 13) σύστηµα ολοκληρωµένης παιδείας και 
µόρφωσης, 14) σχολείο κύτταρο πολιτιστικής δράσης, 15) ανωτατοποίηση των Ακαδηµιών, 16) 
καθιέρωση της δηµοτικής, 17) απαγόρευση λειτουργίας ξένων σχολείων και 18) θεσµοθέτηση του 
επαγγελµατικού προσανατολισµού. Οι θεµατικοί αυτοί άξονες θα συντελέσουν σύµφωνα µε την πρόταση 
του ΠΑΣΟΚ, στον προσανατολισµό της παιδείας για την δηµιουργία εκείνων των κοινωνικών συνθηκών 
που θα οδηγήσουν στον σοσιαλιστικό πολιτικό στόχο του µετασχηµατισµού της κοινωνίας, ώστε τελικά, 
να επιτευχθούν οι στόχοι της δηµιουργίας πολιτών: µε ολοκληρωµένη προσωπικότητα ανεξάρτητα 
ακυρωτικών συνθηκών που δηµιουργούνται από κοινωνικά ή οικονοµικά χαρακτηριστικά, µε επίγνωση 
της δηµοκρατικής διαδικασίας, µε ικανότητα συµµετοχής σε κάθε τοµέα της παραγωγικής διαδικασίας.  
 Η εκπαιδευτική πολιτική του ΠΑΣΟΚ δεν είναι ιδεολογικά ουδέτερη, γεγονός που προκύπτει 
από τον επιδιωκόµενο στόχο για µετασχηµατισµό της κοινωνίας, µε την απαραίτητη προπαρασκευή 
εκείνων των πολιτών που θα δηµιουργήσουν τις συνθήκες για αυτό τον µετασχηµατισµό. Σηµαντικός 
παράγοντας επιτυχίας του στόχου για κοινωνικό µετασχηµατισµό σε ένα όραµα σοσιαλιστικής κοινωνίας 
ελληνικού ��τύπου��, αποδίδεται στη λειτουργία της εκπαίδευσης και στο είδος των πολιτών που αυτή θα 
δηµιουργεί. Σε αυτούς του µορφωµένους πολίτες στηρίζει το όραµά του το ΠΑΣΟΚ και στην ικανότητά 
τους να µετέχουν σε όλες τις συλλογικές διαδικασίες (πολιτικών, κοινωνικών και οικονοµικών θεσµών), 
για να επιτευχθεί η κοινωνία των πολιτών, ή διαφορετικά να αποτελέσει πραγµατικότητα η 
��κοινωνικοποίηση της εξουσίας��. Σύµφωνα µε την ιδεολογική φιλοσοφία του κόµµατος, η παιδεία θα 
δηµιουργήσει τις συνθήκες αναδόµησης της κοινωνίας, ανάγοντας σε αποφασιστικής σηµασίας µέσο για 
την επίτευξη του στόχου του, ολόκληρη την εκπαιδευτική λειτουργία και διαδικασία. Γεγονός αποτελεί 
πως οι κύριοι άξονες της εκπαιδευτικής πολιτικής του ΠΑΣΟΚ παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά µιας 
προσπάθειας εγκαθίδρυσης δηµοκρατικότητας, ισότητας στις παρεχόµενες εκπαιδευτικές ευκαιρίες, 
ελεύθερης επιλογής αλλά κυρίως παροχής κάθε δυνατής αρωγής εκ µέρους της πολιτείας, που θα 
επιδεικνύει την πρόνοιά της σε όλα τα µέλη της και κυρίως σε όσους εξαιτίας εξωγενών κοινωνικών 
χαρακτηριστικών (κοινωνικών, οικονοµικών) δεν διαθέτουν τις ίδιες µορφωτικές προϋποθέσεις και 
ευκαιρίες. 
 Οι στόχοι της εκπαιδευτικής πολιτικής του ΠΑΣΟΚ, που εκφράζουν άλλωστε και τον τρόπο 
σύλληψης της εκπαιδευτικής του φιλοσοφίας, παρουσιάζουν εσωτερική θεµατική συνάφεια, 
διαµορφώνοντας ένα προτεινόµενο ολοκληρωµένο, πλαίσιο λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών 
βαθµίδων τόσο στο επίπεδο των εξωτερικών όσο και στο εσωτερικό περιβάλλον της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας. Το κείµενο των ��κατευθυντήριων γραµµών πολιτικής�� στο θέµα της εκπαίδευσης, 
παρουσιάζει ευδιάκριτες αρχές της πολιτικής φιλοσοφίας του ��κράτους πρόνοιας�� επί συγκεκριµένων 
προτεινόµενων θεσµικών και δοµικών µεταβολών.   
α) Προνοιακή Πολιτική 
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 Η ανάλυση του ΠΑΣΟΚ αποδίδει στην ελληνική εκπαίδευση έντονη ταξικότητα στην επιλογή 
των µαθητών για τις υψηλότερες βαθµίδες εκπαίδευσης, απόφοιτοι των οποίων εξασφαλίζουν 
υψηλόµισθες και ανώτερης κοινωνικής αναγνώρισης εργασιακές θέσεις, µε αποτέλεσµα το µεγαλύτερο 
µέρος των µαθητών να περιορίζεται σε εκπαίδευση κατωτέρου ή µέσου επιπέδου, προοριζόµενο συνήθως 
για απασχόληση ως ανειδίκευτο εργατικό δυναµικό, ενταγµένο σε ένα αυστηρό πλάνο καπιταλιστικής 
ανάπτυξης προερχόµενο από τα διεθνή κεφάλαια µε την συγκατάθεση της ντόπιας προνοµιούχας τάξης 
που εκφράζει η Κυβέρνηση. Η ταξικότητα αυτή της εκπαίδευσης, οφείλεται σε ανισότητες κοινωνικές, 
οικονοµικές, πολιτιστικές, που µεταφράζονται από τα σχολεία ως φυσικά ενγενή χαρακτηριστικά των 
µαθητών, γεγονός που συµβάλλει στη µη ανάληψη οποιασδήποτε προσπάθειας αντιστάθµισής τους, µε 
την προσφορά ενός πλούσιου µορφωσιογόνου σχολικού περιβάλλοντος. Πολιτική της φιλελεύθερης 
φιλοσοφίας είναι η εγγραφή αυτών των φυσικών µειονεκτηµάτων ως µαθησιακή αδυναµία, και η 
αποδοχή της ανισότητας ως ένα γεγονός φυσικό και συνεπώς µη ανατρεπόµενο, από οποιαδήποτε 
ενισχυτική εκπαιδευτική παρέµβαση.  
 Αποτελεί σηµαντικό στοιχείο της πολιτικής σκέψης που επικρατεί την εποχή αυτή στο χώρο του 
ΠΑΣΟΚ, το γεγονός πως εντοπίζεται και αντιµετωπίζεται το πρόβληµα των ανισοτήτων που οφείλονται 
στο µη µορφωσιογόνο οικογενειακό περιβάλλον, ως µία από τις σηµαντικότερες αιτίες της σχολικής 
αποτυχίας παιδιών από χαµηλά κοινωνικοοικονοµικά στρώµατα. Σαφής είναι η βούληση του κόµµατος 
να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα µε την ίδρυση νηπιαγωγείων και παιδικών σταθµών ώστε ��να χορηγήσει 
στα παιδιά των εργαζόµενων τα εφόδια τα οποία δεν µπορεί να τους δώσει το περιβάλλον τους��147, 
αντισταθµίζοντας έτσι η κρατική πρόνοια τα εκ της κοινωνικής αντανακλάσεως µειονεκτήµατα που 
δηµιουργούνται από το περιορισµένο ��µορφωτικό κεφάλαιο�� της οικογένειας.  
 Ο άλλος σηµαντικός λόγος για την ύπαρξη ανισοτήτων και διακρίσεων στην εκπαίδευση 
ευρίσκεται στην δεινή οικονοµική κατάσταση µεγάλου µέρους του πληθυσµού, και στην ύπαρξη λίγων 
σχολείων στην ύπαιθρο και στις αποµακρυσµένες περιοχές της Ελλάδας. Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ 
αναφέρεται στην υποχρέωση της πολιτείας να συστήσει σχολικά συστήµατα ��κατά προτεραιότητα στην 
ύπαιθρο και στις εργατικές συνοικίες��, ως απάντηση στην υψηλή διαρροή µαθητικού δυναµικού 
εξαιτίας της αδυναµίας πρόσβασης στα σχολεία και της γενίκευσης της εννιάχρονης υποχρεωτικής 
φοίτησης.  
 Αδιαπραγµάτευτο παραµένει το αίτηµα για δωρεάν παιδεία σε όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης, µε 
την πρόσληψη της υποχρέωσης µεταφοράς των µαθητών στα σχολεία, καθώς και της παροχής ενός 
γεύµατος εντός του σχολείου, ��όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο εξαιτίας των συνθηκών δουλειάς των 
γονιών��148. Παράλληλα προβλέπεται η κατάργηση όλων των ξένων σχολείων, µε το αιτιολογικό πως 
αυτά ��µε την προπαγάνδα που ασκούν, γίνονται φορείς αλλοτρίωσης της εθνικής µας συνείδησης��. 
 Οι πρώιµες επιλεκτικές διαδικασίες που λειτουργούν ως ένα ��ασφαλές�� κριτήριο µαθητικής 
απόδοσης και ποιότητας, θα καταργηθούν ��γιατί η αποτυχία σ� αυτές σηµαίνει αποτυχία του 
συστήµατος, που δεν προετοίµασε το παιδί κατάλληλα��149, δηµιουργώντας ένα πνεύµα εκσυγχρονισµού 
να διαχέεται σ� ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστηµα µε την εγκαθίδρυση µιας νέας δηµοκρατικής 
νοοτροπίας, που όχι µόνο πρεσβεύει την πίστη στην ικανότητα όλων να σπουδάσουν και να µορφωθούν, 
ανεξάρτητα κοινωνικών χαρακτηριστικών ή µειονεκτηµάτων, αλλά παράλληλα δηλώνει την υποχρέωσή 
της να συµµετέχει ενεργά στην άρση των κοινωνικών αυτών ανισοτήτων. Επίσης, οι εξετάσεις για την 
πρόσβαση από το Γυµνάσιο στο Λύκειο θα καταργηθούν σύµφωνα µε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ γιατί 
δεν είναι δυνατό να έχουν χαρακτήρα διαγωνισµού. Ωστόσο αµέσως µετά δηλώνεται πως ��µαζί µε το 
σωστό επαγγελµατικό προσανατολισµό µπορεί να έχουν ένα χαρακτήρα επιλογής ανάλογα µε τις ειδικές 
κλίσεις και ικανότητες��150, θέτοντας τελικά σε αµφισβήτηση την προηγούµενη θέση για κατάργηση των 
επιλεκτικών διαδικασιών για την πρόσβαση στο Λύκειο.  

                                                           
147 . ΠΑΣΟΚ., Κατευθυντήριες γραµµές κυβερνητικής πολιτικής του ΠΑΣΟΚ, Εκδ. ΠΑΣΟΚ, Αθήνα, Νοέµβριος 1977, 
σελ.132-3. 
148 . ΠΑΣΟΚ., όπ.π., σελ.133.  
149 . ΠΑΣΟΚ., όπ.π., σελ.135. 
150 . ΠΑΣΟΚ., όπ.π., σελ.135. 
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 Πρόθεση του ΠΑΣΟΚ είναι η σύσταση και λειτουργία ενός σχολικού δικτύου όπου θα 
παρέχονται όλες οι γνώσεις γενικές και τεχνικές, µε την ύπαρξη δύο παράλληλων δικτύων τεχνικής και 
γενικής κατεύθυνσης, στην ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Σε ανώτερο επίπεδο στην Τριτοβάθµια 
Εκπαίδευση προτείνει την σύνδεση ανωτέρων και ανωτάτων σχολών ώστε να είναι δυνατή η µετάβαση 
από τη µια στην άλλη αυτόβουλα και όχι κάτω από τον υποχρεωτικό χαρακτήρα των επιλεκτικών 
διαδικασιών που επιπλέον γίνεται κατά τη διάρκεια της εφηβικής ηλικίας επιφέροντας αµετάκλητες 
αποφάσεις για το µέλλον και τη σταδιοδροµία του µαθητή.  
β) Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 
 Η εκπαιδευτική πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τα Α.Ε.Ι. προβλέπει την θεσµοποίηση της αυτοτέλειάς 
τους, αφού εντός των Ιδρυµάτων θα καταρτίζεται ο εσωτερικός κανονισµός που θα διέπει τις σχέσεις και 
τις αρµοδιότητες των µελών του, εντός βέβαια ενός ευρύτερου νόµου-πλαίσιου. Η Σχολή θα απαρτίζεται 
από τους τοµείς, που θα αποτελέσουν την βασική ακαδηµαϊκή µονάδα, και θα καλύπτει µια επιστηµονική 
ενότητα.  
 Σε αντίθεση µε όσα υποστήριζε στη Βουλή κατά τη διάρκεια συζήτησης θεµάτων σχετικών µε 
την κατάσταση στα Α.Ε.Ι. και παρά το γεγονός της µόνιµης µοµφής κατά του κυβερνώντος κόµµατος για 
πολιτική οµηρία του από την καθηγητική έδρα, εντούτοις σ� αυτό το σχέδιο κυβερνητικής πολιτικής, δεν 
γίνεται καµία ευθεία αναφορά στην παντοδύναµη λειτουργία των καθηγητικών εδρών και τη λειτουργία 
τους ως ��κράτος εν κράτει�� µέσα στα Α.Ε.Ι. Η επιλογή να αποφευχθεί η σύγκρουση µε το ��καθηγητικό 
κατεστηµένο��, σύµφωνα µε την πολιτική ρητορεία του, προτείνει την ίδρυση του τοµέα, ως έµµεσο 
χτύπηµα της έδρας µε το επιχείρηµα πως ��για να καταργηθεί ουσιαστικά ο θεσµός της έδρας, ο τοµέας 
θα έχει τόσες θέσεις διδακτικού προσωπικού όσες απαιτεί ο αριθµός των φοιτητών��151. 
 Ο τοµέας λειτουργεί µε συλλογικές διαδικασίες, και ��αυτοδιοικείται µε συµµετοχή όλου του 
διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών��152, εισάγοντας έτσι τη συµµετοχική διαδικασία και τη 
διαφάνεια εντός των Πανεπιστηµιακών διοικητικών οργάνων και ικανοποιώντας ένα φοιτητικό και 
γενικότερα κοινωνικό αίτηµα. Στο ποσοστό της συµµετοχής των φοιτητών στα όργανα διοίκησης των 
Α.Ε.Ι. η πρόταση του ΠΑΣΟΚ δεν δίνει ακριβή στοιχεία, αφήνοντας µετέωρο το ζήτηµα της αναλογίας 
φοιτητών - διδακτικού προσωπικού. Ωστόσο στο ζήτηµα της αντιπροσωπευτικότητας των φοιτητικών 
συλλόγων, ενώ η θέση του ΠΑΣΟΚ είναι σαφής αναφορικά µε την εκ µέρους του αναγνώριση των 
καταστατικών λειτουργίας τους, στο ζήτηµα της νοµιµότητας του τρόπου ανάδειξης (δηλ. µε υπόδειξη 
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή άµεση εκλογή) των εκπροσώπων στα συλλογικά όργανα διοίκησης των 
Α.Ε.Ι., αποφεύγει να εκφέρει γνώµη.  
 Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την Ανώτερη Τεχνολογική Εκπαίδευση περιορίζεται στην 
διακήρυξη της πρόθεσης να την ��ελληνοποιήσει��, ερµηνεύοντας ως ��ξενοκίνητα�� τα σχέδια της 
κυβέρνησης για τα Κ.Α.Τ.Ε. που σύναψε δάνεια µε την ∆ιεθνή Τράπεζα. Μόνο σηµαντικό στοιχείο για 
την Ανώτερη Τεχνολογική Εκπαίδευση αποτελεί η ρητή δέσµευση για ελεύθερη πρόσβαση/µετάβαση 
των αποφοίτων των ΚΑΤΕ στα Α.Ε.Ι., χωρίς αριθµητικούς περιορισµούς και φραγµούς.  
γ) ∆ιαρκής Εκπαίδευση 
 Το αίτηµα για δηµιουργία ελεύθερα σκεπτόµενων πολιτών µε κοινωνική συνείδηση και 
ωριµότητα, αντιµετωπίζεται µε την καθιέρωση της δυνατότητας πρόσβασης σε ελεύθερες σπουδές, σε 
οποιαδήποτε ηλικία. Η ιδεολογικο-πολιτική προσέγγιση του ΠΑΣΟΚ στην εκπαιδευτική διαδικασία 
διαπιστώνει, πως εξαιτίας της ελλειµµατικής εκπαίδευσης του µεγαλύτερου πληθυσµού, δηµιουργεί 
πολίτες παθητικούς. αιτία ανασταλτική στο όραµα του κοινωνικού µετασχηµατισµού που θα βασιστεί 
στον ενεργό πολίτη, που θα διαθέτει κριτικό πνεύµα και θα µπορεί να συµβάλλει συνειδητά και 
υπεύθυνα στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Έτσι προτείνει η µορφωτική διαδικασία να είναι δυνατό 
να επεκτείνεται και µετά την αποµάκρυνση από το σχολικό περιβάλλον, για κοινωνικούς πληθυσµούς 
που εξαιτίας δυσχερειών (οικονοµικών, κοινωνικών), εγκατέλειψαν πρώιµα το σχολείο. Η λειτουργία 
ενός δευτέρου σχολικού κυκλώµατος, για την συνεχή επιµόρφωση των εργαζοµένων αποτελεί 
παράλληλα βασικό µέσο αναχαίτισης των λειτουργικά και οργανικά αναλφάβητων ελλήνων. 
                                                           
151 . ΠΑΣΟΚ., όπ.π., σελ.140. 
152 . ΠΑΣΟΚ., όπ.π., σελ.140. 
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Βραχυπρόθεσµος στόχος της πρότασης του ΠΑΣΟΚ, αποτελεί η παροχή αυτής της 
επιπλέον/συνεχιζόµενης εκπαίδευσης, η δυνατότητα εργασιακής προσαρµοστικότητας σε νέες 
τεχνολογικές συνθήκες, που θα προκύψουν από τη νέα οργάνωση στον οικονοµικό τοµέα που 
οραµατίζεται. 
 Τον Οκτώβριο του 1979 η εφηµερίδα ��Το Βήµα�� δηµοσιεύει έρευνα για την εκπαιδευτική 
κατάσταση στην Κρήτη, µε συµπεράσµατα αποθαρρυντικά τόσο για τους µαθητές και τους γονείς όσο 
και ενδεικτικά για τον τρόπο πραγµατοποίησης της σειράς των εκπαιδευτικών µεταρρυθµίσεων της Νέας 
∆ηµοκρατίας. Το ��∆ιδασκαλικό Βήµα��, αναδηµοσιεύει την έρευνα, ταυτόχρονα µε µια συνέντευξη του 
προέδρου του ΠΑ.ΣΟ.Κ. για τα αποτελέσµατα της έρευνας, αλλά και για τις γενικότερες συνθήκες 
εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Θέση του προέδρου του ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι, πως υπάρχει τεράστια ταξική 
ανισότητα σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, από την προσχολική αγωγή ως της Ανώτατη 
Εκπαίδευση. Παράλληλα, προς τις διαπιστώσεις του, για τις υφιστάµενες εκπαιδευτικές συνθήκες, 
λαµβάνει δεσµεύσεις, όταν αναλάβει την εξουσία, να υιοθετήσει µέτρα αντιστάθµισης και 
εξισορρόπησης των ανισοτήτων µε την παροχή ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων για όλους. Ενδεικτικά 
αναφέρει: ��Ίδρυση Κέντρων Πολιτιστικής και Πνευµατικής Ανάπτυξης.... πλατύ σύστηµα υποτροφιών, 
και άλλων παροχών (σίτιση, διαµονή, περίθαλψη, ψυχαγωγία κλπ.) σ� όλη την εκπαιδευτική κλίµακα, 
τόσο σε σχέση µε την επίδοση όσο κι ανεξάρτητα απ� αυτή, όταν συντρέχουν ορισµένοι όροι, 
οικονοµικής και κοινωνικής µειονεξίας. Ειδικά υπερωριακά τµήµατα, πέρα από το βασικό πρόγραµµα 
του σχολείου, µέτρο που θα συνδυαστεί µε την κατάργηση της παραπαιδείας και την απορρόφηση του 
εκπαιδευτικού δυναµικού των φροντιστηρίων. Εφαρµογή ποσοστώσεων, κάτω από ορισµένους όρους 
επίδοσης και επιµέλειας, µε βάση την κοινωνική και γεωγραφική προέλευση, για ένα µέρος, των 
εισαγοµένων στην Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση��153. 
 
 
2.8.3. 1981 
 
 Το Σεπτέµβρη του 1981 και εν όψει της εκλογικής αναµέτρησης της 18 Οκτωβρίου, 
δηµοσιεύεται η ��∆ιακήρυξη Κυβερνητικής Πολιτικής, Συµβόλαιο µε το Λαό�� από το ΠΑ.ΣΟ.Κ., ένα 
προεκλογικό φυλλάδιο όπου καταγράφονται οι κεντρικοί άξονες της πολιτικής του κόµµατος σε όλους 
τους τοµείς της κοινωνικής και οικονοµικής πραγµατικότητας. Πρόκειται για ένα οργανωµένο σχέδιο 
κυβερνητικής πολιτικής, µε ιδιαίτερη αναφορά στην εκπαιδευτική πολιτική που θα ακολουθήσει. Εκεί 
διευκρινίζονται οι πρωταρχικοί στόχοι και επιδιώξεις για την εκπαίδευση εν όψει της ανάληψης της 
εξουσίας, αφού είναι πλέον ορατή και αδιαµφισβήτητη η εκλογική νίκη.  
 Ο ρόλος της παιδείας και της εκπαίδευσης θεµελιώνει την πορεία της αλλαγής για το ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
Η σύνδεσή τους µε την κοινωνία, την οικονοµική δοµή, την πολιτιστική παράδοση και την επιστηµονική 
παράδοση είναι στενή και αλληλοεξαρτώµενη. Η εκπαίδευση γίνεται µοχλός κοινωνικών αλλαγών, και 
δεν ακολουθεί τις εξελίξεις εξ αντανακλάσεως από τους άλλους τοµείς της κοινωνίας. Σχολείο και 
κοινωνία συµβαδίζουν στις εξελίξεις, µε την παιδεία να αποτελεί τον κινητήριο µοχλό εξελίξεων. Έτσι 
το ΠΑ.ΣΟ.Κ. θεωρεί πως ��οι βασικές εκπαιδευτικές επιλογές βρίσκονται σε άµεση σχέση µε τις εθνικές, 
κοινωνικές, οικονοµικές και πολιτιστικές επιλογές��, και άρα ουσιαστικά πρόκειται για ��πολιτικές 
επιλογές��154. 
 Η προσέγγιση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. βρίσκεται σε συµφωνία µε την κοινωνιορεφορµιστική αντίληψη, 
που εκλαµβάνει την εκπαίδευση ως µοχλό κοινωνικής αλλαγής. Στο ερµηνευτικό αυτό σχήµα, ��η 
κοινωνία δεν αντιµετωπίζεται ως ένα στατικό και αυτορρυθµιζόµενο σύστηµα, αλλά ως πεδίο 

                                                           
153 . ∆ιδασκαλικό Βήµα., ��Απαράδεκτη η ανισότητα στην εκπαίδευση��, Αρ.Φ. 858, 16/11/1979, σελ.5. Πρόκειται για 
συνέντευξη του Α.Παπανδρέου, προκληθείσα από δηµοσίευση έρευνας της εφηµερίδας ��Το Βήµα�� για την εκπαιδευτική 
κατάσταση στην Κρήτη, στις 28/10/1979.  
154 . ΠΑ.ΣΟ.Κ., ∆ιακήρυξη Κυβερνητικής Πολιτικής, Συµβόλαιο µε το Λαό, ΠΑ.ΣΟ.Κ., ΚΕ.ΜΕ.∆ΙΑ., ΠΑ.ΣΟ.Κ. , Αθήνα 
1981, σελ.49. 
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κοινωνικής και πολιτικής δράσης��155, µε το σχολείο να κατέχει σηµαίνον ενεργητικό ρόλο στα 
κοινωνικά δρώµενα.  
 Η Κυβερνητική διακήρυξη δίνει το στίγµα της γενικότερης ιδεολογικής φιλοσοφίας που θα 
εµπνεύσει την εκπαιδευτική του πολιτική. Το πρόγραµµα αναφέρεται σε αρκετούς τοµείς της 
εκπαίδευσης παρουσιάζοντας τις νέες προοπτικές και στρατηγικές επίλυσης των εκπαιδευτικών θεµάτων. 
Ξεκινώντας από την εκπαιδευτική πολιτική της Νέας ∆ηµοκρατίας κατά την περίοδο 1974-1981, 
διαπιστώνει στασιµότητα όλων των θεµάτων και µια πολιτική αδυναµία εφαρµογής εκσυγχρονιστικών 
προγραµµάτων, εξαιτίας της ιδεολογικοπολιτικής της δέσµευσης στον φιλελευθερισµό/συντηρητισµό. Η 
κριτική του ΠΑ.ΣΟ.Κ. για την επταετία της Ν.∆., επικεντρώνεται κυρίως στο χώρο της Τριτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης, αποδίδοντάς της διστακτικότητα που οδήγησε σε µια εκπαιδευτική πραγµατικότητα µε 
χαρακτηριστικά στοιχεία:  
- Γιγάντωση της παραπαιδείας, εξαιτίας της αδιαφορίας του κράτους, 
- τον µαρασµό των Α.Ε.Ι. ως αποτέλεσµα: της ευνοιοκρατίας, των φεουδαρχικών καθηγητικών εδρών, 
του κοµµατικού συντεχνιακού περιβάλλοντος, της ελλιπής υλικοτεχνικής υποδοµής και των 
αναχρονιστικών περιεχοµένων σπουδών, 
- εκπαιδευτική µετανάστευση εξαιτίας του numerus clausus στα Ελληνικά Τριτοβάθµια Ιδρύµατα, 
- την ανυπαρξία µεταπτυχιακών σπουδών, µε αποτέλεσµα την αδυναµία παραγωγής σύγχρονης 
τεχνογνωσίας και τεχνολογίας που θα προωθούσε την ανάγκη οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης 
της χώρας,  
- τον περιορισµό σε χαµηλό επίπεδο της ανώτερης τεχνικοεπαγγελµατικής εκπαίδευσης, εξαιτίας των 
εξωτερικών διεθνών δεσµεύσεων που δέχτηκε και ανέλαβε η χώρα από τους διεθνείς οργανισµούς, 
εννοώντας της σύµβαση δανείου του Ελληνικού δηµοσίου µε τη ∆ιεθνή Τράπεζα. 
 Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ 
 Αναλύοντας τις προτάσεις κυβερνητικής πολιτικής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. διαµορφώνονται ορισµένοι 
βασικοί θεµατικοί άξονες που αποτελούν και την ειδικότερη στρατηγική που θα ακολουθήσει η νέα 
Κυβέρνηση156: 
1. ∆ηµοσιονοµική Πολιτική της Εκπαίδευσης: 
-αύξηση του ποσοστού συµµετοχής της Παιδείας στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν και στον Κρατικό 
Προϋπολογισµό, ώστε να επιτευχθεί: α) η υλικοτεχνική υποδοµή, β) η εξασφάλιση ανθρώπινων αµοιβών 
και συνθηκών δουλειάς για τους εκπαιδευτικούς.  
2. Προνοιακή Πολιτική 
- ∆ωρεάν Παιδεία σε όλες τις βαθµίδες,  
- Αύξηση του αριθµού των υποτροφιών, 
- Ειδική µέριµνα για τους εργαζόµενους µαθητές, 
- ∆ωρεάν σίτιση και µεταφορά των µαθητών (των οικονοµικά ασθενών), 
- Εσωσχολική ενισχυτική διδασκαλία για τους ��αδύνατους�� µαθητές, 
- Πλήρης κάλυψη των αναγκών της χώρας σε δασκάλους στις νησιώτικες, ορεινές και ηµιορεινές 
περιοχές.  
3. Πρόσβαση στις Βαθµίδες της Εκπαίδευσης 
- ουσιαστική θεσµοποίηση της εννιάχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης,  
- κατάργηση των εξετάσεων για την µετάβαση από το Γυµνάσιο στο Λύκειο157, 
                                                           
155 . Μπουζάκης Σ., Εκπαιδευτικές Μεταρρυθµίσεις στη δεκαετία του �80, στο Πυργιωτάκης Ι.Ε. - Κανάκης Ι.Ε. (επιµ.), 
Παγκόσµια Κρίση στην Εκπαίδευση, Εκδ.Γρηγόρη, Αθήνα 1992, σελ.244.  
156 . ΠΑ.ΣΟ.Κ., ∆ιακήρυξη Κυβερνητικής Πολιτικής, Συµβόλαιο µε το Λαό, ΠΑ.ΣΟ.Κ., ΚΕ.ΜΕ.∆ΙΑ., ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιούλιος 
1981, σσ.49-54, και ∆ιδασκαλικό Βήµα, ��Το πρόγραµµα του ΠΑΣΟΚ για την Παιδεία��, Αρ.Φ.899, Σεπτέµβριος 1981, 
σσ.1-4. 
157 . Το διπλό σχολικό δίκτυο της δεύτερης βαθµίδας της Μέσης Εκπαίδευσης, όπως θεσπίστηκε από την κυβέρνηση της 
Ν.∆. και τους Ν.309/76 και Ν.576/77, προβλέπεται να καταργηθεί καθιστώντας σαφές πως ��η ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση 
θα υποστεί ριζική αλλαγή. Ο µηχανιστικός και απόλυτος διαχωρισµός που έγινε µε το Ν.309/76 θα καταργηθεί. Η 
απαραίτητη διάκριση σε Α΄ κύκλο (Γυµνάσιο) και Β΄ κύκλο (Λύκειο) δεν πρέπει να διασπά τη λειτουργική ενότητα και τη 
συνολική θεώρηση των προγραµµάτων��. ΠΑ.ΣΟ.Κ., ∆ιακήρυξη Κυβερνητικής Πολιτικής, όπ.π. 
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- κατάργηση των Πανελληνίων εξετάσεων για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., 
- Ελεύθερη µετακίνηση στις βαθµίδες εκπαίδευσης, χωρίς στεγανά και εξετάσεις. 
4. Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 
Θεσµικό Επίπεδο 
- Ίδρυση του Εθνικού Συµβουλίου Παιδείας, 
- Νοµοθετική κατοχύρωση του Πανεπιστηµιακού Ασύλου, 
- Κατάργηση της Έδρας και δηµιουργία τοµέων ως βασική µονάδα στα Α.Ε.Ι., 
- Αποφασιστική συµµετοχή των φοιτητών στα συλλογικά όργανα διοίκησης, 
- Ίδρυση Ανοικτών Πανεπιστηµίων στην επαρχία. 
 Στο χώρο της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης το ΠΑ.ΣΟ.Κ. παρουσιάζει συγκροτηµένο πρόγραµµα 
αλλαγών. Έτσι προβλέπεται η σύνδεση των Πανεπιστηµιακών πτυχίων µε τις ανάγκες του τόπου, αλλά 
και σύµφωνα µε τις ιδιαίτερες κλίσεις και επιλογές των νέων. Η πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση 
προβλέπεται ελεύθερη σε κάθε πολίτη και σε οποιοδήποτε ��σηµείο της ζωής του και σε οποιοδήποτε 
σηµείο της επικράτειας κι αν ζει κι εργάζεται��158.  
 Οι δοµικές αλλαγές στην κοινωνική οργάνωση που σηµατοδοτεί η άνοδος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στην 
εξουσία, συνεπάγεται και αλλαγές στο αυταρχικό περιβάλλον των Α.Ε.Ι. Έτσι προτεραιότητα έχουν οι 
θεσµικές αλλαγές, όπως η κατάργηση της καθηγητικής έδρας και η αντικατάστασή της από τον τοµέα, η 
συλλογικότητα στη λήψη αποφάσεων στα θεσµικά όργανα µε ευρεία συµµετοχή όλων των φορέων, η 
ανάπτυξη της έρευνας ως µοχλός παραγωγής νέας γνώσης και τεχνολογίας. Στο εσωτερικό πρόγραµµα 
των Πανεπιστηµίων προβλέπεται ο ��ριζικός αναπροσανατολισµός των στόχων, των αξιών και του 
περιεχοµένου σπουδών των Α.Ε.Ι. κι η οριζόντια, ισότιµη και δηµιουργική εκπαιδευτική κι ερευνητική 
συνεργασία δασκάλων και φοιτητών��159. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. στηρίζει µεγάλο µέρος των δοµικών αλλαγών 
που πρεσβεύει στην παιδεία160. Έτσι θέση της κυβέρνησης είναι πως η ειδικότερη πολιτική που θα 
ακολουθήσει στα Α.Ε.Ι. θα αποτελέσει τον καθρέπτη της γενικότερης πολιτικής της φιλοσοφίας για την 
Αλλαγή στον τόπο. Στόχος του για τα Α.Ε.Ι. και άρα σύµφωνα µε τα προηγούµενα, για την κοινωνία, 
είναι η δηµιουργία πολιτών µε ελεύθερη και ανεξάρτητη προσωπικότητα, ενεργών πρωταγωνιστών στις 
εξελίξεις, ευτυχισµένων, πλήρως συγκροτηµένων και ολοκληρωµένων εργαζόµενων.  
 Στις 22 Νοεµβρίου 1981, και µετά την εκλογική νίκη του ΠΑ.ΣΟ.Κ. ο πρόεδρός του, 
παρουσιάζει στη Βουλή τις προγραµµατικές δηλώσεις της νέας κυβέρνησης προκειµένου να λάβει ψήφο 
εµπιστοσύνης. Το κείµενο των προγραµµατικών δηλώσεων αποτελεί µέρος του κοινωνικού Συµβολαίου 
εν όψει των εκλογών, χωρίς να παρουσιάζει κάτι νέο ή διαφορετικό από ότι πριν από δύο µήνες 
αναζητούσε για την παιδεία. Η σύγκριση των δύο κειµένων δεν εµφανίζει καµιά διαφορά, ακόµα και σε 
λεκτικό επίπεδο, µε την σχεδόν πλήρη αντιγραφή του πρώτου και την παρουσίασή του πλέον στη Βουλή 
ως επίσηµη κυβερνητική διακήρυξη για την εκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης.  Οι πρωταρχικοί 
στόχοι της εκπαιδευτικής πολιτικής που θα ακολουθήσει το ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι: «��1) Η αλλαγή στο 
περιεχόµενο και στις κατευθύνσεις της εκπαίδευσης και των σπουδών, 2) η κατάργηση των φραγµών που 
σήµερα υπάρχουν στη µόρφωση, έτσι ώστε κάθε νέος και νέα, που θέλει και µπορεί να σπουδάσει σ� 
οποιαδήποτε βαθµίδα της Παιδείας µας, να µην συναντά εµπόδια, 3) Η εξασφάλιση συνθηκών ισότητας 
στις εκπαιδευτικές ευκαιρίες για καθένα που µοχθεί για γνώση, 4) προτεραιότητα στις δαπάνες για τις 
ακριτικές, της νησιωτικές, ορεινές και ηµιορεινές περιοχές, καθώς και στις υποβαθµισµένες περιοχές των 
αστικών κέντρων��, καθώς και ��ενίσχυση του θεσµού της συνεχιζόµενης εκπαίδευσης��, ��η 

                                                           
158 . Ρόκκος ∆., ��Ανώτατη Παιδεία, Ο πυρήνας του θεµέλιου για την αλλαγή��, στο ��∆ιδασκαλικό Βήµα��, ∆εκέµβριος 
1981, σελ.2. Πρόκειται για θέσεις που έχουν διατυπωθεί, σύµφωνα µε τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Παιδείας, 
πριν τις εκλογές της 18ης Οκτώβρη, και παρουσιάζονται πλέον µετεκλογικά επικυρωµένες στη ∆.Ο.Ε.  
159 . Ρόκκος ∆., όπ.π., σελ.2. 
160 . Σύµφωνα µε την προσέγγιση των, Κ.Τσουκαλά - Ρ.Παναγιωτοπούλου, η εκπαιδευτική πολιτική του ΠΑ.ΣΟ.Κ., 
επικεντρώθηκε ��στην περαιτέρω προώθηση της µαζικής εκπαίδευσης σε όλα τα επιπεδα, θέτοντας παράλληλα τις βάσεις 
για ένα µακροχρόνιο µοντερνισµο του εκπαιδευτικού συστήµατος��. Tsoukalas C. - Papagiotopoulou R., ��Education in 
socialist Greece: between modernization and democratization��, στο ��The Greek Socialist Experiment, Papandreou�s 
Greece 1981-1989��, (edit.Kariotis Th.C.), Pella Publishing C,Inc., New York, 1992, σελ.323.  
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αναµόρφωση και εξύψωση της Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης��, ��η κατάργηση των 
στεγανών ανάµεσα στις διάφορες εκπαιδευτικές βαθµίδες��»161. 
 Παρά όµως την ��πρωτοφανή�� λεκτική οµοιότητα των δύο κειµένων, δηλαδή του προεκλογικού 
κοινωνικού συµβολαίου (Οκτώβριος 1981) και των προγραµµατικών δηλώσεων (17 ∆εκεµβρίου 1981), 
γεγονός άλλωστε λογικό εξαιτίας της χρονικής εγγύτητας των δύο κειµένων, ωστόσο µια περισσότερο 
συστηµατική εξέταση των κειµένων αναδεικνύει την ύπαρξη µιας σηµαντικής, στο επίπεδο αυτό 
λεκτικής, διαφοράς. Έτσι, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. τον Οκτώβριο, τάσσεται υπέρ µιας παιδείας/αγαθό, προσιτή σε 
όλους, µε την σαφή υποχρέωση της πολιτείας ��να µη στερήσει από κανένα�� το αγαθό της παιδείας, 
παρέχοντας παράλληλα την διαβεβαίωση, για ��ξεπέρασµα των διακρίσεων�� και για ��ισότητα των δύο 
φύλων��. Στις προγραµµατικές δηλώσεις όµως της κυβέρνησης τον ∆εκέµβριο του 1981, προστίθεται ένα 
στοιχείο διαφοροποιό µε ιδιαίτερη σηµασία, γεγονός που τροποποιεί σηµαντικά τις θέσεις του από 
προηγούµενες διακηρύξεις του για την παιδεία. Έτσι, ανάµεσα στα ειδικότερα µέτρα της εκπαιδευτικής 
πολιτικής που θα ακολουθήσει η νέα κυβέρνηση, ουσιαστικός στόχος είναι η άρση των φραγµών, 
προκειµένου να καταστεί ελεύθερη η πρόσβαση στις ανώτερες βαθµίδες σε όποιον νέο ��...θέλει και 
µπορεί να σπουδάσει...��162, επαναφέροντας ένα στοιχείο διαφορετικό που όµως έχει διατυπωθεί από το 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. µετά την καταψήφιση νόµου πλαίσιο για τα Α.Ε.Ι. που κατέθεσε στις 11 Μαϊου 1978163. Η 
ειδοποιός ασυµφωνία που θέτει το ΠΑ.ΣΟ.Κ., της ��ικανότητας��, είναι δυνατό να εξηγηθεί ως µικρής 
βαρύτητας λεκτική διαφοροποίηση, καθιστώντας οποιαδήποτε ερµηνεία, τουλάχιστον σ� αυτό το µέρος 
της εργασίας, µονοσήµαντη και επιφανειακή, πριν τη διαδικασία συγκρότησης της ολότητας, δηλαδή του 
συγκείµενου της εκπαιδευτικής πολιτικής ιδεολογίας του ΠΑ.ΣΟ.Κ.  
 Κυβερνητικό κόµµα πλέον το ΠΑ.ΣΟ.Κ. προβαίνει στις µεταρρυθµιστικές του προτάσεις 
σύµφωνα µε τις προεκλογικές του εξαγγελίες. Το 1983 εν όψει του 1ου συνεδρίου του κινήµατος, 
παρουσιάζονται ��οι θέσεις της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. για το Συνέδριο��, όπου και 
διαπραγµατεύονται οι κεντρικοί ιδεολογικοί άξονες, που αποτελούν βέβαια και δεσµεύσεις της 
κυβέρνησης. Το µέρος της µπροσούρας που αναφέρεται στην παιδεία καταγράφει χωρίς λεπτοµέρειες 
την εκπαιδευτική πολιτική που τέθηκε σε εφαρµογή ή δροµολογήθηκε. Περιορίζεται µόνο στην 
επαναβεβαίωση πως ��η αµετάθετη προτεραιότητα στην ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής αλλαγής σ� όλες 
τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, η ανάπτυξη της λαϊκής παιδείας και επιµόρφωσης, η κατοχύρωση των 
ανοιχτών, δηµοκρατικών, συµµετοχικών διαδικασιών σ� όλα τα επίπεδα��164,  θα αποτελέσει και στο εξής 
τη στρατηγική του κινήµατος. 
 Οι εκπαιδευτικές αρχές του κόµµατος δεν µεταβάλλονται ουσιαστικά, τουλάχιστον στο επίπεδο 
εξαγγελιών και δηµόσιας προβολής, µε την ανάληψη της εξουσίας. Η εκπαιδευτική πολιτική του 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. παραµένει προσανατολισµένη στις αρχές και τους στόχους που διαµορφώθηκαν και 
διατυπώθηκαν καθ� όλη την περίοδο 1974-1981, γεγονός που τονίζεται ιδιαίτερα από την κυβέρνηση για 
την ύπαρξη στενής συνάρτησης µεταξύ προβαλλόµενων επιδιωκόµενων εκπαιδευτικών στόχων και 
πολιτικής πρακτικής εφαρµογής τους. Σ� αυτό το πνεύµα στην 52η Γενική Συνέλευση της ∆ιδασκαλικής 
Οµοσπονδίας Ελλάδος, ο υπουργός παιδείας Α.Κακλαµάνης επαναλαµβάνει τις εκπαιδευτικές επιλογές 
και προτεραιότητες του κινήµατος, όπως εκφράστηκαν τόσο κατά την περίοδο αντιπολίτευσης, όσο και 
κατά την 2ετή άσκηση κυβερνητικής εξουσίας. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. παραµένει προσηλωµένο στις 
διακηρυγµένες εκπαιδευτικές του αρχές για µια παιδεία προσανατολισµένη στην µόρφωση όλων των 
πολιτών, ανεξάρτητα κοινωνικο-οικονοµικών ανισοτήτων, αλλά και στην προσπάθεια επίτευξης του 
                                                           
161 . Πρακτικά της Βουλής, Συνεδρίαση ∆�, 22/11/1981, Προγραµµατικές ∆ηλώσεις της Κυβέρνησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ., 
σελ.25 και ∆ιδασκαλικό Βήµα, Αρ.Φ.904, Νοέµβριος 1981, σελ.4. 
162 . Πρακτικά της Βουλής, όπ.π. 
163 . Σύµφωνα µε την κριτική του ΠΑ.ΣΟ.Κ. ο νόµος πλαίσιο που κατέθεσε ρυθµίζει µια σειρά θεµάτων (το ζήτηµα της 
συµµετοχής εκπροσώπων των φοιτητών, θα µας απασχολήσει στο ερευνητικό µέρος της εργασίας), µεταξύ των οποίων, 
��διασφαλίζει την ουσιαστική δωρεάν παιδεία στα ΑΕΙ καλύπτοντας τις ανάγκες όσων επιθυµούν και µπορούν να 
σπουδάσουν χωρίς να διαθέτουν τα απαραίτητα µέσα��. ΠΑ.ΣΟ.Κ., Προβλήµατα αιχµής στην Παιδεία και ΠΑ.ΣΟ.Κ., Ο 
νόµος πλαίσιο για τα ΑΕΙ, Μηνιαίο Ενηµερωτικό ∆ελτίο, Εκδ. ΚΕ.ΜΕ.∆ΙΑ, Μάης 1979, σελ.77.  
164 . ΠΑ.ΣΟ.Κ., ��Οι θέσεις της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. για το συνέδριο��, ΚΕ.ΜΕ.∆ΙΑ.-ΠΑ.ΣΟ.Κ., 1983, 
σελ.126. 
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βασικού πολιτικού στόχου, για ��αλλαγή��. Ο στόχος για µια παιδεία ��στην υπηρεσία του Λαού µε 
∆ηµοκρατική δοµή, εκσυγχρονισµένη και αναβαθµισµένη, µοχλό και θεµέλιο µαζί της µεγάλης Αλλαγής 
που πραγµατοποιεί στη χώρας µας ο Λαός µας, και η λαοπρόβλεπτη Κυβέρνησή του��165, πραγµατώνεται 
µε τις σηµαντικές µεταρρυθµίσεις που πραγµατοποιούνται τόσο σε θεσµικό όσο και σε δοµικό επίπεδο, 
κατά τους πρώτους 20 µήνες διακυβέρνησης.  
 Σε θεσµικό επίπεδο, οι κατακτήσεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ. αναφέρονται: α) στην ψήφιση του νόµου 
πλαίσιο για τα Α.Ε.Ι. (Ν.1268/1982), που κατήργησε το αυταρχικό σύστηµα της έδρας, το άνοιγµα των 
εσωτερικών διαδικασιών µε ευρεία ουσιαστική φοιτητική συµµετοχή, η κατοχύρωση του 
Πανεπιστηµιακού ασύλου, η λειτουργία της ��Εθνικής Ακαδηµίας Γραµµάτων και Επιστηµών�� και του 
��Εθνικού Συµβουλίου Ανώτατης Παιδείας�� και τέλος η θεσµοθέτηση της έρευνας και των 
µεταπτυχιακών σπουδών, β) η ψήφιση και εφαρµογή του Ν.1286 για τις µετεγγραφές και κατατάξεις 
φοιτητών και σπουδαστών, επιτρέποντας κατ� αυτό τον τρόπο την επιστροφή των ελλήνων φοιτητών του 
εξωτερικού, γ) την εισαγωγή του θεσµού των ��Μεταλυκειακών Προπαρασκευαστικών Κέντρων��, για 
την προετοιµασία των υποψηφίων (που δεν πέτυχαν την εισαγωγή τους) για πρόσβαση στην Τριτοβάθµια 
εκπαίδευση, ενισχύοντας έτσι την προσπάθεια κατάργησης της διογκούµενης παραπαιδείας, δ) την 
ψήφιση του Ν.1304/1982, που εισήγαγε τον θεσµό του σχολικού Συµβούλου, επιτυγχάνοντας 
��δηµοκρατικές και αποκεντρωµένες διαδικασίες στην διοίκηση και στον έλεγχο της λειτουργίας των 
σχολείων��166 και ε) την ψήφιση και εφαρµογή του Ν.1351/1983, µεταβάλλοντας το σύστηµα εξετάσεων 
για εισαγωγή στα Τριτοβάθµια Ιδρύµατα, ενισχύοντας παράλληλα την λειτουργία του Λυκείου.  
 Οι εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις που προωθήθηκαν κατά την πρώτη περίοδο διακυβέρνησης 
από το ΠΑ.ΣΟ.Κ. αφορούσαν εκτός από θεσµικές µεταβολές, σηµαντικές αλλαγές στο ενδοσυστηµικό 
περιβάλλον της εκπαίδευσης. Στα ενδοσυστηµικά µέτρα, ο υπουργός παιδείας περιλαµβάνει, την αύξηση 
των οργανικών θέσεων του διδακτικού προσωπικού, την συγγραφή και διανοµή νέων βιβλίων, την 
καθιέρωση του µονοτονικού συστήµατος (ζήτηµα που απασχόλησε επανειληµµένα το ΠΑ.ΣΟ.Κ. κατά 
την διάρκεια της µεταπολίτευσης), την εφαρµογή δηµοκρατικών κανονισµών λειτουργίας των µαθητικών 
κοινοτήτων (µε την ψήφιση νέου νοµοθετικού πλαισίου), η αναδιάρθρωση της λαϊκής επιµόρφωσης και 
η ανάπτυξη ελληνικών προγραµµάτων της εκπαιδευτικής τηλεόρασης. Ταυτόχρονα, ο Α.Κακλαµάνης 
ανακοινώνει την επεξεργασία σχεδίων νόµων για την δοµή και την λειτουργία της πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, εξέλιξη που θα επιφέρει αλλαγές στα αναλυτικά προγράµµατα των 
σχολείων.  
 
 
2.9. Κράτος Πρόνοιας και Εκπαίδευση 
 
 Η ανάπτυξη πολιτικών εφαρµογών συντονισµένων στις κατευθύνσεις των αρχών του Κράτους 
Πρόνοιας συνοδεύτηκε από το επιχείρηµα της εξασφάλισης µιας γενικής κοινωνικής ��ευηµερίας�� και 
ενός ελάχιστου κοινού βιοτικού επιπέδου για όλους τους πολίτες µέσω της καθολικής ρύθµισης. Η 
ευθύνη δηλαδή της διασφάλισης κάποιων ��minimum standards�� ανήκει στο κράτος, το οποίο οφείλει να 
εγγυάται την κάλυψη των ��βασικών αναγκών�� των πολιτών, ανεξαρτήτως της θέσης που αυτοί 
                                                           
165 . ∆ιδασκαλικό Βήµα, ��Αφιέρωµα, 52η Γενική Συνέλευση��, Ιούλιος/Αύγουστος 1983, σελ.23. Η λειτουργία της 
εκπαίδευσης για το ΠΑ.ΣΟ.Κ. αποτελεί σηµαντικό παράγοντα µεταβολής σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής 
πραγµατικότητας και κύρια στην εγκαθίδρυση των νέων πολιτικών σχέσεων που επιδιώκει να εγκαινιάσει. Το σχολείο και 
γενικότερα η παιδεία επιδιώκεται να συµβάλλει σηµαντικά στην ��συγκρότηση και την παραπέρα πορεία του εύπλαστου 
νέου ανθρώπου��, όπως χαρακτηριστικά αναλύει την εκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης, ο βουλευτής Μ.Χατζηνάκης. 
Επιστρέφοντας στο ρόλο του σχολείου, όπως τον οραµατίζεται το ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι να ��προχωρήσει (...) µέσα από τον 
κοινωνικό, πολιτικό, και ιδεολογικό του λόγο... Εµείς πιστεύουµε πως τα πάντα διαπερνώνται από την ιδεολογία, διαχέονται 
από την ιδεολογία, και πως τα πάντα έχουν τελικά ένα κοινωνικό υπόβαθρο και µια κοινωνική προέκταση. Ένας ιδεολογικός 
λόγος φορτισµένος, δηµοκρατικός, ανθρώπινος σοσιαλιστικός πρέπει να διαπερνά την ιδεολογική αντίληψη της 
Εκπαίδευσης��, Χατζηνάκης Μ., Χαιρετισµός στη 52η Γενική Συνέλευση της ∆ΟΕ, στο ∆ιδασκαλικό Βήµα, ��Αφιέρωµα, 
52η Γενική Συνέλευση��, όπ.π., σελ.28.  
166 . ∆ιδασκαλικό Βήµα, ��Αφιέρωµα, 52η Γενική Συνέλευση��, όπ.π. 
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κατέχουν στον κοινωνικό καταµερισµό της εργασίας167. Η ανάγκη λοιπόν για την κατοχύρωση ενός 
ελαχίστου επιπέδου (κοινό για όλους) παρουσιάστηκε και στην εκπαίδευση, χώρος στον οποίο 
δραστηριοποιήθηκε έντονα το Κράτος Πρόνοιας, σε όλες τις ανεπτυγµένες χώρες.  
 Κεντρικό ζήτηµα και θεµελιώδης αρχή της πολιτικής φιλοσοφίας του Κράτους Πρόνοιας υπήρξε 
η παροχή ίσων ευκαιριών για όλο τον µαθητικό πληθυσµό. Η ανάγκη για την εκπλήρωση του αιτήµατος 
προήλθε µετά από έρευνες που απέδειξαν την ύπαρξη εµποδίων στην περάτωση των βασικών σπουδών 
των µαθητών αλλά κυρίως εξαιτίας της καταγραφής ενός υψηλού ποσοστού αναλφάβητων νέων 
µαθητικής ηλικίας, ακόµα και σε ανεπτυγµένες κοινωνίες µετά την βιοµηχανική επανάσταση.  
 Κατά τον 20ο αιώνα η ανάδειξη της θεωρίας του ανθρώπινου κεφαλαίου λειτούργησε 
καταλυτικά στην προώθηση του αιτήµατος για µεγαλύτερη δυνατή παροχή εκπαίδευσης σε ολόκληρο 
τον πληθυσµό, ώστε από τη µια να καταστεί ικανός να ανταποκριθεί στο αίτηµα για µεγαλύτερη 
εξειδίκευση εξαιτίας της καπιταλιστικής οργάνωσης της κοινωνίας, θεωρώντας την εκπαίδευση 
παραγωγική επένδυση και από την άλλη παράλληλα µε τη θεωρία του ��ανθρώπινου κεφαλαίου��, 
επηρέασε η φονξιοναλιστική θεωρία µε τα ��αποθέµατα ταλέντων�� που χάνονται εξαιτίας 
κοινωνικοοικονοµικών εµποδίων και πολιτισµικών ελλειµµάτων. Η ένταση της βιοµηχανικής 
τεχνολογίας, στα πλαίσια της οικονοµικής ανάπτυξης, µετά τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο στις ∆υτικές 
κοινωνίες, οδήγησε σε αύξηση των αναγκών για εξειδικευµένο προσωπικό. Έτσι σταδιακά η οικονοµική 
ανάπτυξη συνδέεται µε το άνοιγµα της δευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. ��Η αύξηση των 
δαπανών για την εκπαίδευση πιστεύεται ότι θα οδηγήσει στη διόρθωση των ατελειών της οικονοµίας. 
Παράλληλα θεωρείται βέβαιο ότι η οικονοµική ανάπτυξη θα ευνοηθεί, αν το Κράτος Πρόνοιας 
επεκτεινόµενο πετύχει µείωση της ανισοκατανοµής του εισοδήµατος��168.  
 Η διάχυση των αντιλήψεων αυτών για ποσοτική κυρίως αύξηση των παρεχοµένων δυνατοτήτων 
για σπουδές αποτέλεσε αντικείµενο µέριµνας του κράτους, παρέχοντας σε ολόκληρο τον πληθυσµό 
δυνητικά το δικαίωµα να λάβει οργανωµένη εκπαίδευση, και δηµιουργώντας ένα θετικό κλίµα για το 
��άνοιγµα�� του εκπαιδευτικού συστήµατος. Εξαιτίας της θεωρίας του ��ανθρώπινου κεφαλαίου��, ευρέως 
υιοθετήθηκε η άποψη πως η οικονοµική ανάπτυξη της χώρας, κατά συνέπεια και η ατοµική, εξαρτάται 
από την ποσότητα και την ποιότητα της παρεχόµενης εκπαίδευσης. Παράλληλα, η ίδια θεωρία έδωσε το 
έναυσµα στις κυβερνήσεις να συµπεριλάβουν στα προγράµµατά τους µέτρα για την εξάπλωση της 
εκπαίδευσης, µε το πρόσθετο πλέον πλεονέκτηµα της παραγωγικής επένδυσης, και να αναλάβουν 
αιτήµατα για την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών προσδοκιών, µε ταυτόχρονη αύξηση των κονδυλίων 
για την εκπαίδευση ως µέρος των δηµοσίων δαπανών.  
 Από τα παραπάνω προκύπτει πως το αίτηµα για την διάνοιξη των εκπαιδευτικών ευκαιριών 
στηρίχθηκε σε δύο κυρίως επιχειρήµατα, α) στην διαφαινόµενη σχέση εκπαίδευσης και οικονοµικής 
ανάπτυξης και β) στο κοινωνικό αίτηµα για ισότητα ευκαιριών. Το δεύτερο σηµείο της 
επιχειρηµατολογίας για τη διεύρυνση των εκπαιδευτικών ευκαιριών, αναφέρεται περισσότερο στην 
πολιτική φιλοσοφία του Κράτους Πρόνοιας (όχι όµως αποκλειστικά, αφού στην ελληνική 
πραγµατικότητα αποτέλεσε ζητούµενο και της φιλελεύθερης εκπαιδευτικής πολιτικής ρητορείας), σε 
αντίθεση µε το πρώτο που συνδέθηκε περισσότερο µε οικονοµικές αναγκαιότητες των 
συντηρητικών/φιλελεύθερων παρατάξεων. Ο Μ.Κελπανίδης αναλύοντας τα δύο αυτά σηµεία που 
οδήγησαν στο αίτηµα για άνοιγµα της εκπαίδευσης συµπεραίνει πως το ��οικονοµικό επιχείρηµα 
λειτούργησε αντικειµενικά σαν µέσο προς την επίτευξη του σκοπού της διεύρυνσης και εκπλήρωσε το 
σκοπό του, παραµερίστηκε σαν τεχνοκρατικό και στη θέση του τέθηκε το αίτηµα ότι η εκπαίδευση είναι 
��δικαίωµα του πολίτη��169. 
 Θεµελιακός πυρήνας της εκπαιδευτικής πολιτικής του Κράτους Πρόνοιας θεωρήθηκε η 
αναδιανοµή της παρεχόµενης εκπαίδευσης µε ισότιµη εκπροσώπηση όλων των κοινωνικών οµάδων,  
ανεξάρτητα ακυρωτικών χαρακτηριστικών (φύλο, κοινωνική-οικονοµική κατάσταση). Η βασική αυτή 
                                                           
167 . Ζαµπέτα Ε., Η εκπαιδευτική πολιτική στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση 1974-1989, Εκδ. Θεµέλιο, Αθήνα 1994, σ.57. 
168 . Μαυροσκούφης ∆.Κ., Το Μεταπολεµικό κράτος πρόνοιας και οι εκπαιδευτικοί, στο περ. Σύγχρονη Εκπαίδευση, τ.4, 
Μάιος/Ιούνιος 1988, σελ.65.  
169 . Κελπανίδης Μ., όπ.π., σελ.51-65. 
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αρχή της ισοτιµίας απέναντι στις ευκαιρίες υπήρξε κεντρικό ζήτηµα της πολιτικής φιλοσοφίας του 
Κράτους Πρόνοιας σχετικά µε την εκπαιδευτική του πολιτική θεωρία. Έτσι όλοι οι πολίτες είχαν το 
δικαίωµα της συµµετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία, χωρίς να τίθενται φραγµοί και τεχνητά 
εµπόδια.  
 Η θεµελίωση και οικοδόµηση του κοινωνικού κράτους ως πολιτική φιλοσοφία, προέβαλε τις 
αρχές της ��συµµετοχικής κοινωνίας�� ή ��συµµετοχικής δηµοκρατίας��, δηλαδή του εκδηµοκρατισµού 
της πολιτικής, καθώς και την ενίσχυση διαδικασιών συµµετοχής των κοινωνικών συµφερόντων στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων, µε την διεύρυνση των συλλογικών διαδικασιών170. Η προβολή της θέσης 
αυτής στην εκπαίδευση οδηγεί στην κατάλυση των αυταρχικών δοµών κατά τη λήψη αποφάσεων, και 
την αναπόφευκτη δηµιουργία συλλογικών οµάδων, που προωθούν τα αιτήµατά τους. Οι συνδικαλιστικές 
αυτές οµάδες προσανατολισµένες κυρίως σε αριστερές ιδεολογικές προσεγγίσεις, µεγέθυναν τα 
κοινωνικά αιτήµατα, υποχρεώνοντας τις κυβερνήσεις σε συνεχείς υποσχέσεις και αναλήψεις των 
διάφορων κοινωνικών αιτηµάτων καθώς και στην ισότιµη συµµετοχή στα συλλογικά όργανα λήψης 
αποφάσεων. Οι οµάδες πίεσης (χαρακτηρισµός που προκύπτει από το κυρίαρχο χαρακτηριστικό που 
παρουσίασαν της πίεσης προς την εξουσία) απαίτησαν στο χώρο της εκπαίδευσης το ��άνοιγµα�� των 
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων στην κοινωνική επίδραση και τον κοινωνικό έλεγχο, προβάλλοντας 
παράλληλα το αίτηµα ��οι εργαζόµενοι σ� αυτά, αλλά και οι ενδιαφερόµενοι φορείς (γονείς, µαθητές, 
κοινότητα), να έχουν δικαίωµα στην πληροφόρηση και συµµετοχή στη λήψη των αποφάσεων��171.  
 
 
2.10. Κράτος Πρόνοιας και Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα 
 
 Μελετητές172 της κοµµατικής ιδεολογίας υιοθετούν την θέση και την άποψη πως το ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
ενστερνίστηκε ιδεολογικές αρχές και κυβερνητικές δεσµεύσεις που εµπίπτουν περισσότερο στην 
πολιτική φιλοσοφία του Κράτους Πρόνοιας τόσο κατά την περίοδο συγκρότησής του σε κόµµα, όσο και 
κατά την περίοδο διακυβέρνησης. Το ��κράτος πρόνοιας�� αναπτύχθηκε και διευρύνθηκε κυρίως 
διαµέσου αυξηµένων κοινωνικών παροχών και υπηρεσιών. Ωστόσο, το ίδιο το ΠΑ.ΣΟ.Κ. άλλοτε δια 
στόµατος του αρχηγού του και άλλοτε µέσα από συλλογικές εκφράσεις του κινήµατος, από την ιδρυτική 
του ακόµη πράξη της 3ης Σεπτεµβρίου 1974, σταθερά αποστασιοποιείται από τον όρο Κράτος Πρόνοιας.  
 Ο Α.Παπανδρέου ορίζοντας την πολιτική ιδεολογία του ΠΑ.ΣΟ.Κ. απορρίπτει την πολιτική 
ταύτιση του κινήµατος µε τις αρχές του κράτους πρόνοιας, ταυτίζοντας την πολιτική θεωρία της 
σοσιαλδηµοκρατίας µε τις πρακτικές αυτές, και την προσπάθειά της να ανταποκριθεί στα αυξανόµενα 
αιτήµατα του λαού, µετά την πολιτική της χρεοκοπία. Το κράτος πρόνοιας είναι, για τον Α. Παπανδρέου, 
το άλλο πρόσωπο του προσαρµοσµένου σύγχρονου καπιταλισµού µε πολιτικούς εκφραστές του, τους 
συντηρητικούς / φιλελεύθερους και σοσιαλδηµοκράτες, που δεν έχουν κοινά σηµεία επαφής µε την 
ιδεολογική έκφραση του ριζοσπαστικού ΠΑ.ΣΟ.Κ. του �� Ελληνικού Τρίτου ∆ρόµου��. Σ� αυτό το 
πνεύµα, δηλώνει στη βουλή ο Α.Παπανδρέου πως ��ο καπιταλισµός, µε την ωραία, ευγενική όψη, το 
λεγόµενο ��welfare state��, δεν µπορεί να λειτουργήσει σήµερα, γιατί τα περιθώρια ανακατανοµής του 
εισοδήµατος, σε όφελος της εργατικής τάξης, έχουν πολύ λιγοστέψει και είναι φυσικό οι Σοσιαλδηµοκράτες 
να το προσπαθήσουν, παρά την αντικειµενική κατάσταση, την πραγµατικότητα, οπότε κυριολεκτικά σπάζουν 

                                                           
170 . Για την ��συµµετοχική κοινωνία�� ή ��συµµετοχική δηµοκρατία��, δηλαδή το ζήτηµα της διεύρυνσης των συλλογικών 
οργάνων, βλ. Γράβαρης ∆., Το «χτίσιµο» του κοινωνικού κράτους: Από τον κοµµατικό λόγο στις κρατικές πολιτικές, στο 
Σπουρδαλάκης Μ. (επιµ.), ΠΑΣΟΚ, κόµµα - κράτος - κοινωνία, Εκδ. Πατάκη, Αθήνα 1998, σελ.95, καθώς και Giddens A., 
Beyond Left and Right, Cambridge, Polity Press, 1994 και του ιδίου, Third Way: The Renewal of Social Democracy, Polity 
Press, Cambridge 1998.  
171 . Μαυροσκούφης ∆.Κ., όπ.π., σελ.66. 
172 . Μάνεσης Α., Η εξέλιξη των πολιτικών θεσµών στην Ελλάδα: Αναζητώντας µια δύσκολη νοµιµοποίηση, στο Η Ελλάδα 
σε Εξέλιξη (συλλ.τόµος), Εκδ. Εξάντας, Αθήνα 1986, Μπουζάκης Σ., Εκπαιδευτικές Μεταρρυθµίσεις στη δεκαετία του 
�80, στο Πυργιωτάκης Ι.Ε. - Κανάκης Ι.Ν. (επιµ.), Παγκόσµια Κρίση στην Εκπαίδευση, Εκδ. Γρηγόρης, Αθήνα 1992, σσ. 
240-265. 
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τα µούτρα τους να υποχωρήσουν σε θέσεις χριστιανοδηµοκρατικές, οπότε ο λαός προτιµά τους γνήσιους 
εκπροσώπους της τοποθέτησης, από τους υποχωρούντες στη θέση��173. 
 Εξάλλου, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. θεωρεί πως στην Ελλάδα δεν υπήρξαν οι προϋποθέσεις για την 
ανάπτυξη µιας πολιτικής φιλοσοφίας ενταγµένης στο κράτος πρόνοιας που θα την εκπροσωπούσε µια 
σοσιαλδηµοκρατική πρόταση: ��... η σοσιαλδηµοκρατική πρόταση, δεν ευδοκίµησε στον τόπο µας γιατί 
απουσιάζει η προοπτική και η δυνατότητα για την επιβολή του «Κράτους πρόνοιας»�� και ��για µας η 
άρνηση της σοσιαλδηµοκρατίας, της διαχείρισης του συστήµατος, δεν αποτελεί µόνο απαράβατο 
ιδεολογικό όρο αλλά αναγκαίο όρο εθνικής επιβίωσης.. [...] το «κράτος της ευηµερίας» και της 
«κοινωνικής συναίνεσης» αντικαθίσταται από το κράτος των ολιγοπωλίων και της κοινωνικής 
ανισότητας��. 174 
 Παρ� όλα αυτά όµως το ΠΑ.ΣΟ.Κ. εντάσσει στην πολιτική του φιλοσοφία θέσεις και σκοπούς 
που εµπίπτουν περισσότερο στην πολιτική θεωρία του Κράτους Πρόνοιας. Έτσι, εισάγει τον όρο 
��κοινωνική κατανάλωση�� ως βασικό στοιχείο της κοινωνικής του πολιτικής βούλησης, κωδικοποιώντας 
τις επιµέρους πολιτικές του επιλογές που συνίστανται, στην διεύρυνση παροχής και κατανάλωσης από 
τους πολίτες κοινωνικών αγαθών, όπως υγεία, παιδεία, πολιτισµός. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον δίνεται σε 
ευπαθείς πληθυσµούς που δραστηριοποιούνται στις παρυφές του κοινωνικού και οικονοµικού ιστού, 
θεσπίζοντας µέτρα για την ανακούφισή τους αλλά και για την πρόληψη αυτών των καταστάσεων.  
 Σηµαντικό πρόβληµα υπάρχει στον σαφή καθορισµό της πολιτικής πλατφόρµας / ιδεολογίας των 
κοµµάτων στην Ελλάδα της περιόδου που ερευνούµε. Έτσι, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. από τη µια αποστασιοποιείται 
από την πολιτική του ταύτιση µε το ��κράτος πρόνοιας�� γιατί δεν ικανοποιείται έτσι το αίτηµα του λαού 
για σοσιαλισµό, ενώ παράλληλα υιοθετεί πολιτικές πρακτικές που προσεγγίζουν, αν δεν νοούνται ως 
σαφείς ενέργειες µιας πολιτικής προνοιακού χαρακτήρα. Συγκεκριµένα, το ΠΑ.ΣΟ.Κ., παρά τις 
διατυπώσεις του κατά του κράτους πρόνοιας στις γενικότερες πολιτικές του τοποθετήσεις, εντούτοις σε 
επιµέρους προβλήµατα εµφανίζεται  να παράσχει κοινωνικές υπηρεσίες και αγαθά ενταγµένα στην 
πολιτική φιλοσοφία του κράτους πρόνοιας, τόσο στο επίπεδο αυτών καθαυτών των πολιτικών πρακτικών 
και εφαρµογών αλλά υιοθετώντας στο πολιτικό του corpus το τεκµηριωµένο πλαίσιο φιλοσοφικής 
θεώρησης που προσέφεραν οι υποστηρικτές της θεωρίας του Κ.Π.  
 Έτσι, λαµβάνονται αποφάσεις από την Κεντρική Επιτροπή του κινήµατος που δηλώνουν µε 
σαφήνεια πως: ��... η κοινωνική παροχή ή το κοινωνικό αγαθό είναι δικαίωµα ολόκληρου του λαού και 
υπόκειται στη φροντίδα της πολιτείας...��, και στην ίδια κατεύθυνση, ��... η επένδυση πόρων σε 
κοινωνικές παροχές είναι παραγωγική επένδυση µακροπρόθεσµης εµβέλειας και αποδοτικότητας��, ��... η 
δηµιουργία των όρων που διασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες στην πρόσβαση στα κοινωνικά αγαθά και η 
προτεραιότητα στην προστασία των ��ευπαθών οµάδων��175.  
 Το Πενταετές Πρόγραµµα της κυβέρνησης που αφορά τα έτη 1983-1987, αποδίδει ιδιαίτερη 
σηµασία σε τοµείς της κοινωνικής πραγµατικότητας που εντάσσονται στα πλαίσια της Προνοιακής 
Πολιτικής, στοχεύοντας στην καλυτέρευση της ποιότητας ζωής και στην εξασφάλιση των προϋποθέσεων 
για την παροχή υπηρεσιών για την άµεση και ικανοποιητική κάλυψη των αναδυόµενων αναγκών των 
πολιτών. ��Ιδιαίτερα θα επιδιωχθεί η άµεση ικανοποίηση των βασικών αναγκών για όλα τα στρώµατα 
του πληθυσµού, η αναβάθµιση των υπηρεσιών που προσφέρονται. Οι επενδυτικές επιλογές που θα 
αποτελούν το µέσο ώθησης για την καλυτέρευση των όρων ζωής στην πενταετία 1983-1987, συγκλίνουν 
στους παρακάτω τοµείς: ριζική βελτίωση των κοινωνικών και συλλογικών υπηρεσιών, ιδιαίτερα της 
υγείας, της κοινωνικής πρόνοιας και ασφάλειας, της παιδείας, επέκταση των υπηρεσιών που 

                                                           
173 . Παπανδρέου Α., ��Η Ελλάδα στους Έλληνες��, Εκδ. Καρανάση, Αθήνα 1976, σελ.485, επίσης στο ίδιο πνεύµα, ��Τί 
είναι το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα��, Μηνιαίο Ενηµερωτικό ∆ελτίο, Εκδ.ΚΕΜΕ-∆ΙΑ ΠΑΣΟΚ, τ.9, ∆εκέµβριος 
1976, σελ.34. 
174 . ΠΑ.ΣΟ.Κ., ��Οι θέσεις της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. για το συνέδριο��, Εκδ. ΚΕ.ΜΕ. ∆ΙΑ - ΠΑΣΟΚ, 
Αθήνα 1984, σελ.47 και σελ.111.  
175 . ΠΑ.ΣΟ.Κ., όπ.π., σελ.124.  
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εξυπηρετούν την εργαζόµενη γυναίκα και πέρα από τα αστικά κέντρα��176. Η επιλογή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
αναδεικνύει σε βασικούς στόχους της πολιτικής του φιλοσοφίας, τα πεδία δράσης του Κράτους 
Πρόνοιας, όπως εκτέθηκαν προηγούµενα, προσδιορίζοντας το πολιτικό του ενδιαφέρον, στο γενικότερο 
τοµέα των υπηρεσιών και ειδικότερα στην υγεία, στην κοινωνική ασφάλεια και στην παιδεία.  
 Στο ίδιο πνεύµα µε τα προηγούµενα εντάσσονται και οι προγραµµατικές δηλώσεις της 
κυβέρνησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. εκφρασµένες από τον Α.Παπανδρέου, ζητώντας την εµπιστοσύνη της 
Βουλής, στις 22/6/1985177, ��... στη νέα 4ετία - στα πλαίσια της παραπέρα προώθησης του κράτους 
πρόνοιας και της κοινωνικής δικαιοσύνης...��, επιβεβαιώνοντας τη σαφή πολιτική απόφαση να 
ακολουθηθεί µια πολιτική πρακτική ενταγµένη στη φιλοσοφία του κράτους πρόνοιας, σηµατοδοτώντας 
ταυτόχρονα την ολοκλήρωση µιας πρώτης τετραετούς εφαρµογής της προνοιακής πολιτικής, 
προσδιορισµένης από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ελληνικού κοινωνικοοικονοµικού τοπίου, αλλά 
και κλείνοντας τον απολογισµό της προηγούµενης τετραετίας που θα αποτελέσει οδηγό για την επόµενη, 
εκφράζει την άποψη πως το πρόγραµµα ��είναι µια συνολική και ολοκληρωµένη πρόταση για την πρόοδο 
και την ευηµερία της χώρας µας, για την εξυπηρέτηση και προώθηση του εθνικού συµφέροντος και τη 
βελτίωση των συνθηκών ζωής για όλους τους πολίτες��178.  
 Οι θέσεις αυτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ. εµφανίζουν µια ουσιαστική αντιφατική πολιτική τουλάχιστον στο 
επίπεδο λεκτικού προσδιορισµού της ιδεολογικής του ταυτότητας, καθιστώντας προβληµατική την 
οριστική σύνδεση της φιλοσοφίας του κινήµατος µε ένα σύγχρονο πολιτικό θεωρητικό µοντέλο. Η 
ιδιότυπη αυτή πολιτική πρακτική που ανέπτυξε το ΠΑ.ΣΟ.Κ. από τα πρώτα χρόνια της οργανωτικής του 
προσπάθειας και συνεχίστηκε ως τα χρόνια της ανάληψης της εξουσίας, εξηγείται, εν µέρει τουλάχιστον, 
από την προσπάθειά του να εµφανιστεί ως ένας πραγµατικά νέος φορέας, σχηµατικά και 
ιδεολογικοπολιτικά, ταυτόχρονα ριζοσπαστικός αλλά και ρεαλιστικός.  
 Ο Μ.Σπουρδαλάκης179 αναλύοντας την πολιτική ιδεολογία του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κάνει λόγο για ύπαρξη 
πληθώρας πολιτικών τάσεων µέσα στο κόµµα, µε αποτέλεσµα να εµφανίζει µια πολιτική διγλωσσία. Η 
πρώτη ��είχε την τάση να παρουσιάζει το κίνηµα µε τα χρώµατα του ��ρεαλισµού��, σοβαρότητας και 
σύνεσης, ενώ η άλλη επιδείκνυε µια επιµονή στους ριζοσπαστικούς στρατηγικούς στόχους του 
κινήµατος...��, γεγονός που λειτούργησε καταλυτικά στην διατήρηση της ρευστής εσωτερικής του 
ενότητας, ενώ ταυτόχρονα αυτός ο πλουραλισµός αποδείχθηκε εφαλτήριο εκλογικής ανόδου. Το ίδιο 
παρατηρείται και από άλλους ερευνητές που ασχολήθηκαν µε τον πολιτικό λόγο του κινήµατος κατά την 
περίοδο που εκτείνεται από την ίδρυσή του ως την ανάληψη της εξουσίας. Έτσι, �'η τάση για έναν 
φραστικό ριζοσπαστισµό και για τοποθετήσεις µαξιµαλιστικές και εντυπωσιακές στο πεδίο είτε της 
εσωτερικής είτε της εξωτερικής πολιτικής...��180, διαµορφώνουν έναν πολιτικό λόγο λειτουργικά 
ευέλικτο και ερµηνευτικά αόριστο, εναρµονιζόµενο τόσο µε τη ριζοσπαστική σοσιαλιστική ιδεολογία 
όσο και µε την πολιτική φιλοσοφία του κράτους πρόνοιας, την οποία και αναζητούµε. 
 Στην περίπτωση όµως του ΠΑΣΟΚ, ένας πιθανός αυτοπροσδιορισµός της πολιτικής του 
φιλοσοφίας στενά συνδεδεµένος µε τη θεωρία του Κ.Π., αναµφισβήτητα θα στερούσε σηµαντικό τµήµα 
                                                           
176 . Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας: Πενταετές πρόγραµµα οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης 1983-1987, Αθήνα 
1984. Επίσης τα ίδια στοιχεία παρατίθενται στην, Εισηγητική Έκθεση του Ν.1404/83, ��∆οµή και Λειτουργία των 
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων��, σελ.5. 
177 . Κούτση Μ. (επιµ.),��Λόγοι του πρωθυπουργού Α.Γ.Παπανδρέου��, Εκδ. Γ.Γ.Τ.Π. ∆ιεύθυνση Πληροφόρησης, Αθήνα 
1985, σελ. 139. 
178 . Κούτση Μ.(επιµ.)., όπ.π., σελ.144.  
179 . Σπουρδαλάκης Μ., ΠΑ.ΣΟ.Κ. ∆οµή, Εσωκοµµατικές κρίσεις και συγκέντρωση εξουσίας, Εκδ. Εξάντας, Αθήνα 1988, 
σελ.15. Επίσης για το ίδιο ζήτηµα, της ιδεολογικο-πολιτικής αµφισηµίας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. ο Γ.∆.Κατσούλης αναφέρει πως 
��το ΠΑΣΟΚ κινείται µεταξύ ��οράµατος�� και ��εφικτού��. Αναπτύσσοντας τη θεωρία των ��βαθµιαίων βηµάτων�� απλώς 
βελτιώνοντας το καπιταλιστικό σύστηµα παραγωγής και διακυβέρνησης. Και ενώ ο λαός είχε τη ��βούληση�� και την 
απαίτηση βαθιών αλλαγών, αυτή τη ��βούληση�� η ηγεσία του ΠΑ.ΣΟ.Κ., την τοποθέτησε στο ��όραµα�� και στην πράξη 
ακολουθώντας τη θεωρία του ��εφικτού��, δηλαδή των µεταρρυθµίσεων που δεν αγγίζουν το αστικό σύστηµα, απλώς το 
βελτιώνουν. Έτσι εξηγείται και η παλινωδία µεταξύ έργων και λόγων της πασοκικής ηγεσίας��. Κατσούλης Γ.∆., Η 
ιδεολογία του ΠΑΣΟΚ, στο περ. Νέα Κοινωνιολογία, τεύχ.8, Άνοιξη 1990, σελ.36.  
180 . Μάνεσης Α., ��Η εξέλιξη των πολιτικών θεσµών στην Ελλάδα: αναζητώντας µια δύσκολη νοµιµοποίηση��, στο ��Η 
Ελλάδα σε εξέλιξη�� (Συλλογικός τόµος), Εκδ. Εξάντας, Αθήνα 1986, σελ.39. 
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της ριζοσπαστικής του πολιτικής πρότασης, ενώ ταυτόχρονα θα παρείχε στα αριστερά κόµµατα την 
επιχειρηµατολογία της µαρξιστικής κριτικής έναντι των προνοιακών πολιτικών, καθιστώντας τουλάχιστο 
προβληµατική την ιδεολογική προσκόλληση των κοινωνικών οµάδων που απέβλεπαν σε ευρεία ρήξη µε 
το αόριστο και ασαφές κοινωνικά ��κατεστηµένο��. 
 Τα προσδιοριζόµενα ως αντιπολιτευτικά πολιτικά κείµενα του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή µετά το 1989, 
ερµηνεύουν τόσο την πρώτη (1981-1985) όσο και τη δεύτερη (1985-1989) περίοδο διακυβέρνησης της 
χώρας ως την προσπάθεια και επίτευξη τελικά εφαρµογής της κοινωνικής αλλαγής, της εγκαθίδρυσης 
πραγµατικής δηµοκρατίας στη χώρα και της κατάκτησης των λαϊκών αιτηµάτων, διαµορφώνοντας µια 
Ελλάδα σύγχρονη µε έντονα τα χαρακτηριστικά ενός κοινωνικού κράτους181.  
 Το θεωρητικό µοντέλο του Κράτους Πρόνοιας ως πολιτική επιλογή και φιλοσοφία του ΠΑΣΟΚ, 
υιοθετείται αλλά και υπεραµύνεται από το κίνηµα, υποσχόµενο την επανασύστασή του, παράλληλα όµως 
επαναφέρει πολιτικά συνθήµατα της δεκαετίας του �70 σχετικά µε την ��αναδιανοµή του εισοδήµατος 
υπέρ των ασθενέστερων κοινωνικών τάξεων και την ανακατανοµή του πλούτου υπέρ των πιο 
υποβαθµισµένων περιφερειών��,182 διαµορφώνοντας τις προϋποθέσεις για την επίτευξη της κοινωνικής 
δικαιοσύνης. Η ανάληψη της εξουσίας από τη Ν.∆. σήµανε και την οριστική θεσµική ακύρωση του 
Κράτους Πρόνοιας που εγκαθίδρυσε το ΠΑ.ΣΟ.Κ., εγκαινιάζοντας τις αρχές της πολιτικής φιλοσοφίας 
του νεοφιλελευθερισµού. Ο πρόεδρος του κινήµατος, βασικός διαµορφωτής των πολιτικών επιλογών που 
τίθενται, επαναπροσδιορίζει τους βασικούς άξονες της πρότασης του ΠΑ.ΣΟ.Κ., όπου µεταξύ άλλων 
επισηµαίνει την ανάγκη, η εκσυγχρονιστική και αναδιαρθρωτική πρόταση ��... να συνοδεύεται από µια 
αναδιανεµητική πολιτική, που θα εξασφαλίζει ένα επίπεδο κοινωνικών παροχών, οι οποίες θα ικανοποιούν 
τις βασικές ανάγκες κάθε Έλληνα πολίτη, θα διασώζουν δηλαδή το κράτος πρόνοιας��183.  
 Ο K.Τσουκαλάς184 αναγνωρίζει στην σοσιαλιστική κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. προγραµµατικές 
διακηρύξεις µέσα στο πνεύµα της πολιτικής προνοιακού χαρακτήρα. Όµως εντοπίζει τις δυσκολίες 
εφαρµογής ενός τέτοιου προγράµµατος και κάνει λόγο για αντιφάσεις της πολιτικής αυτής στην Ελλάδα. 
Συγκεκριµένα, η παρατεταµένη δηµοσιονοµική κρίση του Κράτους, που είναι ιδιαίτερα έντονη στην 
Ελλάδα, συντείνει στην παρεµπόδιση ανάπτυξης προγράµµατος διακυβέρνησης, στα πλαίσια ενός 
ικανοποιητικά λειτουργούντος κράτους πρόνοιας. Ο Τσουκαλάς τονίζει την ανάδειξη της σπουδαιότητας 
του οικονοµικού παράγοντα για την ανάπτυξη µιας πολιτικής κράτους πρόνοιας. Από την άλλη, αναφέρει 
πως µια απλή διαχείριση της κρίσης ή µια πολιτική σταδιακών αλλαγών, δεν έχει να προσφέρει τίποτα 
στους Έλληνες σοσιαλιστές. Συνεπώς καταλήγει κρίνοντας πως η αναδίπλωση και αναµονή της 
πολιτικής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. για την εφαρµογή του προγράµµατός του, µπορεί να επιφέρει δυσαρέσκεια  και 
να πλήξει την αξιοπιστία του, σε περίπτωση που διατηρηθεί για καιρό στο ��ψυγείο��. Η σπουδαιότητα 
των οικονοµικών συνθηκών που επικρατούσαν στην Ελλάδα, µε έντονα τα χαρακτηριστικά 
��υπανάπτυξης�� µιας περιφερειακής καπιταλιστικής χώρας, παράλληλα µε την έλλειψη (ή αδυναµία 
εκπόνησης) συνολικών κοινωνικο-οικονοµικών µεταρρυθµιστικών µεταβολών, που θα δρούσαν 

                                                           
181 . Στο 3ο Εθνικό Συµβούλιο, µε την συµπλήρωση 19 χρόνων από την ιδρυτική πράξη της 3ης Σεπτέµβρη 1974, 
ανασυστήνεται η ιστορία του κινήµατος ως αντιπολίτευση (1974-1981) αρχικά και ως κυβερνητική εξουσία κατά το 1981-
1989, ορίζοντας τους κεντρικούς άξονες των πολιτικών επιλογών που επιτεύχθηκαν. Ερµηνεύοντας έτσι την περίοδο 
διακυβέρνησης της χώρας, ενόψει µάλιστα των ήδη προκηρυγµένων εκλογών, το κείµενο αποκτά σηµαντική πολιτική 
βαρύτητα, προσεγγίζοντας τις πολιτικές επιλογές του κινήµατος µε το κυρίαρχο και κινητοποιό κριτήριο της επερχόµενης 
εκλογικής µάχης των βουλευτικών εκλογών. Έτσι, στον πυρήνα των υποσχέσεων που θα σηµατοδοτήσει η επιστροφή στην 
εξουσία είναι η θέσπιση και λειτουργία του κοινωνικού κράτους και της κοινωνικής δικαιοσύνης µε τα χαρακτηριστικά που 
εφαρµόστηκε στην περίοδο 1981-1989. Η πρωτόλεια πολιτική φιλοσοφία του ��Ελληνικού τρίτου δρόµου του 
Σοσιαλισµού�� λαµβάνει νέο νόηµα µετά από µια εικοσαετία συσπειρώνοντας τους πολίτες σε ένα νέο αγώνα µε κριτήριο 
��τις αξίες του ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ. Με υπέρτατη αξία τον Άνθρωπο και συνιστώσες την πολιτική, 
οικονοµική και κοινωνική δηµοκρατία. Το κράτος δικαίου και την κοινωνική αλληλεγγύη��. ∆ιακήρυξη 3ης Σεπτεµβρίου 
1993, Η διακήρυξη για την αναγέννηση της Ελλάδας για την αναγέννηση του Ελληνισµού, Αθήνα 3-4 Σεπτέµβρη 1993. 
182 . ∆ιακήρυξη 3ης Σεπτεµβρίου 1993, όπ.π. 
183 . Παπανδρέου Α.Γ., Η Ελλάδα στις νέες εξελίξεις, Εκδ. Αιχµή, Αθήνα 1992, σελ.108.  
184 . Tsoucalas Const., Radical reformism in a �pre-welfare� society: the antinomies of democratic socialism in Greece., σελ. 
27, στο  ��Socialism in Greece��, (επιµ. Z.Tzannatos), Gower Publishing Company Limited, 1986. 
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ενισχυτικά στην εγκαθίδρυση νέων εκσυγχρονιστικών θεσµών, επισηµαίνονται από τον Σ.Μπουζάκη185 
ως κύριοι ακυρωτικοί παράγοντες εφαρµογής και επιτυχίας µιας πολιτικής φιλοσοφίας ενταγµένης στα 
πλαίσια του ��κράτους πρόνοιας�� κατά την περίοδο 1981-85. 
 Η διαφορετικότητα πρόσληψης και εφαρµογής των πολιτικών θεωριών και πρακτικών, όπως 
εµφανίστηκαν στη ∆ύση, ενέχουν ενγενή δυσκολία, σε σχέση µε την ελληνική πραγµατικότητα όπως ήδη 
αναφέρθηκε προηγουµένως. Εξαιτίας των διαφορετικών κοινωνικο-οικονοµικών συνθηκών αλλά και 
συνεπεία των πολιτικών θεσµών που επικρατούν σε κάθε χώρα, υιοθετούνται, µετατρεπόµενα στις 
ιδιαίτερες επικρατούσες συνθήκες, οι πολιτικές θεωρίες και η εφαρµογή τους. Συνεπώς, λογικό 
εµφανίζεται η πολιτική εφαρµογή της θεωρίας του Κράτους Πρόνοιας στην ελληνική πραγµατικότητα 
από το ΠΑ.ΣΟ.Κ., να διαφέρει σηµαντικά από το µοντέλο κοινωνικής πρόνοιας, όπως αυτό εµφανίστηκε 
κατά τη δεκαετία  1960-70 στη Σουηδία ή στην Αµερική, τόσο σε έκταση, όσο και σε ποιότητα.  
 Υπό από αυτές τις συνθήκες παρουσιάζεται και η προσπάθεια οικοδόµησης κοινωνικού κράτους 
στην Ελλάδα, σε χρονικές περιόδους οικονοµικής κρίσης (περίοδοι που τοποθετούνται χρονικά πριν από 
τις πετρελαϊκές κρίσεις του 1973 και 1979), σε αντίθεση µε τη διεθνή εµπειρία κατά την οποία οι ∆υτικές 
κυβερνήσεις ανέστειλαν, περιόρισαν ή αναδιοργάνωσαν σε νέα βάση και φιλοσοφία τις πολιτικές τους 
επιλογές, κυρίως στο επίπεδο της δικαιότερης κατανοµής του εισοδήµατος. Εξαιτίας της δυσµενής 
οικονοµικής συγκυρίας, της δεκαετίας του �80, έντονη υπήρξε η συζήτηση για µεταστροφή των 
προνοιακών πολιτικών παράλληλα µε µια µείωση παρέµβασής τους. Η επιλογή του ΠΑΣΟΚ να 
προωθήσει και να εφαρµόσει µια επιµέρους ή γενικότερη πολιτική ενταγµένη στα πλαίσια µιας 
προνοιακής πολιτικής, προσδιορίζεται ως καθυστερηµένη και ��παράδοξη��186. 
 Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. προχωρά σε σταδιακές αλλαγές, προβαίνοντας σε µεταρρυθµιστικές προσπάθειες 
στο χώρο της εκπαίδευσης, της υγείας, και των εργατικών συνδικάτων. Όµως αυτές οι αλλαγές, σε 
αρκετές περιπτώσεις, δεν επαρκούν για να µετατρέψουν τις παγιωµένες συντηρητικές κοινωνικο-
οικονοµικές δοµές και να πραγµατοποιηθεί ο σοσιαλιστικός µετασχηµατισµός, που αποτελεί άλλωστε 
και τον τελικό αντικειµενικό στόχο της πολιτικής διακήρυξης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Οι προγραµµατικές 
διακηρύξεις µεγάλων αλλαγών καθυστερούν ή αναστέλλονται, συντελώντας αποφασιστικά στην 
αποµάκρυνση του διακηρυγµένου στόχου του σοσιαλιστικού µετασχηµατισµού. ��Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
αναδείχθηκε στην πλειοψηφία εξαιτίας της εναπόθεσης των προσδοκιών του κόσµου σ� αυτό. Έτσι 
ανέλαβε τεράστιες δεσµεύσεις ικανοποίησης αιτηµάτων πέρα και πάνω από τις πολιτικές του 
δυνατότητες��187.  
 Παρά τις οποιεσδήποτε αµφισβητήσεις για την επίτευξη εφαρµογής ή µη, µιας συνολικής, 
καθολικής πολιτικής, ενταγµένης στην φιλοσοφία του Κράτους Πρόνοιας, εντούτοις σηµαντικά βήµατα 
σε συγκεκριµένους τοµείς κοινωνικοπολιτικής δράσης επιχειρήθηκαν, σχεδιάστηκαν ή απλά 
προβλήθηκαν δηµόσια από το ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

                                                           
185 . Μπουζάκης Σ., Εκπαιδευτικές Μεταρρυθµίσεις στη δεκαετία του �80, στο Πυργιωτάκης Ι.Ε. - Κανάκης Ι.Ν. (επιµ.), 
Παγκόσµια Κρίση στην Εκπαίδευση, Εκδ. Γρηγόρης, Αθήνα 1992, σελ.258. Ωστόσο ο Σ.Μπουζάκης αναλύοντας την 
πρώτη περίοδο διακυβέρνησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κρίνει την πολιτική του φιλοσοφία ενταγµένη στα πλαίσια του ��κράτους 
πρόνοιας��, γεγονός που συνάγεται από το είδος και την ποιότητα των κοινωνικών παροχών, στις οποίες προέβη το 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. κατά την περίοδο διακυβέρνησης.  
186 . Σπουρδαλάκης Μ., Από το ��Κίνηµα ∆ιαµαρτυρίας�� στο ��Νέο ΠΑΣΟΚ��, στο, ΠΑΣΟΚ, Κόµµα - Κράτος - Κοινωνία, 
(επιµ. Σπουρδαλάκης Μ.), Εκδ. Πατάκη, Αθήνα 1998, σελ.57. 
187 . Tsoucalas C., όπ.π., σελ.32. 



 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
3. Κεντρικοί άξονες διερεύνησης της εκπαιδευτικής πολιτικής 
 
 
 Οι άξονες διερεύνησης της Εκπαιδευτικής Πολιτικής αναφορικά προς τους οποίους επιχειρείται 
η ιδεολογική προβολή και η αναζήτηση της ιδεολογικής βάσης, δεν προκύπτουν αυθαίρετα, ούτε ως 
υπερβατολογικές δεσµεύσεις της εµπειρικής έρευνας. Οι άξονες επί των οποίων βασιζόµαστε, 
προκύπτουν µέσω της συσχέτισης του εµπειρικού αντικειµένου, δηλαδή των πολιτικών στην εκπαίδευση, 
κατά την εξεταζόµενη περίοδο, και της γενικότερης θεωρητικής συζήτησης πάνω στην ανάλυση και 
ερµηνεία της εκπαιδευτικής πολιτικής. Η αναζήτηση της εκπαιδευτικής πολιτικής σε µια ερευνητική 
διαδικασία, συνίσταται στην επιλογή ενός συγκεκριµένου εκπαιδευτικού τοµέα, επί του οποίου θα 
αναζητηθεί και θα ελεγχθεί (στη συγκεκριµένη ερευνητική εργασία), η προβολή και αναπαράσταση αλλά 
κυρίως η αντιστοιχία µεταξύ ιδεολογικο-πολιτικού σώµατος και εκπαιδευτικής πολιτικής 
πραγµατικότητας. Η ανάλυση της εκπαιδευτικής πολιτικής πρακτικής (στη συγκεκριµένη εργασία) 
αποτελεί καταρχήν έρευνα της εκπαίδευσης ως πολιτικο-κοινωνικού θεσµού στα πλαίσια ενός 
συγκεκριµένου χωρο-χρονικού σχήµατος (κοινωνικού και πολιτικού). Η ανάγκη προσδιορισµού των 
κεντρικών αξόνων, προκύπτει τόσο από την επιτακτική προϋπόθεση περιορισµού και προσδιορισµού του 
ειδικότερου ερευνώµενου πεδίου, όσο και ως απαραίτητη προϋπόθεση εγκυρότητας της ερευνητικής 
διαδικασίας.  
 Ο απαραίτητος περιορισµός του ιδιαίτερου ερευνητικού αντικειµένου της εργασίας, και η µελέτη 
συγκεκριµένων εκπαιδευτικών γεγονότων, τίθεται από την ίδια την έκταση της εκπαιδευτικής 
πραγµατικότητας, αλλά και από την ανάγκη για µια αναλυτική, τεκµηριωµένη και εξαντλητική 
διερεύνηση σε ένα µικροεπίπεδο, ενός συγκεκριµένου τοµέα της εκπαιδευτικής πολιτικής. Επίσης, ο 
χρονικός προσδιορισµός της ερευνητικής αναζήτησης, δηλ. της περιόδου 1975-1984, αποτελεί την βάση 
άντλησης και καθορισµού κεντρικών ζητηµάτων, κατά τη διαχρονία της περιόδου, ώστε να καταστεί 
εφικτή η προβολή διαφορετικών εκπαιδευτικών επιλογών, µέσα στην εξέλιξη του χωρο-χρόνου, καθώς 
και η ανάδειξη της εξέλιξης που πιθανώς παρουσιάζεται στην εκπαιδευτική πολιτική στρατηγική, ως 
αντανάκλαση αλλαγών του ιδεολογικο-πολιτικού φορέα. Η δεύτερη προϋπόθεση, της ερευνητικής 
εγκυρότητας, αναδεικνύεται από την ίδια τη φύση του θέµατος. ∆ηλαδή, η ανάλυση της εκπαιδευτικής 
πολιτικής (τόσο στο επίπεδο της προβολής, αλλά κυρίως στο επίπεδο της πρακτικής που επισείει την 
ερµηνεία), αναπόφευκτα εµπλέκει την ίδια την κοινωνική θεώρηση (κοσµοαντίληψη) του ερευνητή, 
εφόσον ο προσδιορισµένος χωροχρόνος συµπίπτει µε την πολιτική, κοινωνική παρουσία του, 
δηµιουργώντας µια σχέση αµφίδροµης αλληλεπίδρασης. Η προσπάθεια περιορισµού, της υφιστάµενης 
άµεσης ��εµπλοκής�� του ερευνητή, δηλ. των ατοµικών κοινωνικών θεωρήσεών του, µε την καθηµερινή 
κοινωνική και πολιτική εµπειρία, που θέτει σε κίνδυνο την εγκυρότητα όλης της διαδικασίας, 
επιτυγχάνεται, µε την προβολή και τον προσδιορισµό συγκεκριµένων κριτηρίων/αξόνων διερεύνησης της 
εκπαιδευτικής πολιτικής.  
 Το ειδικότερο ενδιαφέρον της παρούσας εργασίας, προκύπτει µε τη µορφή κεντρικών αξόνων, 
που υφίστανται και λειτουργούν συγκρουσιακά στο πεδίο της ιδεολογικής θεωρητικής σύλληψης και 
κατανόησης της εκπαίδευσης, αλλά και από το ατοµικό ενδιαφέρον του ερευνητή που διεκπεραιώνει τη 
συγκεκριµένη διαδικασία (δηλ. από το πρωταρχικό κεντρικό και κινητοποιό ερώτηµα για την ύπαρξη, 
τον ρόλο και τη λειτουργία του ιδεολογικο-πολιτικού σώµατος στη διαµόρφωση των εκπαιδευτικών 
πολιτικών επιλογών στην ελληνική πραγµατικότητα). Σύµφωνα, λοιπόν µε τα παραπάνω, προκύπτουν 
σηµαντικά ζητήµατα διαφορετικής εκπαιδευτικής θεώρησης, που οφείλονται κύρια, στην υιοθέτηση 
ασύµφωνων ιδεολογικο-πολιτικών αρχών και θεωριών, µεταξύ των οποίων, κεντρικά και διαχρονικά 
θεωρούνται, η προσέγγιση της ��ισότητας ευκαιριών�� και η ��συµµετοχική διαδικασία στα συλλογικά 
όργανα λήψης αποφάσεων��. 
 Η διαπραγµάτευση των κεντρικών θεµατικών αξόνων, όπως αναδύθηκαν από τον προσδιορισµό 
των διαφορετικών ιδεολογικο-πολιτικών θεωρήσεων, πραγµατοποιείται σε ένα ευρύ θεωρητικό πλαίσιο, 
που σε µεγάλο βαθµό αντλεί σκέψεις και απόψεις από τη διεθνή συζήτηση, προκειµένου να 
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παρουσιαστεί η πολυσχιδία των απόψεων και των προσεγγίσεων. Η συγκρότηση κατηγοριών 
εκπαιδευτικών προβληµάτων, παρέχει την δυνατότητα, η ανάλυση και περιγραφή να µην περιοριστεί σε 
µια απλή συσχέτιση µεταξύ στόχων και εφαρµογής των πολιτικών, αλλά να συµβάλλει στη συνολική 
κατανόηση και ερµηνεία του τρόπου σύλληψης και µετουσίωσης της πολιτικής θεωρίας σε 
συγκεκριµένες εκπαιδευτικές επιλογές. Όπως ήδη αποσαφηνίστηκε στην αρχή της εργασίας, η αναφορά 
στα διεθνή συστήµατα πολιτικής σκέψης, αλλά και στις συγκεκριµένες εκπαιδευτικές επιλογές που 
προσδιορίζουν και προσδιορίζονται µέσα στα πλαίσια της γενικότερης κοσµοθεωρίας τους, δεν εγείρει 
δεσµεύσεις ταύτισης ή συγκερασµού των πολιτικών και εκπαιδευτικών θεωριών, όπως καταγράφονται 
στη διεθνή βιβλιογραφία, µε τις αντίστοιχες ελληνικές. Η διερεύνηση της ύπαρξης ή µη, σχέσης, µεταξύ 
της προβαλλόµενης και εφαρµοζόµενης εκπαιδευτικής πολιτικής αναφορικά προς το ιδεολογικο-πολιτικό 
σώµα του κοµµατικού φορέα, αναφέρεται στην Ελληνική πολιτική-εκπαιδευτική πραγµατικότητα, που 
διατηρεί την αυτονοµία της και το ιδιαίτερο ερευνητικό της παράδειγµα. Ωστόσο, η άντληση απόψεων 
και επιχειρηµάτων από τις δύο θεωρητικές προσεγγίσεις της εκπαιδευτικής πολιτικής, όπως 
καταγράφονται στη διεθνή συζήτηση και βιβλιογραφία, προσφέρουν τη δυνατότητα εκτεταµένης 
κριτικής ανακατασκευής των επιχειρηµάτων τους µε άµεση προβολή και σχέση προς την ελληνική 
εκπαιδευτική και πολιτικο-ιδεολογική επιχειρηµατολογία.  
 Η επιλογή διαχρονικής διερεύνησης των συγκεκριµένων τοµέων της εκπαιδευτικής πολιτικής, 
δηλαδή, της διαδικασίας πρόσβασης από το ∆ηµοτικό στο Γυµνάσιο σε ένα εισαγωγικό επίπεδο και 
κυρίως από το Γυµνάσιο στο Λύκειο, αλλά και η εξέλιξη του θεσµού της συµµετοχής των 
φοιτητών/σπουδαστών στα συλλογικά όργανα διοίκησης της Γ΄βάθµιας εκπαίδευσης, υπαγορεύθηκε: 
κατ΄ αρχήν από το µειωµένο ερευνητικό ��χώρο�� που καταλαµβάνει η διαδικασία πρόσβασης στο 
δεύτερο κύκλο της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, παρά την πολύµορφη διαπραγµάτευση µε 
µεταρρυθµιστικές προσπάθειες καθ� όλη την ερευνώµενη περίοδο (ενώ αντίθετα σηµαντικές εργασίες 
εξέτασαν διεξοδικά την πρόσβαση στην Γ΄βάθµια Εκπαίδευση). Επίσης, ο δεύτερος άξονας, της 
συµµετοχής των φοιτητών/σπουδαστών στα συλλογικά όργανα λήψης αποφάσεων στα Τριτοβάθµια 
Ιδρύµατα, δεν έχει µελετηθεί επαρκώς, µε αποτέλεσµα να απουσιάζει µια συνολική διαχρονική θεώρηση 
εξέλιξης του θεσµού, παρά το γεγονός πως το συγκεκριµένο ζήτηµα - κατά την εξεταζόµενη περίοδο - 
αποτέλεσε πεδίο οξύτατων συγκρούσεων και αντιπαραθέσεων, και άσκησης πολιτικών και 
µεταρρυθµίσεων ιδιαίτερου ερευνητικού ενδιαφέροντος, ενδεικτικού της διαφορετικής εκπαιδευτικής 
πολιτικής φιλοσοφίας των κυβερνήσεων. Τέλος, ο σηµαντικότερος λόγος, αναδύεται από το ίδιο το 
κριτήριο διερεύνησης της εκπαιδευτικής πολιτικής, δηλ., το ρόλο του ιδεολογικο-πολιτικού σώµατος του 
κοµµατικού φορέα (είτε από κυβερνητική είτε από αντιπολιτευτική θέση) στη διαµόρφωση µιας 
συγκεκριµένης εκπαιδευτικής µεταρρυθµιστικής επιλογής.  
 
 
3.1. Ισότητα ευκαιριών, πεδίο διαλόγου και σύγκρουσης στην εκπαίδευση 
 
 Η έννοια της ��ισότητας�� εµπεριέχει αξιολογική ουδετερότητα, παράλληλα όµως και αοριστία, 
τουλάχιστον κατά την χρήση της στην πολιτική συζήτηση. Αποτελεί ιδεολογικό συνεκτικό δεσµό, µε 
διαφορετικές προεκτάσεις και εννοιολογικές ρίζες σε πολιτικές θεωρίες κυρίαρχες στις ∆υτικές 
κοινωνίες, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί, κοινό σηµείο διαλόγου σχεσιακά ή διαµετρικά διαφορετικών 
θεωριών. Η συζήτηση περί ��ισότητας�� του ατόµου, ανάγεται και έχει ως αφετηρία τους στωικούς, 
��µέχρι τους πρώτους χρόνους του χριστιανισµού για να αναβιώσει κατά τη διάρκεια της 
Μεταρρύθµισης, να προσλάβει φιλοσοφική αξία στον Ρουσσώ και στους ουτοπικούς σοσιαλιστές και να 
εκφρασθεί µε τη µορφή γνήσιου κανόνα δικαίου στις διακηρύξεις δικαιωµάτων από τον δέκατο όγδοο 
αιώνα µέχρι σήµερα��1. 
 Η αποσαφήνιση του όρου, παραπέµπει πρωταρχικά και αναπόφευκτα στη συνάντηση δύο 
αντιτιθέµενων θεωριών, της προνοιακής πολιτικής και του Φιλελευθερισµού και ανάγεται στην 

                                                           
1 . Bobbio N., Ισότητα και Ελευθερία, Μτφ. Αρχιµανδρίτου Μ., Εκδ.Πόλις, Αθήνα 1998, σελ.58. 
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φιλοσοφική σύγκρουση των δύο ρευµάτων για την επικράτηση των επιµέρους πολιτικών επιλογών όπως 
είναι, η αµεροληψία έναντι της ισότητας, η ισότητα ευκαιριών έναντι της θετικής διάκρισης, η ατοµική 
ελευθερία έναντι εξαναγκαστικών ενεργειών2. 
 Στο χώρο της εκπαίδευσης αποτέλεσε κεντρικό πεδίο αντιπαράθεσης και σύγκρουσης 
ιδεολογικών ρευµάτων κατά τον 20ο κυρίως αιώνα. Το αίτηµα για παροχή ίσων ευκαιριών λειτούργησε 
συγκρουσιακά µεταξύ δύο κύριων φιλοσοφικών ρευµάτων, των πολιτικών θεωριών του Κράτους 
Πρόνοιας και του Φιλελευθερισµού. Η αποδοχή της αρχής των �ίσων ευκαιριών�� στις επικρατούσες 
πολιτικο-φιλοσοφικές θεωρίες του 20ού αιώνα, οφείλεται σε διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις που 
ερµηνεύονταν στην πράξη από αντιτιθέµενες πολιτικές επιλογές. Κοινό σηµείο επαφής υπήρξε η αρχική 
συµφωνία για την ανάγκη παροχής ίσων αφετηριακών ευκαιριών σε όλους τους πολίτες, που 
µεταφράζεται σε πρόσβαση στις ανώτερες βαθµίδες εκπαίδευσης ανεξάρτητα κοινωνικών ή οικονοµικών 
χαρακτηριστικών.  
 Η φιλοσοφία του Κράτους Πρόνοιας προέβλεπε την αυξανόµενη παροχή αγαθών σε όλους τους 
πολίτες, και κυρίως σ� όσους βρίσκονταν αποκλεισµένοι από τα βασικά αγαθά της εκπαίδευσης, της 
υγείας, της κατοικίας και της απασχόλησης. Έτσι, στο επίπεδο της εκπαίδευσης, η προνοιακή πολιτική, 
που υιοθετήθηκε κυρίως µετά τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, προέβαλε την ανάγκη κατοχύρωσης των 
��ίσων ευκαιριών�� για όλους τους πολίτες. Το αίτηµα για ισότητα έναντι των εκπαιδευτικών ευκαιριών 
τροφοδότησε κοινωνιολογικές έρευνες, κυρίως στην Αµερική και την ∆υτική Ευρώπη, προς την 
κατεύθυνση της διερεύνησης των µηχανισµών λειτουργίας της εκπαίδευσης, που ανέδειξαν τη σηµασία 
κοινωνικών χαρακτηριστικών ως ανασταλτικών παραγόντων για την προώθηση ενός σηµαντικού µέρους 
του µαθητικού πληθυσµού στις ανώτερες βαθµίδες της εκπαίδευσης. 
 Το Κράτος Πρόνοιας αντιµετώπισε την ανάγκη άρσης των τεχνικο-οικονοµικών ανασχέσεων µε 
µεταρρυθµίσεις αρχικά προσανατολισµένες στο εξωτερικό πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήµατος, που 
χαρακτηρίστηκαν ως ��εξωσυστηµικές παρεµβάσεις��3 και αναφέρονται κυρίως σε οικονοµικές 
ελαφρύνσεις (κατοχύρωση της δωρεάν παιδείας, χορήγηση υποτροφιών και δανείων), καθώς και στη 
θέσπιση µέτρων για την επέκταση και γενίκευση του εκπαιδευτικού συστήµατος (σχολεία σε 
αποµακρυσµένες περιοχές, επέκταση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης).  
 Παρά όµως τις αλλαγές που θεσπίστηκαν, κυρίως σε θεσµικό επίπεδο µε την διάνοιξη των 
βαθµίδων και την αύξηση των ετών υποχρεωτικής εκπαίδευσης, διαπιστώθηκε πως η εκπροσώπηση των 
µαθητών από τα χαµηλότερα κοινωνικά στρώµατα εξακολουθούσε να είναι δυσανάλογη προς το 
ποσοστό που αποτελούσαν αυτά τα στρώµατα στο σύνολο του πληθυσµού. Έτσι, αποδείχθηκε πως οι 
εξωσυστηµικές παρεµβάσεις που εφαρµόστηκαν, δεν αντιµετώπισαν ικανοποιητικά το ζήτηµα των 
κοινωνικών επιλεκτικών µηχανισµών που δρούσαν ανασταλτικά, στρέφοντας την συζήτηση σε νέα πεδία 
που πιθανά να επηρεάζουν την εκπαίδευση των νέων.  
 Η παροχή του δικαιώµατος για εκπαίδευση δεν εξασφάλιζε τον ίδιο βαθµό αξιοποίησής του απ� 
όλο το πληθυσµό, αλλά επαφιόταν περισσότερο στην ατοµική/προσωπική ευχέρεια και σε κεκτηµένα 
µορφωτικά εφόδια, παρέχοντας µεν δυνητικές δυνατότητες, αδυνατώντας όµως, να ελέγξει τον τρόπο 
αξιοποίησης και πρόσληψής των ευκαιριών, από τα χαµηλά κυρίως κοινωνικά στρώµατα, όπως 
αποδείχθηκε από τα ερευνητικά αποτελέσµατα. Με τον τρόπο αυτό µετατρεπόταν η έννοια της 
εκπαίδευσης σε κοινωνική παροχή, σε ατοµικό επίτευγµα. Έτσι, ο επιδιωκόµενος στόχος της παροχής σ� 
όλους, ανεξάρτητα κοινωνικής θέσης ή τάξης, υπηρεσιών στην καλύτερη δυνατή ποιότητα, 
εξανεµιζόταν, επικυρώνοντας ταυτόχρονα την κριτική της φιλελεύθερης/νεοφιλελεύθερης και 
µαρξιστικής θεωρίας για αναποτελεσµατικότητα των στόχων των προνοιακών πολιτικών. Υπό αυτές τις 
συνθήκες, το αίτηµα για ίσες ευκαιρίες αδυνατούσε να αντιµετωπίσει και κυρίως να ικανοποιήσει τα 
επιδιωκόµενα αποτελέσµατα, καθιστώντας την ��ισότητα�� τελικά ουτοπική. ∆εδοµένης της 
διαφορετικότητας των ατόµων, και άρα των µαθητών, οι προσφερόµενες εκπαιδευτικές ��ευκαιρίες�� 
                                                           
2 . Halsey A.H., Some lessons from the debates, στο The Welfare State in Crisis, Organisation for Economic Co-Operation 
and Development, Paris 1980, σελ.14. 
3 . Πυργιωτάκης Ι., Κράτος Πρόνοιας και Εκπαιδευτική Πολιτική στην Ελλάδα, στο Καζαµίας Α.Μ.-Κασσωτάκης Μ., 
Ελληνική Εκπαίδευση: Προοπτικές Ανασυγκρότησης και Εκσυγχρονισµού, Εκδ.Σείριος, Αθήνα 1995, σ.86. 
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προσέκρουαν ακριβώς σ� αυτή τη διαφορετικότητα, οδηγώντας σε διαφορετική ��χρήση�� και 
��εκµετάλλευσή�� τους, υπό ένα καθεστώς που επαφίονταν αποκλειστικά στην ατοµική ευχέρεια που 
προσδιοριζόταν από πλήθος άλλων κοινωνικών παραγόντων. Αποτέλεσµα αυτών, υπήρξε ο 
επαναπροσδιορισµός του αιτήµατος, από την ��ισότητα ευκαιριών��, που ουσιαστικά λειτουργούσε 
σύµφωνα µε τον κανόνα ��καθένας µε την αξία του��, στην αρχή για προσφορά επιπρόσθετης βοήθειας 
που εδραζόταν στην έκφραση ��στον καθένα ανάλογα µε τις ανάγκες του��. Η αρχή αυτή υπήρξε 
περισσότερο εξισωτική, ��διότι υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι είναι ��πιο ίσοι�� µεταξύ τους ως προς τις 
ανάγκες, παρά για παράδειγµα, ως προς τις ικανότητες��4.  
 Τα πορίσµατα που συνηγορούσαν στην αναποτελεσµατικότητα της µηχανικής παροχής ��ίσων 
ευκαιριών�� οδήγησαν την θεωρητική σκέψη της προνοιακής πολιτικής σε νέες κατευθύνσεις. 
Ξεκινώντας από την παραδοχή πως η αποτυχία των µαθητών να προχωρήσουν στις ανώτερες βαθµίδες 
της εκπαίδευσης οφείλεται κυρίως στην κοινωνία, στο κράτος και στο σχολείο, οδήγησε στην υιοθέτηση 
νέων επιλογών, που χαρακτηρίστηκαν ως ��θετικές διακρίσεις��5.  
 Οι νέες παρεµβάσεις που υιοθέτησε η πολιτική του Κράτους Πρόνοιας, σύµφωνα µε τον 
Ι.Ε.Πυργιωτάκη ��ενδοσυστηµικές παρεµβάσεις��, αφορούσαν τον οικογενειακό χώρο και την εσωτερική 
διάρθρωση των εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
 Η απαίτηση για ��ίσες ευκαιρίες�� αποδείχθηκε ανίκανη να αντιµετωπίσει τους φραγµούς που 
τίθονταν κατά την εκπαιδευτική ζωή ενός µαθητή. Με τον όρο ��θετικές διακρίσεις��, εννοούνται 
πολιτικές επιλογές που υιοθετήθηκαν, προκειµένου να διασφαλιστούν και να ενισχυθούν οι 
προϋποθέσεις για την προώθηση της εκπροσώπησης των χαµηλών κοινωνικο-οικονοµικών στρωµάτων 
στις ανώτερες βαθµίδες της εκπαίδευσης. Τέτοιου είδους πολιτικές επιλογές ήταν, η παροχή 
επιπρόσθετης εσωσχολικής διδασκαλίας (ενισχυτικής διδασκαλίας) εντός των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων 
για µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες, η κατάργηση των πρώιµων επιλεκτικών διαδικασιών (συνεπώς 
ουσιαστική αύξηση των ετών υποχρεωτικής εκπαίδευσης) για την ελάττωση της µαθητικής διαρροής και 
του λειτουργικού αναλφαβητισµού, στην προώθηση του θεσµού του ��ενιαίου σχολείου�� ώστε να 
λαµβάνουν οι µαθητές ίδιας ποιότητας εκπαίδευση, η βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδοµής και η 
µέριµνα για την καλύτερη κατάρτιση του εκπαιδευτικού προσωπικού. Η ικανοποίηση αυτών των 
αναγκών αντιµετωπίζει κύρια το ελλειµµατικό µορφωτικό κεφάλαιο των µαθητών από τα χαµηλά 
κοινωνικοοικονοµικά στρώµατα, έχοντας πάντα ως στόχο την ισότητα των ευκαιριών για πρόσβαση στις 
ανώτερες βαθµίδες εκπαίδευσης περιορίζοντας ή και εξαλείφοντας τις επιδράσεις του κοινωνικού 
περιβάλλοντος. Η προέλευση µαθητών από οικογενειακό περιβάλλον µη µορφωσιόγονο, 
αντιµετωπίστηκε µε αντισταθµιστικά µέτρα ��µε σκοπό να εµπλουτίσει τα περιορισµένα πολιτιστικά 
                                                           
4 . Bobbio N., Ισότητα και Ελευθερία, όπ.π., σελ.73. Το πολιτικό αίτηµα που συµπυκνώνεται στην έκφραση ��στον καθένα 
ανάλογα µε τις ανάγκες του��, αποδόθηκε κυρίως στον ��εξισωτισµό�� αλλά και στο κοµµουνιστικό πολιτικό σύστηµα, όσο 
και στη σύγχρονη συζήτηση της σοσιαλδηµοκρατίας. Η ανάγκη εγκαθίδρυσης ενός συστήµατος ��ισότητας�� εφαρµοσµένο 
όµως διαφορετικά από το ��αξιοκρατικό�� µοντέλο του φιλελευθερισµού / νεοφιλελευθερισµού, υιοθετείται σήµερα στην 
διεθνή πολιτικο-φιλοσοφική συζήτηση ως ένας επιπλέον λόγος διατήρησης της απαραίτητης κοινωνικής συνοχής. 
Εξάλλου, ακόµα και η λειτουργία του λεγόµενου ��αξιοκρατικού�� µοντέλου, στη βάση της ��ισότητας ευκαιριών�� 
αδυνατεί ουσιαστικά να εξασφαλίσει την επίτευξη του στόχου, της ίδιας της ��αξιοκρατίας��. Ο A.Giddens χαρακτηριστικά 
αναφέρει πως ��η αξιοκρατική κοινωνία θα είναι, κατά πάσα πιθανότητα, µια κοινωνία εξαιρετικά άνιση όσον αφορά τις 
ατοµικές επιδόσεις. Σε µια τέτοια κοινωνική διαρρύθµιση, οι προνοµιούχοι θα έχουν µοιραία τη δυνατότητα να 
µεταβιβάζουν τα πλεονεκτήµατα που διαθέτουν στα παιδιά τους, καταστρέφοντας έτσι την ίδια την αξιοκρατία��, στο 
Giddens A., Ο Τρίτος ∆ρόµος, Η ανανέωση της σοσιαλδηµοκρατίας, (µτφ. Τάκης Α.), Εκδ.Πόλις, Αθήνα 1998, σελ.143. 
5 . Silver H., Education and the Social Condition, Oxford, New York, 1980, σελ.34-5. Σύµφωνα µε τον H. Silver ο όρος 
��θετικές διακρίσεις�� (positive discrimination), προβάλλεται αποφασιστικά το 1967 στην έκθεση ��Plowden Report��, και 
αφορούσε την κατανοµή των εκπαιδευτικών ευκαιριών σε µια νέα βάση, µε προτεραιότητα σε περιοχές µε συγκεκριµένα 
κοινωνικά και οικονοµικά χαρακτηριστικά καθώς και την ανάγκη προώθησης της αντισταθµιστικής αγωγής (compensatory 
education). Αντίστοιχα προς τις εκθέσεις που προέβαλαν το σχολείο ως παράγοντα κοινωνικής ανισότητας, ή τουλάχιστον 
ως παράγοντα νοµιµοποίησης της κοινωνικής ανισότητας, στην Αγγλία δηµοσιεύονται εκθέσεις µε αντίθετα αποτελέσµατα. 
Το 1970 ο B.Bernstein, το 1972 ο Chr.Jencks και το 1975 ο τρίτος τόµος του Educational Priority, υποστηρίζουν πως δεν 
υπάρχει καµία ορθολογική επιχειρηµατολογία για την εφαρµογή των ��θετικών διακρίσεων��, και πως η σχολική αποτυχία, 
δεν οφείλεται σε παράγοντες εξωτερικούς, αλλά κύρια στην διαφορετική ατοµική προσπάθεια.  Βλέπε επίσης και 
Κελπανίδης Μ., όπ.π., σελ.74. 
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ερεθίσµατα του οικογενειακού περιβάλλοντος��6 εκπληρώνοντας τις λειτουργίες που η οικογένεια 
αδυνατούσε να ικανοποιήσει.  
 Το πρόβληµα της εκπαιδευτικής ανισότητας βρίσκεται σε στενή αλληλεπίδραση µε σειρά άλλων 
παραγόντων, άµεσα επηρεαζόµενο από τον τρόπο λειτουργίας τους, ώστε η ανάλυσή του να εµπίπτει σε 
επιµέρους µικροαναλύσεις πολλών άλλων ουσιωδών κριτηρίων, προκειµένου να γίνει κατανοητή η 
σχέση που αναπτύσσεται µεταξύ τους. Σύµφωνα µε την προσέγγιση της προνοιακής πολιτικής ακόµη και 
η ποιότητα της επιστηµονικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών, λειτουργεί ενισχυτικά ή ακυρωτικά, αλλά 
πάντα αποφασιστικά, για την εκπαιδευτική πορεία των µαθητών. Η χαµηλή επιστηµονική κατάρτιση 
ενός εκπαιδευτικού, αποτελεί τροχοπέδη και ενισχύει την ανισότητα στους µαθητές, η πρόοδος των 
οποίων εξαρτάται σε µεγαλύτερο βαθµό από τα µορφωτικά ερεθίσµατα του σχολείου, (δηλαδή των  
εκπροσώπων των χαµηλών κοινωνικών στρωµάτων), σε αντίθεση µε τα υψηλά κοινωνικά στρώµατα που 
ενώ προέρχονται από ευνοηµένο µορφωτικό οικογενειακό περιβάλλον, διατηρούν δυνητικά την ευχέρεια 
πρόσληψης εξωσχολικής επιπρόσθετης παιδείας, υπερκαλύπτοντας έτσι το ελλειµµατικό µορφωτικό 
περιβάλλον του σχολείου. Έτσι, η ύπαρξη εκπαιδευτικών ικανοποιητικά καταρτισµένων, λειτουργεί 
ενισχυτικά στο µαθητικό πληθυσµό που προέρχεται από µη µορφωσιογόνο οικογενειακό και κοινωνικό 
περιβάλλον. Όµοια ανταποκρίνονται όλες οι αλλαγές που έθεσε ως προϋποθέσεις ανατροπής των 
εκπαιδευτικών ανισοτήτων η πολιτική σκέψη του Κράτους Πρόνοιας. 
 Η παροχή και εξασφάλιση σ� όλους, αυτών των ��θετικών διακρίσεων��, δεν περιορίζεται σ� ένα 
αρχικό στάδιο, εφόσον οι αιτίες των κοινωνικών ανισοτήτων δεν µεταβάλλονται, διαµορφώνοντας 
συνθήκες συνεχούς παρεµβατικής πολιτικής, αλλά συνεχίζονται καθ� όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας µε διαφορετική ένταση και ποιότητα κάθε φορά. Συνεπώς, εξαιτίας κυρίως της αναβολής 
των επιλεκτικών διαδικασιών, και της αξιολογικής ελαστικότητας που εφαρµόζεται, εξέρχεται µε τα ίδια 
αντικειµενικά κριτήρια (τίτλους σπουδών) το σύνολο του µαθητικού πληθυσµού, µεταβάλλοντας τελικά 
το αίτηµα για ��ίσες ευκαιρίες�� σε ��ισότητα αποτελεσµάτων��7. Η ��ισότητα αποτελέσµατος�� είναι το 
σύνολο εκπαιδευτικού παραγόµενου πληθυσµού που εξέρχεται µε τα ίδια τυπικά, αντικειµενικά 
προσόντα και αποκτά κατά συνέπεια, τουλάχιστον σε θεσµικό επίπεδο, τα ίδια µορφωτικά κριτήρια και 
προϋποθέσεις. Στην ισότητα των αποτελεσµάτων επικεντρώθηκε κυρίως η εκπαιδευτική πολιτική θεωρία 
του Κράτους Πρόνοιας, κρίνοντας την επιδίωξη ��ισότητας στο αποτέλεσµα��, ως το σηµαντικότερο 
ακυρωτικό µηχανισµό, ταυτόχρονα όµως και κοινωνική υποχρέωση της πολιτείας, για τις κοινωνικές 
ανισότητες που λειτουργούν στην εκπαίδευση.  
 Η παρέµβαση της πολιτείας για την εξασφάλιση ��ίσων αποτελεσµάτων��, προσεγγίζεται και 
ερµηνεύεται µε γνώµονα την πολιτική θεωρία που υιοθετεί κάθε κοινωνική οµάδα, πολιτικός 
σχηµατισµός, συνδικαλιστικός φορέας. Το αίτηµα αναµφισβήτητα, είναι δηλωτικό ενός δηµοκρατικού 
πνεύµατος, που λειτουργεί ακυρωτικά προς κάθε κοινωνική ανισότητα, εµπνέει και αποτελεί οραµατικό 
πολιτικό στόχο. Ωστόσο, δεν είναι δυνατό να αγνοηθεί µια σηµαντική παράµετρος υπό µια ενδότερη και 
αναλυτικότερη ερµηνεία, ανεξάρτητα µεθοδολογικής προσέγγισης ή δεσµεύσεων που εδράζονται στο 
χαρακτήρα της ατοµικής πολιτικής σκέψης, σύµφωνα µε την οποία αναδεικνύονται σαφείς αντιφάσεις 
και ζητήµατα ουσιώδη για τα αποτελέσµατα της εφαρµογής των ��ίσων αποτελεσµάτων�� στην 
εκπαίδευση.  
 Η εφαρµογή µιας ��ειδικής µεταχείρισης�� λειτουργεί προκειµένου να µην αποκλείονται, 
εξαιτίας  ενδογενών κοινωνικών χαρακτηριστικών, από το αναφαίρετο δικαίωµα για το αγαθό της 
εκπαίδευσης µαθητές από χαµηλά κυρίως κοινωνικά στρώµατα. Έτσι µε τις εκπαιδευτικές 
��διευκολύνσεις�� (αναστολή εξετάσεων, αξιολογική χαλάρωση, ελεύθερη πρόσβαση σε ανώτερες 

                                                           
6 . Πυργιωτάκης Ι., όπ.π., σελ.88-89. Για τη συσχέτιση κοινωνικής προέλευσης και σχολικής επιτυχίας, βλ. επίσης και 
Πυργιωτάκης Ι.Ε., Κοινωνικοποίηση και εκπαιδευτικές ανισότητες, Εκδ.Γρηγόρη, Αθήνα 1992, ιδιαίτερα το 4ο κεφάλ. 
��Κοινωνική προέλευση και σχολική επιτυχία��, σελ.136-154.  
7 . Η µετατροπή της έννοιας των ��ίσων ευκαιριών�� σε ��ίσα αποτελέσµατα�� αποδίδεται στον  Hussen στο, Hussen T., The 
Equality - Meritocracy Dilemma in Education, στο Ashline N.F.(edt.), Education, Inequality, and National Policy, 
Lexington, Massachuset, 1976, σελ.45-57, όπως παρατίθεται στο Silver H., Education and the Social Condition, Oxford, 
New York, 1980, σελ.39. 



 99

σπουδές) ο εκβαλλόµενος µαθητικός πληθυσµός αποκτά, τουλάχιστον σε θεσµικό επίπεδο, όµοιους 
τίτλους σπουδών, παρέχοντας τη δυνητική ευχέρεια σ� όλους, να διεκδικήσουν ίδιες επαγγελµατικές 
διεξόδους, εξασφαλίζοντας την ��ισότητα στο αποτέλεσµα��. Κατά πόσο όµως επιτυγχάνεται πραγµατικά 
και όχι κατ� επίφαση αυτή η ισότητα, εφόσον οι µαθητές δεν διαθέτουν ουσιαστικά τα ίδια προσόντα, 
που απαιτούνται για την απόκτηση µιας εργασιακής θέσης; Αναβάλλοντας ή ακόµα και καταργώντας την 
αξιολόγηση εντός του σχολείου, δεν σηµαίνει ταυτόχρονα τη γενικότερη κατάργηση οποιασδήποτε 
αξιολόγησης σε όλους τους τοµείς της κοινωνικής και οικονοµικής πραγµατικότητας8. Τα ελλιπή 
µορφωτικά προσόντα δεν παύουν να υφίστανται, µε αποτέλεσµα η επιλογή που πραγµατοποιείται σε ένα 
ανεξέλεγκτο από το κράτος πεδίο, αυτό της ελεύθερης οικονοµικής αγοράς του καπιταλιστικού 
συστήµατος, τα επιπλέον αντικειµενικά εκπαιδευτικά προσόντα να αξιολογούνται θετικά, και αυτοµάτως 
να αποκλείονται οι εκπρόσωποι των χαµηλών κοινωνικο-οικονοµικών στρωµάτων που δεν έτυχαν 
επιπλέον εκπαίδευσης. Επίσης, η υπερπληθώρα εξαγωγής πτυχιούχων από το εκπαιδευτικό σύστηµα, 
πλήττει και πάλι κύρια τα ασθενέστερα κοινωνικο-οικονοµικά στρώµατα, επιτείνοντας και 
αναπαράγοντας την κοινωνική ανισότητα στο ��σύστηµα απασχόλησης��, εξαιτίας της αποσύνδεσης του 
πανεπιστηµιακού τίτλου από τη δυνατότητα ανεύρεσης θέσης στην αγορά εργασίας9. 
 Υπό αυτές τις συνθήκες δεν αντέχει σε κριτικό έλεγχο το αίτηµα για ��ίσα αποτελέσµατα�� ως 
µοναδικός παράγοντας και θεµελιακή προϋπόθεση επίτευξης της ζητούµενης κοινωνικής ισότητας, και 
άρα αµφισβητείται σοβαρά ο βασικός στόχος της προνοιακής πολιτικής. Η εφαρµογή της ��ιδιαίτερης 
µεταχείρισης�� αναπαράγει την ανισότητα την οποία επιδιώκει να εξαλείψει, επαληθεύοντας σε 
σηµαντικό βαθµό τα επιχειρήµατα της φιλελεύθερης και νεοφιλελεύθερης θεωρίας για αναντιστοιχία 
σκοπών και αποτελεσµάτων. Έτσι, αποδεικνύεται πως οι αντισταθµιστικές αλλαγές που εισήχθησαν στα 
πλαίσια µιας προνοιακής πολιτικής, δεν µετέβαλλαν ικανοποιητικά τις συνθήκες ανισότητας που βιώνει 
ένα µεγάλο µέρος του πληθυσµού, προβάλλοντας ακόµα πιο επίκαιρο και λογικοφανές το επιχείρηµα της 
µαρξιστικής θεωρίας (όπως εκφράστηκε έναντι της προνοιακής πολιτικής) πως οι αλλαγές προϋποθέτουν 
απαραίτητες ρήξεις εντός των υφιστάµενων κοινωνικών δοµών.  
 Το ζήτηµα των ίσων ευκαιριών και αποτελεσµάτων στην εκπαιδευτική λειτουργία που 
υποστηρίχθηκε από την προνοιακή παρεµβατική πολιτική, αντιµετώπισε την έντονη πολιτική κριτική της 
φιλελεύθερης θεωρίας που στηρίχθηκε σε ζητήµατα τόσο πολιτικής νοµιµότητας τέτοιων πρακτικών, 
θέτοντας όµως ταυτόχρονα και επιχειρήµατα ηθικής υπόστασης. ��Οι ρίζες της κλασικής φιλελεύθερης 
θεώρησης της ισότητας των εκπαιδευτικών ευκαιριών (18ος αιώνας - Προοίµιο της Αµερικανικής 
∆ιακήρυξης της Ανεξαρτησίας του 1766) υποδηλώνουν ότι η ίδια η ευκαιρία θα πρέπει να δοθεί σε όλα 
τα άτοµα στην αρχή της καριέρας τους��10, χωρίς όµως αυτή να επεκτείνεται αυτή η παροχή ��ίσων 
ευκαιριών�� και σε µια πιθανή ισότητα αναφορικά προς τα ιδιαίτερα ατοµικά κοινωνικο-οικονοµικά τους 
χαρακτηριστικά. 

                                                           
8 . Το ζήτηµα της παρεχόµενης µέγιστης ποσοτικά εκπαίδευσης, παρέχει την δυνατότητα στη φιλελεύθερη σκέψη, να ασκεί 
ορθολογικοποιηµένη κριτική, µε βασική αιτίαση κατά των προνοιακών πολιτικών αυτό ακριβώς το γεγονός, δηλ., την 
ευρεία απήχηση της ιδέας, πως η ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών, κρίνεται από την παρεχόµενη ποσότητα. Η 
απαίτηση για ποσότητα, χωρίς παράλληλα να εξασφαλίζεται και η ποιότητα, επισηµαίνεται ως βασική αδυναµία από τον 
R.Klein, της κοινωνικής πολιτικής. Klein R., Values, Power and Policies, στο, O.E.C.D., The welfare state in Crisis, an 
account of the Conference on Social Policies in the 1980a, OECD, Paris, October 1980, σελ.172.  
9 . Πυργιωτάκης Ι.Ε., όπ.π., σελ.112. Παρ� ότι η προσέγγιση του ζητήµατος εντάσσεται στην Ελληνική εκπαιδευτική 
πραγµατικότητα, η αναλυτική κριτική και η κατηγοριοποίηση των επιλογών της πολιτικής του Κράτους Πρόνοιας, είναι 
γενικεύσιµη ενισχύοντας τη συζήτηση για την αποτελεσµατικότητα τέτοιων επιλογών. Στο ίδιο πνεύµα πάλι, ο 
Ι.Ε.Πυργιωτάκης καταλήγει µε λογική επιχειρηµατολογία και συστηµατική ανάλυση συµπερασµατκά στο τελικό στάδιο 
της επιστηµονικής συζήτησης, πως ��... προστέθηκε, δίπλα στην εκπαιδευτική, µια νέα µορφή ανισότητας, η οποία 
δηµιουργείται στο σύστηµα απασχόλησης µετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών και τη λήψη πτυχίου, αφού 
αποσυνδέεται η απόκτηση του πανεπιστηµιακού τίτλου από τη δυνατότητα εξεύρεσης θέσης στην αγορά εργασίας�� και 
συνεχίζει ��µε τη διαδικασία αυτή, από την οποία πλήττονται τα χαµηλότερα κυρίως κοινωνικά στρώµατα, το σχολείο χάνει 
την κοινωνική του δυναµική, γίνεται βαθµιαία αναξιόπιστο, και αυτό αποτελεί, κατά την άποψή µας, την πραγµατική κρίση 
ενός θεσµού��, Πυργιωτάκης Ι.Ε., Η Ελληνική Εκπαιδευτική κρίση, όπ.π., σελ.198. 
10 . Κοντογιαννοπούλου - Πολυδωρίδη Γ., Εκπαιδευτική Πολιτική και Πρακτική, Κοινωνιολογική Ανάλυση, Εκδ. Ελληνικά 
Γράµµατα, Αθήνα 1995, σελ.27.  
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 Η φιλελεύθερη θεωρία προσλαµβάνει την έννοια της ��ισότητας��, ως ένα θεµελιακό συστατικό 
του δηµοκρατικού πνεύµατος, παράλληλα όµως αποδέχεται και θεωρεί λογική την ύπαρξη και 
ενεργοποίηση µηχανισµών ανισότητας, που άλλωστε, σύµφωνα µε τη θεωρία της, κρίνονται ως φυσικό 
αποτέλεσµα του ίδιου του καπιταλιστικού συστήµατος, προσεγγίζοντας τη δυσχέρεια αυτή, ως µια 
��βλάβη�� ηπιότερη και λογικότερη απ� τα προβλήµατα που δηµιουργεί η υιοθέτηση κάποιας άλλης 
πολιτικής θεωρίας. Το ζήτηµα της ��ισότητας�� βρίσκει εφαρµογή κυρίως στο ζήτηµα της µεταχείρισης 
των πολιτών από το κράτος/κυβέρνηση11 µε ισοτιµία, αναγνωρίζοντας όχι µόνο πως τα άτοµα είναι πολύ 
διαφορετικά, αλλά στηρίζοντας σε µεγάλο βαθµό την επιχειρηµατολογία της στο γεγονός αυτό της 
διαφορετικότητας. Παρ� ότι φαινοµενικά (σε επίπεδο πολιτικών αρχών) υπάρχει µια συµφωνία στην 
ανάγκη προώθησης του αιτήµατος για ισότητα ευκαιριών, ωστόσο κατά την ανάλυση της έννοιας και 
ιδιαίτερα στην εφαρµογή, διαφοροποιούνται έντονα, τόσο οι ειδικότερες ερµηνείες, όσο και οι 
προσαρµογές σε συγκεκριµένες πολιτικές επιλογές. Η προσέγγιση των θεωριών δεν έχει επιτευχθεί παρά 
τις προσπάθειες (εκατέρωθεν) ανάδειξης µιας αρχικής συµφωνίας.    
 Συνεπώς, η ύπαρξη ατοµικών διαφορετικών χαρακτηριστικών δεν παρέχει καµιά ουσιαστική 
επιχειρηµατολογία σε µια κυβέρνηση, ώστε να αντιµετωπίζει διαφορετικά τους πολίτες, ενισχύοντας έτσι 
την διαιώνιση των ανισοτήτων. Σύµφωνα µε τον κλασικό εκπρόσωπο του φιλελευθερισµού F.A.Hayek 
��από το γεγονός πως οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί έπεται, πως αν τους αντιµετωπίσουµε ισότιµα, το 
αποτέλεσµα πρέπει να είναι ανισότητα στην πραγµατική τους κατάσταση, και πως ο µόνος τρόπος να 
τους καταστήσουµε ισότιµους, θα ήταν να τους µεταχειριστούµε διαφορετικά��12, νοµιµοποιώντας την 
ύπαρξη και υποστηρίζοντας την ανάγκη αναπαραγωγής της κοινωνικής ανισότητας, ως ένα αποδεικτικό 
γεγονός της επικρατούσας δηµοκρατικής αρχής και σεβασµού των ατοµικών ιδιαιτεροτήτων που 
πρεσβεύει η φιλελεύθερη θεωρία.  
 Στο πεδίο της εκπαίδευσης, η φιλελεύθερη θεωρία, αποδέχεται την παροχή ίσων ευκαιριών για 
ένα ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης, νοµιµοποιώντας την υπέρβαση των ανισοτήτων, παρέχοντας σ� όλους 
το δικαίωµα να λάβουν την απαραίτητη υποχρεωτική εκπαίδευση, για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης 
αλλά και απαίτησης των οικονοµικών σχέσεων/συνθηκών παραγωγής. Σύµφωνα µε τη φιλελεύθερη 
ανάλυση, η πολιτική αυτή αποδέχεται τις ίσες αφετηριακές ευκαιρίες, ως µια προσπάθεια επανόρθωσης 
των αδικιών που προέρχονται από παράγοντες ανεξάρτητους προς την µαθησιακή δυνατότητα του 
καθενός. Παραµερίζοντας η πολιτεία τους ανασχετικούς κοινωνικούς παράγοντες, επέτρεπε στους 
µαθητές αυτών των στρωµάτων να ξεπεράσουν τους φραγµούς ή τα εµπόδια, στηριζόµενοι όµως 
αποκλειστικά στις δικές τους δυνατότητες, αρνούµενη να παρέµβει προκειµένου να τύχουν ευρύτερης 
εσωσχολικής/ αντισταθµιστικής εκπαίδευσης, παρέχοντας τελικά δυνητικά την ευχέρεια για συνέχιση 
των σπουδών κάτω από συνθήκες αυστηρά επιλεκτικές και ��αξιοκρατικές��.  
 Ειδικότερα, αντιτίθεται ο φιλελευθερισµός στη γενίκευση της παροχής ίσων ευκαιριών και 
κυρίως στην προσπάθεια των οπαδών του ��εξισωτισµού�� (egalitarians), να καταργήσουν τις επιλεκτικές 
διαδικασίες και την διαφάνεια των αξιοκρατικών επιλογών σε ανώτερες βαθµίδες της εκπαίδευσης, 
νοµιµοποιώντας την ��ισότητα των αποτελεσµάτων�� και επικεντρώνοντας τα επιχειρήµατα σε 
θεµελιακές αρχές της πολιτικής θεωρίας α) ¨η ύπαρξη και λειτουργία αξιοκρατικών διαδικασιών για την 
πρόσβαση στις ανώτερες βαθµίδες εκπαίδευσης αποτελεί απαραίτητο κριτήριο ελέγχου της κοινωνικής 
δικαιοσύνης σε ένα δηµοκρατικό καθεστώς. Έτσι, σύµφωνα µε αυτή την προσέγγιση, η υποχρέωση της 
πολιτείας φτάνει µέχρι του σηµείου να εξασφαλίζει την δυνατότητα να κατακτήσουν µια θέση, χωρίς να 
παρεµβαίνει µε ενισχύσεις ��ειδικής µεταχείρισης�� υπέρ ενός τµήµατος του πληθυσµού, εξασφαλίζοντας 
τη δυνητική ευχέρεια εκµετάλλευσης των ευκαιριών, δίχως να αναζητούνται οι διαφορετικές συνθήκες 
πρόσληψης των ευκαιριών. Με άλλα λόγια, το ζήτηµα τίθεται µε τη µορφή ερωτήµατος, για το  αν 
νοµιµοποιείται µια ��ειδική µεταχείριση�� που θα αποβαίνει εις βάρος όσων εργάστηκαν περισσότερο στο 

                                                           
11 . Rawls J., Political Liberalism, Columbia University Press, New York, 1993, σελ.175. Χαρακτηριστική της 
φιλελεύθερης θεωρίας είναι η άποψη του Rawls που εγκλείει όλο το νόηµα της πολιτικής φιλοσοφίας όπως τουλάχιστον 
αναπτύχθηκε στην διεθνή βιβλιογραφία: ��Political liberalism presents, then, a political conception of justice forn the main 
institutions of political and social life, not for the whole life��.  
12 . Hayek F.A., The Constitution of Liberty, Routledge & Kegan, London 1993, σελ.87. 
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όνοµα µιας ανούσιας εξασφάλισης ��ισότητας ευκαιριών��. Είναι κοινωνικά δίκαιο να πριµοδοτούνται οι 
µαθησιακά αδύνατοι εις βάρος των ικανών; Η αρχή της αξιοκρατίας που πρεσβεύει η φιλελεύθερη 
θεωρία, ορίζει ότι ��µόνο τα αντικειµενικά προσόντα και οι επιδόσεις των ατόµων πρέπει να λαµβάνονται 
αποκλειστικά υπόψη και κανένα άλλο γνώρισµά τους��13 στην εκπαιδευτική επιλογή, αφού όλα 
βρίσκονται στην ατοµική ευχέρεια του καθενός και είναι θέµα ελεύθερης επιλογής και όχι 
εξαναγκασµού. Η αποτίµηση των αξιοκρατικών κριτηρίων για την πρόσβαση στις ανώτερες βαθµίδες 
εκπαίδευσης, λειτουργεί διττά, επιλέγοντας και νοµιµοποιώντας, από τη µια την εκλογή των ��πλέον 
ικανών��, αλλά κυρίως επικυρώνοντας στη συνείδηση όλων και πρωταρχικά όσων αποκλείονται, την 
ορθότητα της ενέργειας του αποκλεισµού τους. Η επικύρωση επιτυγχάνεται µε την υιοθέτηση των 
��αξιολογικών κριτηρίων��, ενώ η νοµιµοποίηση µε την απόδοση µιας µεταφυσικής έννοιας της 
��ικανότητας�� και του ��ταλέντου��, ερµηνεύοντας τις κοινωνικά διαµορφωµένες προϋποθέσεις σε 
φυσικά ��θεία�� προσόντα. Πρόκειται για µια σκόπιµη χρήση του ��βιολογικού ντετερµινισµού�� που 
παρερµηνεύει και υποκρύπτει τη λειτουργία του κοινωνικού περιβάλλοντος για να τεκµηριώσει και να 
νοµιµοποιήσει τα αποτελέσµατα της εκπαιδευτικής πολιτικής θεωρίας του φιλελευθερισµού. Έτσι, η 
φιλελεύθερη εκπαιδευτική πολιτική συγκλίνει στις προκαθορισµένες δυνατότητες εκπαίδευσης του 
ατόµου, στις οποίες παράλληλα επιδρούν σύµφωνα µε τον A.Lincoln ��η φύση, η γενετική στη 
διαµόρφωση των ανθρωπίνων ικανοτήτων, καθώς επίσης και στη διαµόρφωση της διανόησής τους και 
των ευκαιριών τους��14. Συνεπώς, η ιδεολογική χρήση της ��αξιοκρατικής ικανότητας�� εσκεµµένα 
αποσιωπά τον κοινωνικό ντετερµινισµό, ��µετατρέποντας την ατοµική «ικανότητα» σε ερµηνεία των 
«ατυχηµάτων» του σχολικού µηχανισµού��15.  
 β) Η αρχή της ελεύθερης επιλογής βρίσκεται σε άµεση σχέση µε το προηγούµενο κριτήριο της 
φιλελεύθερης θεωρίας. Το θέµα της πρόσληψης και του τρόπου χρήσης των δυνατοτήτων που 
παρέχονται εκ µέρους του κράτους, υπόκεινται στην ατοµική βούληση του καθενός, χωρίς κρατικούς 
εξαναγκασµούς και ειλληµµένες πατερναλιστικές αποφάσεις και παρεµβάσεις. Παράλληλα, 
νοµιµοποιείται και ενισχύεται η ελεύθερη ατοµική επιλογή σχετικά µε την ποσότητα και την ποιότητα 
της εκπαίδευσης που λαµβάνει κανείς, γεγονός που µεταφράζεται στο επίπεδο της τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης σε επιλογή για σπουδές σε κρατικό ή ιδιωτικό τοµέα κατοχυρωµένο για όλους. Η αυστηρά 
διαρθρωµένη εκπαιδευτική διαδικασία στα πλαίσια µιας παρεµβατικής πολιτικής, µειώνει την ελεύθερη 
ατοµική επιλογή, εφόσον το εκπαιδευτικό δίκτυο είναι µονοδιάστατο, χωρίς ευκαιρίες επιλογής 
εκπαιδευτικών κατευθύνσεων. Το κράτος ��νυχτοφύλακας�� λειτουργεί ανασταλτικά στην εξέλιξη των 
ικανοτέρων, ανταποκρινόµενο σε αιτήµατα των µειονεκτούντων, γεγονός που έρχεται σε αντιπαράθεση 
µε τις φιλοσοφικές αρχές της φιλελεύθερης θεωρίας. Κατά συνέπεια, για τη φιλελεύθερη θεώρηση η 
έννοια της ισότητας οµοιάζει περισσότερο µε µια πρόταση που προσκρούει σε σταθερές ανυπέρβλητες 
ιδεολογικές βάσεις/δεσµεύσεις. Η πολιτική δε, της παροχής εκπαιδευτικών ευκαιριών για 
συµπληρωµατική εκπαίδευση στους µειονεκτούντες, συνιστά µια σοβαρή εκροή σηµαντικών 

                                                           
13 . Η έκφραση αποδίδεται πρωταρχικά από τον D.Miller ως ��suum cuique��, δηλαδή ��στον καθένα αυτό που πρέπει��, 
όπως παρατίθεται στο Lincoln A., όπ.π., σελ.84, βλ. επίσης και Κελπανίδης Μ., όπ.π., σελ.67. 
14 . Lincoln A., Right Principles, a conservative philosophy of politics, Basil Blackwell, England, New York, 1984, σελ.77. 
15 . Φραγκουδάκη Α., Η τεχνική εκπαίδευση και η µυθολογία της, στο περ. Σύγχρονα Θέµατα, τεύχ. 4, Άνοιξη 1979, 
σελ.21, επίσης Φραγκουδάκη Α., Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, Εκδ.Παπαζήση, Αθήνα 1985, σελ.166-167. Τα 
πορίσµατα ερευνών για την ύπαρξη και καθοριστική λειτουργία, στους εκπαιδευτικούς µηχανισµούς, µιας ιδεολογίας 
��κοινωνικού ντετερµινισµού��, προσέφεραν οι έρευνες των Bourdie P. - Passeron J.Cl. Αναφέρουν χαρακτηριστικά, ��η 
αντίληψη για την ύπαρξη διαφορών ουσίας, που περικλείεται σιωπηρά µέσα στην ιδεολογία του χαρίσµατος, έρχεται και 
διπλασιάζει τη δράση των κοινωνικών καθορισµών: η σχολική αποτυχία, εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν γίνεται αντιληπτή 
ως συνδεόµενη µε µιαν ορισµένη κοινωνική κατάσταση (...), αποδίδεται κατά τρόπο φυσικό στην έλλειψη χαρισµάτων��, 
στο Bourdieu P. - Passeron J.Cl., Οι κληρονόµοι, (µτφ.Παναγιωτόπουλος Ν.-Βιδάλη Μ.), Εκδ. Ινστιτούτο του Βιβλίου - 
Καρδαµίτσα, Αθήνα 1993, σελ.134-135. Σχετικά µε τις λειτουργίες της εκπαίδευσης και την κατηγοριοποίησή τους, βλ. και 
Πυργιωτάκης Ι.Ε., Η Ελληνική εκπαιδευτική κρίση, όπ.π., σελ.183. Επίσης, ο Χ.Νούτσος, ερµηνεύει την αντίληψη της 
φιλελεύθερης φιλοσοφίας, στα πλαίσια βέβαια της µαρξιστικής µεθοδολογικής ανάλυσης, για την ύπαρξη φυσικών 
χαρισµάτων, ως µια παραλλαγή της κυρίαρχης αστικής αντίληψης για την κοινωνία. Νούτσος Χ., Ιδεολογία και 
Εκπαιδευτική Πολιτική, Εκδ. Θεµέλιο, Αθήνα 1986, σελ.58.  
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οικονοµικών πόρων προς µη ��παραγωγικούς�� στόχους, γεγονός που αναπόφευκτα αποβαίνει σε βάρος 
των ικανοτέρων, που θα µπορούσαν (δυνητικά) να τους αξιοποιήσουν περισσότερα ��παραγωγικά��.  
 Επίσης, η φιλελεύθερη θεωρητική επιχειρηµατολογία αντιµετωπίζει το αίτηµα της ισότητας 
ευκαιριών ως µια ��δίκαιη πράξη��, θέτοντας ταυτόχρονα το ερώτηµα, για την ποιότητα αυτού του 
��δικαίου��, καθώς και τον εννοιολογικό προσδιορισµό του. Έτσι, για του φιλελεύθερους στοχαστές, η 
��δικαιοσύνη�� δεν είναι µια αντικειµενική γενικά καθορισµένη έννοια, καθώς και το αίτηµα για ��δίκαια 
µερίδια�� προϋποθέτει µια ελάχιστη, αλλά απαραίτητη συναίνεση για τον καθορισµό εκείνων των 
προνοµίων που πρέπει να µοιραστούν, παράλληλα µε την ικανότητα (απόφαση) και ετοιµότητα να 
αφαιρεθούν, από όσους διαθέτουν περισσότερα, σύµφωνα µε το κριτήριο της δικαιοσύνης και να 
µοιραστούν εξίσου µε αυτούς που διαθέτουν λίγα16. Τελευταίο, τίθεται το ζήτηµα του φορέα που θα 
αναλάβει να νοµιµοποιήσει αυτού του είδους την ��δικαιοσύνη�� καθώς και τον τρόπο που θα εφαρµόσει 
την βούλησή του.  
 Το ζήτηµα ουσιαστικά της ισότητας ευκαιριών και της ισότητας αποτελεσµάτων είναι ένα 
επιµέρους, αλλά θεµελιώδες, µιας συνολικής θεωρητικής συζήτησης για την ποιότητα και την ποσότητα 
των κοινωνικών αγαθών που θα πρέπει να εξασφαλίζει το κράτος, τη µορφή και τα χαρακτηριστικά των 
ίδιων των ��αγαθών��, αλλά τελικά πρόκειται για την ουσία του θέµατος, δηλαδή τον ρόλο του κράτους 
και το βαθµό εµπλοκής του στην κοινωνική πραγµατικότητα. Ο φιλελεύθερος θεωρητικός J.Rawls (το 
έργο του οποίου ��A theory of Justice�� το 1971 προκάλεσε ευρεία σύγκρουση αντίπαλων πολιτικών 
θεωρητικών σχολών), καταλήγει σε µια ��λίστα�� βασικών/θεµελιακών αγαθών17: α) θεµελιώδη 
δικαιώµατα και ελευθερίες, β) ελευθερία δράσης και ελευθερία επιλογής απασχόλησης παρά την ύπαρξη 
διαφορετικών δυνατοτήτων υποβάθρου, γ) εξουσία και διακριτική υπεροχή των υπηρεσιών ευθύνης των 
πολιτικών και οικονοµικών θεσµών της βασικής κοινωνικής δοµής, δ) εισόδηµα και ευηµερία, και τέλος 
ε) κοινωνικές βάσεις του αυτοσεβασµού.  
 Η κρατική παρέµβαση γίνεται ανεκτή µόνο στο επίπεδο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, 
προκειµένου να ικανοποιηθεί η ανάγκη για µια αδιαφοροποίητη γενικευµένη βασική εκπαίδευση σε όλο 
το πληθυσµό, αντισταθµίζοντας τυχόν ανασχετικούς µηχανισµούς φροντίδας της οικογένειας, εφόσον ο 
µαθητής πνευµατικά δεν είναι ικανός να αποφασίσει µόνος του για την εκπαίδευσή του. Το ζήτηµα της 
ελευθερίας βούλησης συνίσταται για τους φιλελεύθερους, στην ύπαρξη δύο ειδών ελευθερίας που θα 

                                                           
16 . Βλ. Friedman M. - Friedman R., Free to Choose, A personal statement, HBJ, San Diego, New York, London, 1980, 
σελ.134-5 
17 . Rawls J., Political Liberalism, όπ.π., σελ.181. Η ��λίστα�� αγαθών του Rawls, λειτουργεί εργαλειακά 
κατηγοριοποιώντας ορισµένα ��κοινά αγαθά��, απαραίτητα ή τουλάχιστον κοινά επιθυµητά µεταξύ των ατόµων. Ωστόσο, 
δεν αποκλείει την συµπλήρωσή της µε άλλα ��αγαθά�� όπως τον ελεύθερο χρόνο ή την ��ελευθερία από τον ��φυσικό 
πόνο��. Η εξασφάλιση αυτών των αγαθών, λειτουργεί συναινετικά για την επιδιωκόµενη κοινωνική σταθερότητα, 
προσδιορίζοντας την ατοµική ��κατάσταση�� σε σχέση µε την εξασφάλιση κάποιου κοινού επιπέδου, που προσκρούει στο 
θεµελιακό πρόβληµα της πολιτικής φιλοσοφίας για τον τρόπο προσδιορισµού µε δίκαιους όρους της συνεργασίας µεταξύ 
των ατόµων όπως γίνεται αντιληπτή. [Στο ��A Theory of Justice��, αναγνωρίζει ως βασικές ελευθερίες των πολιτών: ��την 
πολιτική ελευθερία (το δικαίωµα ψήφου και το δικαίωµα εκλογής για δηµόσια αξίωµα), µαζί µε ελευθερία λόγου και το 
δικαίωµα συνέλευσης, την ελευθερία συνείδησης και ελευθερία σκέψης, την ελευθερία της ατοµικής (ιδιωτικής) 
ιδιοκτησίας, την ελευθερία αυθαίρετης σύλληψης και δήµευσης ...��, στο Rawls J., A Theory of Justice, Oxford University 
Press, 1971, Oxford, London, N.Y., σελ.61]. Ο Rawls τάσσεται υπέρ της άποψης πως οι βασικές ικανότητες είναι οι 
σηµαντικότερες και πως η χρήση των πρωτογενών αγαθών εξαρτάται και καθορίζεται από υποθέσεις σχετικά µε την 
ικανότητά τους. ∆εδοµένης της ύπαρξης αποκλίσεων (των ατοµικών ικανοτήτων), διακρίνει τέσσερις µεταβλητές που 
οριοθετούν την ατοµική ικανότητα/δυνατότητα που απαιτείται προκειµένου να καθίσταται ��συνεργάσιµο�� µέλος της 
κοινωνίας. Οι µεταβλητές συνίστανται σε: α) ηθικές και διανοητικές δυνατότητες και ικανότητες, β) φυσικές δυνατότητες 
και ικανότητες (ακόµα και οι συνέπειες από αρρώστιες ή ατυχήµατα), γ) στην ατοµική αντίληψη για το τί είναι αγαθό και 
τέλος δ) η διαφορετικότητα των προτιµήσεων και επιδιώξεων��, στο Rawls J., όπ.π., σελ.184. Στο σηµείο αυτό βέβαια, 
είναι ανάγκη να τονιστεί πως οι απόψεις του Rawls για τις κοινωνικές ανισότητες και το ρόλο του κράτους ως 
��θεραπευτή�� τους, διαφέρει σηµαντικά από τις απόψεις άλλων κλασικών φιλελεύθερων συγγραφέων. Ο Rawls 
νοµιµοποιεί την επέµβαση του κράτους για την προστασία και βοήθεια των λιγότερο ευνοηµένων, όταν αυτό κρίνεται 
απαραίτητο, θέση που σαφώς αποµακρύνεται από τις γνωστές φιλελεύθερης απόψεις και ιδίως από τον R.Nozick, το έργο 
του οποίου εντάσσεται στην ίδια χρονική περίοδο. Στο έργο του R.Nozick, ��Anarchy, State and Utopia�� (1970), κυρίαρχη 
είναι η αντίληψη του ελάχιστου κράτους και της ατοµικής αυτονοµίας ως απαραίτητης και απαραβίαστης πολιτικής αρχής.   
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πρέπει να λαµβάνονται υπ� όψη στον τοµέα της εκπαίδευσης: ��α) η γονεϊκή ελευθερία να καθορίσουν 
την εκπαίδευση των παιδιών τους και β) η ελευθερία των παιδιών εντός του εκπαιδευτικού 
συστήµατος��18. Το παράδοξο στην υιοθέτηση αυτής της πρότασης έγκειται στο γεγονός πως η 
εκπαίδευση ελευθερώνει το άτοµο από τους περιορισµούς και το ανασχετικό κοινωνικό υπόβαθρο, ενώ 
παράλληλα αυτό επιτυγχάνεται, τουλάχιστον σε κάποιες περιπτώσεις, µεταχειρίζοντάς τους µε κάποιο 
απολυταρχικό τρόπο.  γ) Πτώση των Standards. Η ανεξέλεγκτη πρόσβαση στις βαθµίδες της 
εκπαίδευσης, ως συνέπεια της κατάργησης των επιλεκτικών διαδικασιών, υπονοµεύει σταθερά το 
επίπεδο σπουδών των µαθητών, εξαιτίας της πρόσβασης µαθητών µε µαθησιακές δυσκολίες σε ανώτερες 
βαθµίδες εκπαίδευσης (και άρα µε υψηλότερες απαιτήσεις). Κοινός τόπος φιλελευθέρων και 
νεοφιλελευθέρων επιχειρηµάτων εναντίον της παροχής ��ίσων ευκαιριών και αποτελεσµάτων�� υπήρξε η 
προβαλλόµενη κινδυνολογία για την συνεχή πτώση των εκπαιδευτικών standards.  
 Η υιοθέτηση αυτής της θέσης έχει βασιστεί σε επιστηµονικές έρευνες, που απέδειξαν µια 
σταδιακή πτώση του εκπαιδευτικού επιπέδου µε την κατάργηση όλων των επιλεκτικών διαδικασιών, 
αλλά κυρίως βασίζεται στην αποδοχή που τυγχάνει η δηµοσίευση τέτοιων πορισµάτων, ενισχύοντας την 
επιχειρηµατολογία στην περιρρέουσα εκπαιδευτική ατµόσφαιρα, πως η ύπαρξη µηχανισµών φραγµού 
και ελέγχου της µαθητικής ικανότητας λειτουργεί θετικά προς τον επιδιωκόµενο σταθερό στόχο ανόδου 
του µορφωτικού αποτελέσµατος. Σαφής είναι η προσπάθεια ενίσχυσης της εντύπωσης, πως ενώ το 
Κράτος Πρόνοιας ενίσχυσε τα ποσοτικά δεδοµένα, ωστόσο αποδείχθηκε αδύναµο να αντεπεξέλθει στην 
ουσία των στόχων του, υπονοµεύοντας τα ποιοτικά δεδοµένα, εφαρµόζοντας µια ��εκπαιδευτική 
ανισότητα��, που υποτίθεται πως καλείται να αντιµετωπίσει. Με άλλα λόγια, η φιλελεύθερη προσέγγιση 
κρίνει πως η πτώση των εκπαιδευτικών standards οφείλεται αποκλειστικά στην µείωση των απαιτήσεων, 
προκειµένου να αντεπεξέλθουν και οι µαθητές µε µειωµένα προσόντα. Έτσι όµως, εγκαινιάζεται µια 
νέου τύπου ��εκπαιδευτική ανισότητα��, αυτή τη φορά µε στόχο τους ��ταλαντούχους�� και τους 
��ικανούς�� αφού τους καθηλώνει και τους εκπαιδεύει µέσα σε µια γενικότερη εκπαιδευτική µετριότητα, 
ελαχιστοποιώντας ουσιαστικά την εκδήλωση των προσόντων τους σε ένα εκπαιδευτικό σύστηµα που 
λειτουργεί µε χαµηλούς εκπαιδευτικούς δείκτες. 
 Είναι πράγµατι δύσκολο να τεθεί σε επιστηµονικό έλεγχο το θέµα, αφού εξαρτάται από τις 
ατοµικές φιλοσοφικές τοποθετήσεις που ατοµικά υιοθετούνται. Συνεπώς, µόνο ρητορικά µπορεί να τεθεί 
το ερώτηµα για επιλογή µεταξύ δύο διαφορετικών εκπαιδευτικών πολιτικών, που η µια συντείνει στη 
δηµιουργία ενός ��αξιοκρατικά�� επιλεγµένου µικρού πληθυσµιακού ποσοστού µε ανώτερη µόρφωση, 
ενώ το άλλο στοχεύει στην παροχή σε όλο το πληθυσµό της κατά το δυνατό καλύτερης εκπαίδευσης. Με 
άλλα λόγια, η φιλελεύθερη αντίληψη υιοθετεί το κριτήριο της µεγιστοποίησης της προσφοράς κατά 
µαθητή, σε αντίθεση µε το Κράτος Πρόνοιας και τις εκπαιδευτικές του επιλογές που αναδεικνύει σε 
κυρίαρχο, το κριτήριο της µεγιστοποίησης της πρόσβασης του αντίστοιχου γενικού µαθητικού 
πληθυσµού στο σύστηµα της παρεχόµενης εκπαίδευσης. 
 Η επιλογή είναι περισσότερο θέµα συνταύτισης µε µια πολιτική θεωρία, παρά ζήτηµα επιλογής 
εκπαιδευτικών στόχων και πρακτικών. Επίσης, κατά πόσο είναι δυνατή, η εφαρµογή οικονοµικών 
σχέσεων του τύπου ��απόδοση λόγου εισροών - εκροών�� στην εκπαίδευση, και σε τί βοηθούν. Τέλος, 
ακόµα και η αναφορά σε εκπαιδευτικά standards προσκρούει σε βασικά ερωτήµατα για τη φύση και την 
επιλεκτική κατασκευή και χρήση τους από την φιλελεύθερη θεωρία.  
 Το θέµα της ��ισότητας ευκαιριών και αποτελεσµάτων�� κατέστη πεδίο διαλόγου και 
σύγκρουσης των θεωριών του Φιλελευθερισµού και του Κράτους Πρόνοιας, από τους πολιτικούς 
εκφραστές των αντίστοιχων θεωριών στην ελληνική εκπαιδευτική πραγµατικότητα. Ερευνώντας τη 
δεκαετία 1975-84, εξάγεται το συµπέρασµα πως το ζήτηµα κυριάρχησε σε επίπεδο διακηρυγµένου 
προσδοκώµενου εκπαιδευτικού στόχου µε διαφορετικό όµως νόηµα και ένταση, ανάλογα µε την 
ιδεολογική ταυτότητα του κοµµατικού φορέα, εξαιτίας τις διαφορετικής φιλοσοφικής σύλληψης του 
αιτήµατος, παρουσιάζοντας έντονα αντιτιθέµενες ιδεολογικές όψεις. Χαρακτηριστικό της κοµµατικής 
ιδεολογικής αοριστίας και της εσκεµµένης επιλεκτικής χρήσης του όρου, αποτελεί το γεγονός 

                                                           
18 . Lincoln A., όπ.π., σελ.133. 
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προώθησης ενός αιτήµατος, που νοείται διαφορετικά, µε την ίδια ένταση, µε αποτέλεσµα να 
παρουσιάζουν τα κόµµατα µια επί της αρχής ιδεολογική ταύτιση/συνάντηση. Το θέµα της ισότητας 
ευκαιριών αποτέλεσε πεδίο κοµµατικού ανταγωνισµού και ζήτηµα πολιτικής πατρότητας του αιτήµατος, 
σε έναν αγώνα που θα αναδείκνυε εκπρόσωπό του, όποιον το έθετε σε απόλυτη προτεραιότητα έναντι 
όλων των άλλων στις εκπαιδευτικές του υιοθετήσεις, προβολές και ιεραρχικές αξιολογήσεις.  
 Αναλύοντας τα πρωτόλεια πολιτικά κείµενα των κοµµάτων από το 1974, παρατηρείται η 
προβολή της αναγκαιότητας για παροχή ευκαιριών σ� όλους, ισότιµα, χωρίς φραγµούς και τεχνητά 
εµπόδια, υιοθετώντας παράλληλα πολιτικές δεσµεύσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Η χρήση της έννοιας 
της ισότητας γίνεται σε ένα αρχικό επίπεδο, κυρίως ως µια ισότητα έναντι των ευκαιριών που 
παρουσιάζονται σ� όλους τους τοµείς της κοινωνικής ζωής, και αργότερα σε κείµενα εκπαιδευτικού 
λόγου υιοθετείται και προωθείται ευρύτερα. Η Νέα ∆ηµοκρατία στο Προσχέδιο Καταστατικού του 
κόµµατος, στο άρθρο 1 παρ. 3, οραµατίζεται µια κοινωνία ��όπου όλοι έχουν ίσα δικαιώµατα και ίσες 
ευκαιρίες��, ώστε να αναδειχθούν οι δυνατότητες όλων των πολιτών και να πραγµατωθεί έτσι ο κύριος 
στόχος της ατοµικής ελευθερίας βούλησης.  
 Η ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ της 3ης Σεπτέµβρη, παρουσιάζει µε µεγαλύτερη σαφήνεια 
την βούληση για ισότητα στην εκπαίδευση, θέτοντας ως θεµελιώδες το αίτηµα για παροχή δωρεάν και 
υποχρεωτικής παιδείας σε όλους τους πολίτες ανεξαιρέτως, εισάγοντας εµµέσως την πρόταση για ��ίσες 
ευκαιρίες��, αίροντας έτσι τους φραγµούς που εµποδίζουν το πλάτεµα της γνώσης.  
 Οι επιµέρους ουσιαστικές διαφοροποιήσεις αναφορικά µε την σύλληψη της έννοιας της ισότητας 
ευκαιριών στην εκπαίδευση γίνονται εντονότερες µε την εισαγωγή πλέον µιας διαφοροποιηµένης 
εννοιολογικής παραµέτρου, της ��ισότητας του αποτελέσµατος��, οριοθετώντας µε σαφήνεια τις 
διαχωριστικές γραµµές σύµφωνα µε τις ιδεολογικές τους βάσεις και προβολές.  
 Έτσι, το ζήτηµα της ισότητας για τη Νέα ∆ηµοκρατία19, εκλαµβάνεται περισσότερο ως 
χαρακτηριστικό ενός δηµοκρατικού πολιτεύµατος, µε γνώµονα την ατοµική προσπάθεια και τις 
ιδιαίτερες ικανότητες του καθενός, δίχως την παρέµβαση της πολιτείας, παρά µόνο σ΄ ένα αρχικό στάδιο 
εξασφάλισης παροχής ίδιων συνθηκών ανταγωνισµού σ� όλους. Συνεπώς η αρχή της ισότητας ��απέναντι 
των ευκαιριών που διανοίγει ο πολιτικός, οικονοµικός και κοινωνικός βίος��20, που προβάλλεται, 
ερµηνεύεται στο χώρο της εκπαίδευσης από τον Υπουργό Παιδείας Ι.Βαρβιτσιώτη, στο 1ο συνέδριο του 
κόµµατος, µε την εξασφάλιση παροχής παιδείας σ� όλους τους νέους ανάλογα όµως µε τις ��ικανότητες�� 
που θα επιδείξουν. Η υπόσχεση λοιπόν για ��ίσες ευκαιρίες�� προϋποθέτει αναµφισβήτητα τον έλεγχο της 
��ικανότητας�� των µαθητών µε συχνές επιλεκτικές διαδικασίες, γεγονός που προσδιορίζει τις 
εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις µέχρι το 1981. Ο έλεγχος της ικανότητας σχετίζεται άµεσα µε τη 
θεωρητική σκέψη της φιλελεύθερης Νέας ∆ηµοκρατίας, που εδράζεται το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα της 
ποιοτικής βελτίωσης της µορφωτικής στάθµης των σχολείων, χωρίς να υπονοµεύεται το ζήτηµα της 
ισότητας των εκπαιδευτικών ευκαιριών. Η προσέγγιση αυτή είναι διάχυτη σ� όλες τις έξωθεν πολιτικές 
µαρτυρίες του κόµµατος21, γεγονός που αναµφισβήτητα δυσαρεστεί µεγάλο µέρος του πληθυσµού, που 
                                                           
19 . Η αναφορά στη Νέα ∆ηµοκρατία γίνεται σ� ένα γενικότερο επίπεδο φιλοσοφικών αρχών, αφού η αρχή της ισότητας 
ευκαιριών δεν είναι αποδεκτή απ� όλα τα στελέχη. Έτσι, ο Α.Ανδριανόπουλος κύριος εκφραστής των επιχειρηµάτων για 
την αδυναµία εφαρµογής της ��ισότητας ευκαιριών�� και υπέρµαχος της ατοµικής ελευθερίας ως υπέρτατη αρχή κάθε 
δηµοκρατικού πολιτεύµατος, πιστεύει πως ��η καταστροφική πορεία µιας κοινωνίας ξεκίναγε από τη στιγµή που η 
προσπάθεια για εµπέδωση της ισότητας είχε για πρώτο στόχο την ελευθερία. Έτσι, η ελευθερία παρεβιάζετο χωρίς βέβαια 
ποτέ και να εξασφαλίζεται η πραγµατική ισότητα��. Πρόκειται για θέση που επαναφέρει την συζήτηση, στην 
αποτελεσµατικότητα και τις δυνατότητες επιτυχίας των εξισωτικών αντιλήψεων, θεµελιώδης πυρήνας της φιλελεύθερης 
πολιτικής αρχής, στο Ανδριανόπουλος Α., όπ.π., σελ.111.  
20 . Καθηµερινή, 6-7/5/1979. Από την εισήγηση του Κ.Καραµανλή στο πρώτο συνέδριο της Χαλκιδικής. 
21 . Χαρακτηριστική του τρόπου προσέγγισης της ��ισότητας ευκαιριών�� είναι η τοποθέτηση του Υφυπουργού Παιδείας 
Β.Κοντογιαννόπουλος πως ��ο εκδηµοκρατισµός της εκπαίδευσης, κυρίως µε τη µορφή της ισότητας εκπαιδευτικών 
ευκαιριών, αποτελεί στόχο ιδιαίτερης προτεραιότητας της εκπαιδευτικής πολιτικής της Κυβερνήσεως�� ∆ιδασκαλικό Βήµα, 
Αρ.Φ.860, 15/12/1979, σελ.2, καθώς και των Υπουργών Παιδείας Ι.Βαρβιτσιώτη που δηλώνει πως ��... τουλάχιστον στην 
ισότητα ευκαιριών στην Εκπαίδευση, η Ελλάδα δεν έχει να ζηλέψει τίποτε από καµία χώρα��, ∆ιδασκαλικό Βήµα, 
Αρ.Φ.864, 16/2/1980, σελ.4 καθώς και του µετέπειτα Υπουργού Παιδείας, Αθ.Ταλιαδούρου, αναφερόµενος στο άρθρο 16 
του Συντάγµατος του 1975, υποστηρίζει ότι ��η δηµοκρατική µας πολιτεία διά του άρθρου αυτού έστω και αν ακοµη δεν 
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άµεσα αποκλείεται από τις ανώτερες βαθµίδες εκπαίδευσης, και επιτρέπει την µετατόπιση του εκλογικού 
τους ενδιαφέροντος στις εκπαιδευτικές προοπτικές που διανοίγει η προνοιακή πολιτική της ��ισότητας 
αποτελεσµάτων�� µε φορέα το ΠΑΣΟΚ. 
 Η Ν.∆. όπως διακηρύσσει, πιστεύει στην ισότητα ευκαιριών στον τοµέα της εκπαίδευσης, µε την 
έννοια της ��ισότητας στην εκκίνηση��, που ικανοποιείται µε την υπέρβαση των ανισοτήτων που 
οφείλονται σε κοινωνικο-οικονοµικά χαρακτηριστικά, ενώ η επίτευξη του στόχου πραγµατώνεται ��όταν 
η βαθµολογία και οι εξετάσεις στα µαθήµατα διεξάγονται µε αντικειµενικά κριτήρια��22. Η εκπαιδευτική 
φιλοσοφία της Ν.∆., κυριαρχείται και διαµορφώνεται σύµφωνα µε την φιλελεύθερη σκέψη που αποτελεί 
και την γενικότερη πολιτική της φιλοσοφία, και πάγια στηρίζεται στον ανταγωνισµό, στην αξιολόγηση 
και στην ελεύθερη επιλογή, όπως ήδη αναλύθηκε. Η θέσπιση των αρχών της φιλελεύθερης 
εκπαιδευτικής πολιτικής, προσδιορίζει - κατά την προσέγγιση της Ν.∆. - την καθιέρωση αξιοκρατίας, 
αλλά κυρίως παρέχει τις βάσεις για ποιοτική βελτίωση των παρεχόµενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Η 
αρχή της ποιότητας οδηγεί αβίαστα την φιλελεύθερη σκέψη της Ν.∆. στην ταυτόχρονη υιοθέτηση 
περιορισµένης ποσότητας. Αποτέλεσµα της ταύτισης αυτής είναι η αναζήτηση επιλογών περιορισµού της 
(µαθητικής) ποσότητας, ως απαραίτητη προϋπόθεση της παρεχόµενης (µορφωτικής) ποιότητας, δηλαδή 
µε την υιοθέτηση και θεσµοποίηση αυστηρών επιλεκτικών διαδικασιών που θα αποτρέπουν την 
πρόσβαση στις ανώτερες βαθµίδες εκπαίδευσης, µε κύριο προβαλλόµενο στόχο, την αναβάθµιση της 
ποιότητας.  
 Σύµφωνα µε την παραπάνω συλλογιστική, οποιαδήποτε µελλοντική ανισότητα στην κοινωνικο-
οικονοµική κατάσταση των ατόµων (εισόδηµα, επαγγελµατική θέση), είναι αποτέλεσµα της υφιστάµενης 
διαφορετικότητας  σε φυσικές και άλλες ικανότητες. Συνεπώς, τα πλέον ��επιτυχηµένα�� άτοµα είναι τα 
περισσότερο ικανά και ��έξυπνα��. Οι διαδικασίες επιλογής πρόσβασης από µια κατώτερη εκπαιδευτική 
βαθµίδα σε µια ανώτερη, που βασίζεται στην ύπαρξη και λειτουργία εξετάσεων ελέγχου της επίδοσης, 
κρίνεται ότι επαρκή και παρέχει πειστικές εγγυήσεις για µια αξιοκρατική23 επιλογή.  
 Το θέµα της ��ισότητας ευκαιριών�� αποτελεί κεντρικό ζήτηµα στην εκπαιδευτική πρόταση του 
ΠΑΣΟΚ καθ� όλη την χρονική περίοδο µέχρι την ανάληψη της εξουσίας, και καθίσταται αντικείµενο 
εφαρµογής της εκπαιδευτικής του πολιτικής άµεσα από το 1981. Η εκπαιδευτική ανισότητα, 
προσλαµβάνεται ως αποτέλεσµα ύπαρξης και λειτουργίας ακυρωτικών κοινωνικών µηχανισµών, που 
εµποδίζουν την ελεύθερη πρόσβαση των µαθητών από τα χαµηλά κοινωνικοοικονοµικά στρώµατα στις 
ανώτερες βαθµίδες εκπαίδευσης. Η ανάλυση της εκπαιδευτικής και κοινωνικής πραγµατικότητας 
αποδεικνύει πως κύριες αιτίες της εκπαιδευτικής ανάσχεσης είναι, η αδυναµία παροχής µορφωτικών 
ερεθισµάτων από το οικογενειακό περιβάλλον (Κατευθυντήριες Γραµµές Κυβερνητικής Πολιτικής του 
ΠΑΣΟΚ, 1977: 132 κ.ε.), οι οικονοµικές δυσχέρειες χαµηλών κοινωνικών στρωµάτων, ώστε να 
απαιτείται η οικονοµική συνεισφορά όλων των µελών της οικογένειας που έχει ως αποτέλεσµα τη 
πρόωρη µαθητική διαρροή, και κυρίως η ύπαρξη αυστηρών επιλεκτικών διαδικασιών που νοµιµοποιούν 
την αναπαραγωγή των κοινωνικών ανισοτήτων και στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σύµφωνα µε την 
διαµορφωµένη κοινωνική πραγµατικότητα, η λύση που προτείνει η προνοιακή πολιτική του ΠΑΣΟΚ 

                                                                                                                                                                                   
φθάσαµε στο επιθυµητό σηµείο, επιθυµεί πρώτα τις ίσιες ευκαιρίες στα παιδιά όλου του Ελληνικού Λαού ώστε ανάλογα µε την 
κρίση και την ικανότητά να πάρουν τη µόρφωση που τους ανήκει σε όλες τις βαθµίδες χωρίς οικονοµικές, κοινωνικές και 
άλλες διακρίσεις��, ∆ιδασκαλικό Βήµα, Αρ.Φ.874, 1/8/1980, σελ.2.  
22 . Νέα ∆ηµοκρατία, Προεκλογικό Πρόγραµµα, ��Τι πιστεύουµε και τι προτείνουµε��, Ιούνιος 1989, σελ.11 κ΄ 21.  
23 . Η Γ.Κοντογιαννοπούλου-Πολυδωρίδη, αναλύει και εκτείνει τη συλλογιστική της φιλελεύθερης εκπαιδευτικής πολιτικής 
στο ζήτηµα της ισότητας ευκαιριών στα αποτελέσµατα που επιφέρει στην µελλοντική σταδιοδροµία των µαθητών. ��Αφού 
η ικανότητα είναι κατανεµητική ανεξάρτητα από κοινωνική τάξη και αφού, αργότερα, η πραγµατική επίδοση είναι το 
κριτήριο για την πρόσβαση σε επαγγελµατικό ρόλο, οι διαφορές καταγωγής µεταξύ των ατόµων τείνουν να µην έχουν 
οικονοµική σηµασία. Γιατί οι τυχόν κοινωνικά θεµελιωµένες διαφορές που υπάρχουν στις προσδοκίες των ατόµων λόγω 
κοινωνικής προέλευσης ελαχιστοποιούνται από το συναγωνισµό κατά τη φοίτηση στο σχολείο, το οποίο βραβεύει και 
προωθεί αξιοκρατικά. Έτσι, το εκπαιδευτικό σύστηµα χωρίς φραγµούς για τις πρώιµες ηλικίες αποτελεί το εργαλείο για την 
ισότιµη και την αποτελεσµατική ένταξη στην ιεραρχηµένη κατανοµή της εργασίας και, εποµένως, τη δίκαιη και 
αποτελεσµατική διανοµή του εισοδήµατος και των κοινωνικών θέσεων��. Κοντογιαννοπούλου - Πολυδωρίδη Γ., 
Εκπαιδευτική Πολιτική και Πρακτική, όπ.π., σσ.35-36.  
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συνίσταται σε παρεµβάσεις τόσο εξωσυστηµικές όσο και ενδοσυστηµικές. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο 
προτείνονται µέτρα για την ενίσχυση του δηµόσιου χαρακτήρα της εκπαίδευσης, για την απρόσκοπτη 
µετάβαση των µαθητών στις ανώτερες βαθµίδες εκπαίδευσης (κατάργηση επιλεκτικών διαδικασιών και 
των στεγανών), η εφαρµογή εσωσχολικής ενισχυτικής διδασκαλίας, ενίσχυση των παραµεθόριων 
περιοχών µε σχολεία, κατάργηση του διπλού δικτύου της Μέσης Εκπαίδευσης, αναβάθµιση της 
παρεχόµενης επιστηµονικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών, µέτρα που εντάσσονται στο πνεύµα και τις 
προτάσεις της πολιτικής του Κράτους Πρόνοιας, ώστε να µην διαφοροποιείται η εκπαίδευση των 
µαθητών από κοινωνικά ή οικονοµικά χαρακτηριστικά και το εξαχθέν παραγωγικό µαθητικό αποτέλεσµα 
να µην διαφοροποιείται.  
 Η αναζήτηση της διαφορετικότητας στην άσκηση εκπαιδευτική πολιτικής και κυρίως στο 
επίπεδο ιδεολογικής/φιλοσοφικής προσέγγισης της ��ισότητας των εκπαιδευτικών ευκαιριών και 
αποτελεσµάτων��, συνίσταται ουσιαστικά στο επίπεδο της ποιοτικής διεύρυνσης των εκπαιδευτικών 
παροχών της δηµόσιας εκπαίδευσης µε µέτρα άµεσης και έµµεσης ενίσχυσης της ποιότητας σε ένα 
πλαίσιο γενικευµένης παιδείας, παρά σε ιδεολογικές αντιλήψεις τεχνοκρατικής ανάπτυξης της 
εκπαίδευσης σύµφωνα µε το µοντέλο της φιλελεύθερης ελεύθερης οικονοµίας. 
 Το ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον της παρούσας εργασίας, αναφορικά µε την ισότητα 
εκπαιδευτικών ευκαιριών, όπως εκλαµβάνεται µια ειδική παράµετρος του ζητήµατος, δηλαδή η 
δυνατότητες πρόσβασης στις σχολικές βαθµίδες εκπαίδευσης, µε άµεσο στόχο συµπεράσµατα 
εκπαιδευτικής πολιτικής, αντιµετωπίζει το εκπαιδευτικό σύστηµα, όχι ως ενιαίο, εξαιτίας ακριβώς της 
µορφής που αυτό έχει. Συνεπώς, αντιµετωπίζεται βαθµηδόν, αφού η πρώτη του βαθµίδα είναι ή 
θεωρείται πως είναι υποχρεωτική και µαζική ενώ η δεύτερη επιλεκτική και η τρίτη (που δεν έγκειται στο 
ιδιαίτερο ερευνητικό µας πεδίο) απόλυτα επιλεκτική.  
 
 
3.2 Συµµετοχική διαδικασία στα συλλογικά όργανα διοίκησης 
 
 Η σύµπλεξη Κράτους και Οικονοµίας, όπως αυτή καθορίστηκε από τον κεϋνσιανισµό, ήταν η 
προϋπόθεση µιας οργανωτικής επανάστασης. Από τη στιγµή που το κράτος αναλαµβάνει την πολιτική 
αλλά ταυτόχρονα θεσµικά απροσδιόριστη υποχρέωση της κοινωνικής πρόνοιας και της ρύθµισης του 
οικονοµικού κύκλου, εξωθεί στην οργάνωση, τόσο τα µεγάλα ταξικά σύνολα, όσο και τα µικρά 
ειδικότερα συµφέροντα. Επιπλέον, θεσµοθετεί τη συµµετοχή των περισσοτέρων από αυτά, στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων του σχετικού τοµέα. Για την συντηρητική σκέψη, η αύξηση της 
συµµετοχής και της οργάνωσης αποτέλεσε άλλο ένα γενεσιουργό αίτιο τη υπερφόρτωσης των θεσµών. 
Αξιωµατικά, η ικανότητα διακυβέρνησης και η συµµετοχή θεωρούνται σχέσεις αντιστρόφως ανάλογες. 
Η αποκατάσταση της κρατικής αποτελεσµατικότητας επιτυγχάνεται µέσω της µείωσης της 
συµµετοχής/οργάνωσης. Έτσι, η κρίση διακυβέρνησης ήταν για το νεοσυντηρητικό παράδειγµα, 
απόρροια του συµµετοχικού κύµατος της δεκαετίας του �6024.  
 Η έντονη συλλογική κινητοποίηση που παρατηρείται κατά τη δεκαετία του 1960 αποτέλεσε, για 
τη φιλελεύθερη προσέγγιση, σταθερό παράγοντα υπονόµευσης των βασικών κρατικών θεσµών, επί των 
οποίων στηρίχθηκαν τα δυτικά πολιτικά συστήµατα, και κυρίως της θεµελιακής προϋπόθεσης της 
κοινωνικής ��συναίνεσης��. ��Η δηµοκρατία και η ισότητα αµφισβητούν άλλες πηγές κύρους και 
εξουσίας, όπως η ιεραρχία, ο πλούτος, η ηλικία, η αξιοκρατία, η αρµοδιότητα. Έτσι συµπαρασύρθηκαν 
στη δίνη της κρίσης η διοίκηση, οι επιχειρήσεις, η οικογένεια, τα πανεπιστήµια. Κοινός παρανοµαστής 
ήταν η απαίτηση ηθικής νοµιµοποίησης των αποφάσεων και της λειτουργίας αυτών των θεσµών, και 
συνεπώς η απόρριψη της τυπικής νοµιµοποίησης που εξασφάλιζαν οι προηγούµενες πηγές κύρους��25.  
 Κυρίαρχο ζήτηµα στις αιτιάσεις του Φιλελευθερισµού κατά των προνοιακών πολιτικών και κάθε 
είδους κοινωνιοκεντρικών ��σοσιαλιστικών�� φιλοσοφιών υπήρξε, όχι η ατοµική αντίδραση και η ρήξη 
                                                           
24 . Βούλγαρης Γ., Φιλελευθερισµός, Συντηρητισµός, Κοινωνικό Κράτος 1973 - 1990, ανάλυση και κριτική των 
χαρακτηριστικών ρευµάτων, Εκδ. Θεµέλιο, Αθήνα 1994, σελ.30.  
25 . Βούλγαρης Γ., όπ.π., σελ.40.  
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της κοινωνικής ��συναίνεσης��, που εδραζόταν στην ανάγκη µεταβολής των κοινωνικο-οικονοµικών 
δοµών, όσο η µορφή που έλαβε η αντίδραση, δηλαδή, την συλλογική διεκδίκηση. Η µεταβολή του 
ατοµικού χαρακτήρα της πολιτικής κινητοποίησης, που επικράτησε στις περιόδους κυριαρχίας της 
φιλελεύθερης φιλοσοφίας, σε οµαδικές συντεχνιακές κινητοποιήσεις, κατά τις περιόδους εφαρµογής 
προνοιακών πολιτικών, αποτέλεσε το καθοριστικό σηµείο, για την κρίση των θεσµών στις σύγχρονες 
δυτικές κοινωνίες. Αποτέλεσµα της νέας συλλογικής διεκδίκησης, υπήρξε η κρίση διακυβέρνησης, 
καθώς περίπου νοµοτελειακά, η ανάγκη διατήρησης πολιτικής κυριαρχίας και εξουσίας, διαπερνά µέσα 
από διαύλους ικανοποίησης των οργανωµένων συµφερόντων, καταλύοντας τόσο την µοναδικότητα της 
αρχής, αλλά παράλληλα παραµένοντας υποταγµένη στις απαιτήσεις των οργανωµένων συµφερόντων. 
 Η οικοδόµηση πολιτικών στρατηγικών επιλογών, ενταγµένων στα γενικότερα πλαίσια των 
προνοιακών πολιτικών, επέφερε σηµαντικές δοµικές αλλαγές στον τρόπο διακυβέρνησης. Στο πολιτικό 
σύστηµα, ��η οικοδόµηση του κοινωνικού κράτους συνοδεύεται κατά κανόνα αφενός από τον 
εκδηµοκρατισµό της πολιτικής, καθώς και την ενίσχυση διαδικασιών συµµετοχής των κοινωνικών 
συµφερόντων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, και αφετέρου από την ενίσχυση της εκτελεστικής 
εξουσίας και της κρατικής γραφειοκρατίας εις βάρος των παραδοσιακών θεσµών αντιπροσώπευσης, 
όπως είναι το κοινοβούλιο26. Η συµµετοχική διαδικασία λήψης αποφάσεων, δηλ. η ευρεία είσοδος 
εκπροσώπων, κοινωνικών οµάδων, που παρέµεναν αποκλεισµένοι από τους διοικητικούς κρατικο-
ελεγχόµενους διαύλους, αναδείχθηκε ως βασική απαραίτητη προϋπόθεση, εκδηµοκρατισµού και 
κοινωνικοποίησης  της εξουσίας. 
 Η εφαρµογή της συµµετοχικής κοινωνίας, προκάλεσε τη δριµεία ιδεολογική αντεπίθεση των 
φιλελεύθερων απόψεων. Η συντηρητική αντεπίθεση, είχε αδιαµφισβήτητα µια ιδεολογική διάσταση, 
εξαιτίας ακριβώς της στενής διασύνδεσης του συµµετοχικού κινήµατος µε την γενικευµένη εφαρµογή 
προνοιακών πολιτικών, όπως υιοθετήθηκαν από κυβερνήσεις ��αριστερές�� ή και ��σοσιαλιστικές��. 
Χρονικό σηµείο κορύφωσης της φιλελεύθερης πολιτικής κριτικής, προσδιορίζεται το 1968, καθώς µε την 
κορύφωση του συµµετοχικού κύµατος, αποκαλύφθηκε, η διασύνδεση και αλληλοτροφοδότηση ��του 
εξισωτικού στοιχείου της δηµοκρατίας, της διευρυµένης κρατικής παρέµβασης και του αριστερού 
λόγου��, µε συνέπεια να διαφαίνεται πλέον ορατός ο κίνδυνος, ��η ροπή αυτού του συνδυασµού, µέσα 
στις συνθήκες κρίσης, να κατευθύνει τα πράγµατα προς µεγαλύτερο ριζοσπαστισµό��27, και συνεπώς σε 
πιθανή ανατροπή των υφιστάµενων πολιτικών/κοινωνικών δοµικών χαρακτηριστικών.  
 Παράλληλα, η διεύρυνση των οργάνων λήψης αποφάσεων, που συντελέστηκε στο όνοµα του 
εκδηµοκρατισµού και του γενικότερου πνεύµατος των προνοιακών πολιτικών, δηµιούργησε 
αναπόφευκτα δραστήριες συνδικαλιστικές οργανώσεις, κυρίως µέσα στους κόλπους των εργαζοµένων, 
που διεκδίκησαν πιεστικά τα αιτήµατα των οµάδων που εκπροσωπούσαν, εντός των δοµών εξουσίας. 
Έτσι, από την απόλυτη απουσία οποιασδήποτε συµµετοχικής διαδικασίας, εκτός της άσκησης εκλογικού 
δικαιώµατος28, αναδύεται ένα ισχυρό συµµετοχικό κύµα, µε σαφείς πολιτικές διαστάσεις και προοπτικές, 
που τείνει να αµφισβητεί κάθε νόµιµη εξουσία και αποτελεί έναν εν δυνάµει κίνδυνο υπονόµευσής της. 
Η ανάδειξη ισχυρών αντιπροσωπευτικών οµάδων, δηµιούργησε σοβαρά προβλήµατα, στα διοικητικά 
όργανα, που ως τότε παρέµεναν απρόσιτα σε κάθε συλλογική συνδικαλιστική οργάνωση. Οι οµάδες 
πίεσης, αξίωναν προνόµια και παροχές, για όλους τους εργαζόµενους, ανεξάρτητα της προσωπικής 
συµβολής του καθενός ή της επαγγελµατικής ικανότητάς τους.  
 Υπό αυτές τις συνθήκες, αναδείχθηκαν σε κύριους προασπιστές και διαπραγµατευτές των 
συµφερόντων της κοινωνικής οµάδας που εκπροσωπούσαν, νοµιµοποιώντας την παρουσία τους διττά, 
δηλ., στην οµάδα που τους ανέδειξε, κύρια όµως καθιστώντας τους νόµιµους συνδιαλεγόµενους µε τις 

                                                           
26 . Γράβαρης ∆.Ν., Το ��χτίσιµο�� του κοινωνικού κράτους: από τον κοµµατικό λόγο στις κρατικές πολιτικές, στο  
Σπουρδαλάκης Μ. (επιµ.), ΠΑΣΟΚ, Κόµµα - Κράτος - Κοινωνία, Εκδ.Πατάκη, Αθήνα 1998, σελ.95.  
27 . Βούλγαρης Γ., όπ.π., σελ.30. 
28 . Σύµφωνα µε τον ∆.Γράβαρη, πέρα από το εκλογικό δικαίωµα, το αίτηµα για συµµετοχή στα συλλογικά όργανα, 
παραµένει περισσότερο ουτοπικό, ενώ ��όπου υπάρχουν ανάλογοι θεσµοί, ο πολιτικός τους έλεγχος είναι τόσο ασφυκτικός 
ώστε η λειτουργία τους να καταντά επιφανειακή και κίβδηλη��. Γράβαρης ∆.Ν., Το ��χτίσιµο�� του κοινωνικού κράτους: 
από τον κοµµατικό λόγο στις κρατικές πολιτικές, όπ.π., σελ.98. 
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κυρίαρχες υφιστάµενες (συντηρητικές) δοµές εξουσίας. Η εφαρµογή προνοιακών πολιτικών 
στρατηγικών, προσδιόρισε και προσδιορίστηκε σε µεγάλο βαθµό παράλληλα µε την ανάδειξη των 
οµάδων πίεσης, συντελώντας κατά συνέπεια, στην απόλυτη ταύτιση των δύο γεγονότων, καθώς η 
συγχρόνιση των δύο φαινοµένων δεν υπήρξε ασφαλώς ��συµπτωµατική��. Ειδικότερα, η συγκρότηση των 
οµάδων πίεσης, κατά την προσέγγιση του R.Klein29, δηµιούργησε τις προϋποθέσεις για διαιώνισή της, 
και γενικότερα το κράτος πρόνοιας παρουσιάστηκε ως ο ασφαλέστερος χορηγός ευηµερίας (και 
νοµιµοποίησης) για τους ίδιους τους υπαλλήλους του. Παρόµοια είναι και η προσέγγιση του C.Offe30, 
προσδιορίζοντας τις οµάδες πίεσης, ως παρα-κυβερνητικές, παρα-γραφειοκρατικές και τον τρόπο λήψης 
των αποφάσεων νεο-κορπορατιστικό, διαµεσολάβησης ενδιαφέροντος.  
 Θεµελιώδης υπήρξε η πολιτική πρόταση του Κράτους Πρόνοιας, και γενικότερα της τάσης 
υιοθέτησης προνοιακών πολιτικών, ιδιαίτερα κατά τη µεταπολεµική περίοδο ��για επέκταση και 
εκσυγχρονισµό της εκπαίδευσης��31. Στο χώρο της εκπαίδευσης, και ιδιαίτερα στο σηµαντικό πεδίο της 
Γ΄βάθµιας εκπαίδευσης, οι µεταβολές υπήρξαν καθοριστικές, µετά τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, µε την 
αποκαλούµενη ��εκπαιδευτική έκρηξη��, που συντελέστηκε µε την ευρεία διάνοιξη του εκπαιδευτικού 
συστήµατος, στους εκπροσώπους όλων των κοινωνικών οµάδων. Η ��εκπαιδευτική έκρηξη�� 
προσδιορίστηκε από την εντυπωσιακή αριθµητική αύξηση των µαθητών σε όλες τις βαθµίδες 
εκπαίδευσης, και ιδιαίτερα στην Γ΄βάθµια που παρέµενε µέχρι τότε, περιορισµένη και προσβάσιµη σε 
µικρές κοινωνικές οµάδες, κύρια προερχόµενες από τα ανώτερα κοινωνικο-οικονοµικά στρώµατα. Η 
υιοθέτηση και εφαρµογή πολιτικών ενταγµένων στο πνεύµα του ��κράτους πρόνοιας��, συνετέλεσε 
καθοριστικά, στην άνοδο του εκπαιδευτικού επιπέδου, τουλάχιστον όπως καταγράφεται από την αύξηση 
της µαθητικής συµµετοχής. Αποτέλεσµα της δηµογραφικής έκρηξης, στα τριτοβάθµια ιδρύµατα, υπήρξε 
η σηµαντική αλλαγή των χαρακτηριστικών (κοινωνικών, πολιτικών, οικονοµικών), των κοινωνικών 
οµάδων που πλέον είχαν άµεσο ενδιαφέρον για τις συνθήκες λειτουργίας της Γ΄βάθµιας εκπαίδευσης. Το 
ενδιαφέρον των οµάδων, στράφηκε έντονα στις κλειστές δοµές εξουσίας των ιδρυµάτων, και ιδιαίτερα 
στον τρόπο που λαµβάνονται οι αποφάσεις, ως συνέπεια της βαρύτητας που αποκτούσαν τα 
Πανεπιστήµια στην κοινωνική πραγµατικότητα µετά την πληθυσµιακή τους µεγέθυνση. 
 Οι οµάδες αυτές διέκριναν, ένα σηµαντικό πεδίο άσκησης ελέγχου στις συντηρητικές 
εξουσιαστικές δοµές και διεκδίκησης κοινωνικών αιτηµάτων, δηµιουργώντας συνθήκες έντονης 
πολιτικοποίησης, που αναδύονταν σε µεγάλο από τη µη-αποδοχή των παλαιών αντιλήψεων της 
ευρωπαϊκής ελιτιστικής εκπαίδευσης. Κύρια χαρακτηριστικά της εκπαιδευτικής µορφής σε όλες τις 
βαθµίδες εκπαίδευσης, αλλά κυρίως στην τριτοβάθµια (όπου η πρόσβαση υπήρξε αυστηρά 
περιορισµένη), ήταν η ταξική βάση στελέχωσής της και η ελλειµµατική δηµοκρατική (αν όχι 
αντιδηµοκρατική) κυριαρχία του καθηγητικού σώµατος, που αποτελούσε την αδιαµφισβήτητη 
εξουσιαστική οµάδα.  
 Στις κινητοποιήσεις της δεκαετίας του 1960 δεν προβλήθηκαν µόνο πιεστικά ad hoc αιτήµατα 
των φοιτητών αλλά εκφράστηκαν και γενικότερες τάσεις που απορρέουν από συλλογικά, συντεχνιακά 
και θεσµικά συµφέροντα (institutional interests) των φορέων του µαζικού πανεπιστηµίου. Συγχρόνως, τα 
δραµατικά γεγονότα εκείνης της περιόδου είχαν καταλυτικές επιδράσεις όσον αφορά την εισαγωγή 
ευρύτερων δοµικών αλλαγών στα Πανεπιστήµια πολλών χωρών, που υπαγορεύθηκαν σε µεγάλο βαθµό 
από αυτά τα συµφέροντα. Στις αρχικές φάσεις, της δεκαετίας του 1960, όταν τα πανεπιστηµιακά 
αιτήµατα των φοιτητών επικεντρώνονταν στην ελευθερία να κάνουν κριτική στους δασκάλους τους και 
στη συµµετοχή στις εσωπανεπιστηµιακές διαδικασίες λήψης αποφάσεων, και τα κοινωνικά στην 
εκπλήρωση των επιταγών του Συντάγµατος, δηλαδή την πραγµατοποίηση των ίσων δικαιωµάτων όλων 
των πολιτών, ένα µεγάλο µέρος του ∆ΕΠ υποστήριξε τα αιτήµατα αυτά32.  

                                                           
29 . Klein R., Values, Power and Policies, στο, O.E.C.D., The welfare state in Crisis, an account of the Conference on 
Social Policies in the 1980s, OECD, Paris, October 1980. σελ.171. 
30 . Offe C., Contradictions of Welfare State, The Mit Press, Cambridge Massachusetts, 1984, σελ.167. 
31 . Καζαµίας Α, Παγκόσµια κρίση στην εκπαίδευση, όπ.π., σελ.32. 
32 . Κελπανίδης Μ., Κράτος Πρόνοιας και Εκπαίδευση, (Συλλ. τόµος, Επιµ. ιδίου), Εκδ. Αφοι Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 
1991, σσ. 117-118. Ειδικότερα για το φοιτητικό και κοινωνικό αίτηµα της διάνοιξης και διεύρυνσης των συλλογικών 
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 Η αλλαγή στο µέγεθος και τον χαρακτήρα του κοινού, που ενδιαφέρεται για την Γ΄βάθµια 
εκπαίδευση και ασκεί επιρροή στην πολιτική της, επηρεάζει πολύ την φύση και το περιεχόµενο των 
συζητήσεων για την τριτοβάθµια εκπαίδευση, ποιοί παίρνουν µέρος σ� αυτές τις αποφάσεις, που 
λαµβάνονται από αυτές. Οι απαιτήσεις των ακαδηµαϊκών να περιοριστεί η συµµετοχή στους ειδικούς και 
τα αιτήµατα των ιδρυµάτων τους για ειδικά προνόµια και απαλλαγές, αµφισβητούνται όλο και 
περισσότερο: πολλά από αυτά που αντιλαµβάνονται οι ακαδηµαϊκοί ως ακαδηµαϊκή ελευθερία, και η 
σηµασία της ασφάλειας που παρέχει η ακαδηµαϊκή έδρα για την προστασία της αναζήτησης της αλήθειας 
από τα πολιτικά συµφέροντα ή από τα λαϊκά αιτήµατα, όλα αυτά αµφισβητούνται όλο και περισσότερο 
µε την αυξανόµενη παρέµβαση των λαϊκών αιτηµάτων σ� αυτά τα πεδία που εξουσίαζε άλλοτε η ελίτ33.  
 Στην ελληνική εκπαιδευτική πραγµατικότητα, µε χρονική διαφορά σε σχέση µε την έκταση που 
ήδη είχε λάβει το αίτηµα του εκδηµοκρατισµού και της συµµετοχής, σ� όλη την Ευρώπη, αναδύεται 
επιτακτικά το αίτηµα µε την επιστροφή του δηµοκρατικού πολιτεύµατος, το 1974. Στο γενικό κοινωνικό 
και πολιτικό πνεύµα που προβλήθηκε, για άµεσο εκδηµοκρατισµό των διοικητικών δοµών και την 
αποµάκρυνση των ��φιλοχουντικών��, δυναµικότερη οµάδα πίεσης34, αναδείχθηκε το φοιτητικό κίνηµα, 
που εξερχόταν ενισχυµένο από τον αντιδικτατορικό αγώνα, διαθέτοντας ιδιαίτερα θετική κοινωνική 
προβολή. Η διασύνδεση του φοιτητικού κινήµατος µε την πολιτική πραγµατικότητα υπήρξε αδιάκοπη, 
ιδιαίτερα κατά την πρώτη µεταπολιτευτική περίοδο, οπότε και η ταύτιση µε συγκεκριµένους 
κοµµατικούς φορείς35 εξέλαβε τη µορφή άµεσης εκπροσώπησης, σηµατοδοτώντας ταυτόχρονα το 
µελλοντική εξέλιξή του. Σηµαντικός παράγοντας συµπόρευσης κοµµατικών φορέων (τουλάχιστον για τα 
κόµµατα της αριστεράς) και φοιτητικού κινήµατος, υπήρξε η κοινή πολιτική επιδίωξη, για 
εκδηµοκρατισµό και διάνοιξη των συλλογικών οργάνων λήψης αποφάσεων.  
 Η ιδιαιτερότητα του Πανεπιστηµιακού παραδείγµατος, για την προβολή του αιτήµατος για 
διάνοιξη και εκδηµοκρατισµό των συλλογικών θεσµών και την συµµετοχή εκπροσώπων, σε µεγάλο 
βαθµό εδράζεται στην εντυπωσιακή αύξηση του φοιτητικού πληθυσµού, ως σύστοιχο ακόλουθο της 
συνολικής εκπαιδευτικής έκρηξης σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης. Συγκεκριµένα, όπως προκύπτει 
από τον πίνακα, ο φοιτητικός πληθυσµός, κατά την περίοδο 1970-1982, αυξήθηκε σε ποσοστό 60%, ενώ 
η συνολική αύξηση µεταξύ 1970-1985, υπερέβη το 120%.  
 

Έτος Πληθυσµός 
Γ΄βάθµιας36  

Έτος Πληθυσµός 
Γ΄βάθµιας  

1970 85.776 1978 126.244 
1971 85.001 1979 118.432 
1972 91.309 1980 121.116 
1973 97.131 1981 124.694 

                                                                                                                                                                                   
οργάνων λήψης αποφάσεων, βλ. κεφάλαιο 6, ��Κοινωνικές και πολιτικές επιπτώσεις της «θεσµοθετηµένης παράτασης της 
εφηβείας», σσ. 109-128.  
33 . Throw M., Προβλήµατα της µετάβασης από την ελιτιστική στην µαζική τριτοβάθµια εκπαίδευσης, στο, Κελπανίδης Μ. 
(επιµ.), Κράτος Πρόνοιας και Εκπαίδευσης, όπ.π., σελ.324-325.  
34 . Η αναφορά και η εννοιολογική σηµασία, των οµάδων πίεσης, αναφέρεται και προκύπτει από το κυρίαρχο 
χαρακτηριστικό που επέδειξαν προς την εξουσία. Συγκεκριµένα, στο χώρο της εκπαίδευσης, απαίτησαν ��το άνοιγµα των 
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων στην κοινωνική επίδραση και τον κοινωνικό έλεγχο, προβάλλοντας παράλληλα το αίτηµα ��οι 
εργαζόµενοι σ� αυτά, αλλά και οι ενδιαφερόµενοι φορείς (γονείς, µαθητές, κοινότητα), να έχουν δικαίωµα στην 
πληροφόρηση και συµµετοχή στη λήψη των αποφάσεων��. Μαυροσκούφης ∆.Κ., Το µεταπολεµικό κράτος πρόνοιας και οι 
εκπαιδευτικοί, στο περ. Σύγχρονη Εκπαίδευση, τ.4, Μάιος/Ιούνιος 1988, σελ.66. 
35 . Χαρακτηριστικό του βαθµού εµπλοκής των φοιτητών, στην µεταπολιτευτική πολιτική ζωή, υπήρξε το παράδειγµα του 
ΠΑ.ΣΟ.Κ., στην ίδρυση του οποίου συµµετείχε ενεργητικά οµάδα φοιτητών. Σύµφωνα µε τον Μ.Σπουρδαλάκη, οι 
φοιτητές εντάχθηκαν στο αποκαλούµενο ��τεχνοκρατικό ρεύµα��, και πρέσβευαν µεταξύ άλλων τον εκδηµοκρατισµό της 
δηµόσιας ζωής. Σπουρδαλάκης Μ., Από το ��Κίνηµα ∆ιαµαρτυρίας�� στο ��Νέο ΠΑΣΟΚ��, στο ΠΑΣΟΚ, Κόµµα - Κράτος 
- Κοινωνία, (επιµ. ιδίου), όπ.π., σελ.21.  
36 . Τα στοιχεία αντλήθηκαν από: Ψαχαρόπουλος Γ. - Καζαµίας Α.Μ., Παιδεία και ανάπτυξη στην Ελλάδα: κοινωνική και 
οικονοµική µελέτη της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, ΕΚΚΕ, Αθήνα 1985, καθώς και, Κασσωτάκης Μ. - Παπαγγέλη-
Βουλιούρη ∆., Η πρόσβαση στην Ελληνική τριτοβάθµια εκπαίδευση, Εκδ.Gutenberg, Αθήνα 1996.  
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1974 111.441 1982 137.462 
1975 117.246 1983 148.515 
1976 122.833 1984 167.957 
1977 123.429 1985 182.240 

 
 Η αύξηση του πληθυσµού της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, παράλληλα προς την έντονη 
πολιτικοποίηση των φοιτητών, προσδιόρισε για τα πολιτικά κόµµατα, ένα αντιπροσωπευτικό και 
κατάλληλο πεδίο, διάχυσης του ιδεολογικο-πολιτικού τους λόγου, συγχρονίζοντας και υιοθετώντας τον 
εκπαιδευτικό τους λόγο, προς τα φοιτητικά αιτήµατα, που άλλωστε διατηρούσαν αµείωτη την κοινωνική 
τους απήχηση. Η διαδικασία προσέγγισης και συγχρονισµού των φοιτητικών αιτηµάτων προς τους 
πολιτικο-ιδεολογικές προβολές των κοµµάτων, αναδεικνύεται από την διερεύνηση της σχέσης που 
αναπτύχθηκε. 
 Το ΠΑΣΟΚ σταθερά προβάλλει επιτακτικά την ανάγκη για κοινωνικό µετασχηµατισµό, ως 
βασική προϋπόθεση και στάδιο µετάβασης στο σοσιαλισµό. Παρά την αοριστία, που καταγράφηκε στην 
παρουσίαση του ιδιότυπου ��τρίτου δρόµου��, εντούτοις, σηµαντική βαρύτητα αποδίδεται στην παιδεία, 
για την τελική επίτευξη του στόχου. Σύµφωνα, µε την ιδεολογική τεκµηρίωση στην οποία προβαίνει, η 
απαραίτητη προϋπόθεση για κοινωνικό µετασχηµατισµό, αναπόφευκτα εδράζεται στην ικανότητα και 
διάθεση των ατόµων, να συµβάλλουν στην µεταβολή37. Συνεπώς, προϋπόθεση της κοινωνικής αλλαγής, 
όπως την προσδιορίζει το ΠΑ.ΣΟ.Κ., αφορά µια προηγούµενη αλλαγή στην πολιτική συνείδηση των 
ίδιων των ατόµων, µε την ευρεία παροχή εκπαίδευσης38. Η διαµόρφωση πολιτών ικανών να προωθήσουν 
(και να στηρίξουν), τον κοινωνικό µετασχηµατισµό, αφορά ταυτόχρονα την ικανότητά τους να 
ενεργοποιούνται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, θέση που αποτελεί σταθερή πολιτικο-ιδεολογική 
προβολή καθ� όλη την ερευνώµενη περίοδο. Ο δοµικός µετασχηµατισµός της εξουσίας και της 
κοινωνίας, αποτελεί σταθερό πολιτικό στόχο, που ικανοποιείται µε την εισαγωγή στα όργανα λήψης 
αποφάσεων, πολιτικά συνειδητοποιηµένων πολιτών, που θα δηµιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες 
άρθρωσης ενός νέου πολιτικού λόγου, απέναντι στις ��κλειστές��, συντηρητικές δοµές εξουσίας. 
 Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. δεν παύει να τονίζει την ανάγκη διεύρυνσης των θεσµικών συλλογικών οργάνων 
µε την ευρεία συµµετοχή όλων των ενδιαφεροµένων. Μέσα σ� αυτό το γενικότερο πλαίσιο τοποθετείται 
και η υιοθέτηση και προβολή του αιτήµατος στο χώρο της εκπαίδευσης. Η πρότασή του για την 
Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, πέρα από το αίτηµα για κατάργηση της Έδρας και τη θεσµοθέτηση του ενιαίου 
φορέα διδασκόντων, τονίζει ιδιαίτερα την ανάγκη για ��ουσιαστική και ισότιµη συµµετοχή των φοιτητών 
και σπουδαστών στην εκπαιδευτική διαδικασία��39, ως απαραίτητη προϋπόθεση ανάπτυξης και 
εκδηµοκρατισµού της εκπαίδευσης.  
 Μέσα σ� αυτά τα πλαίσια το ΠΑ.ΣΟ.Κ. διαµορφώνει την πολιτική του πρόταση µε στόχο να 
κυριαρχήσει µέσα στα Πανεπιστήµια. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. διαµορφώνει µια προοδευτική εκπαιδευτική 
πρόταση για το χώρο της Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, χώρο όπου ήδη κατέχει ισχυρές δυνάµεις, και καλεί 
τους εκπροσώπους του φοιτητικού κινήµατος και ιδιαίτερα τη Νεολαία του ΠΑ.ΣΟ.Κ., ��ν� αφοµοιώσει 
τις θέσεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ. για τα Α.Ε.Ι. (...) να τις διαδόσει πλατιά στους φοιτητές, (...) να τις 

                                                           
37 . Ο µετασχηµατισµός της κοινωνίας, προϋποθέτει την δυνατότητα των κοινωνικών υποκειµένων, να συµβάλλει 
ενεργητικά προς αυτή την κατεύθυνση. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας, ��ο Λαός µε τους εκλεγµένους εκπροσώπους 
του συµµετέχει ενεργά σε όλα τα επίπεδα, σε όλα τα στάδια και σε όλες τις διαδικασίες, από το σχεδιασµό του 
προγραµµατισµού µέχρι και τον έλεγχο των έργων που θα εκτελούνται στα πλαίσιά του��. ΠΑ.ΣΟ.Κ., ∆ιακήρυξη 
Κυβερνητικής Πολιτικής, όπ.π., σελ.100. 
38 . Ερµηνεύοντας την πάγια εφαρµοζόµενη εκπαιδευτική πολιτική ο Χ.Νούτσος (από µαρξιστική µεθοδολογική οπτική), 
προσδιορίζει τη λειτουργία της δηµόσιας παρεχόµενης εκπαίδευσης, σε ένα ειδικό πλαίσια, ��για ν� αλλάξει η κοινωνία 
πρέπει πρώτα µε την αγωγή και την εκπαίδευση ν� αλλάξουν τα άτοµα��. Νούτσος Χ., Ιδεολογία και Εκπαιδευτική 
Πολιτική, Εκδ. Θεµέλιο 1986, σελ.59.  
39 . ΠΑ.ΣΟ.Κ., Το Μέτωπο Παιδείας στην απόφαση της 6ης Συνόδου της Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ, Μηνιαίο Ενηµερωτικό ∆ελτίο, 
Εκδ. ΚΕ.ΜΕ.∆ΙΑ, Απρίλης - Μάης 1980, σελ.70.  



 111

µετασχηµατίσει σε συγκεκριµένη συνεπή στρατηγική και ταχτική, (...) να πάρει θετικές και 
αποφασιστικές πρωτοβουλίες...��40.  
 Αντίθετα, προς τις εκπαιδευτικές προβολές του ΠΑ.ΣΟ.Κ., το κόµµα της Ν.∆., αποφεύγει 
συστηµατικά οποιαδήποτε συζήτηση, για µια πιθανή διάνοιξη των θεσµικών συλλογικών οργάνων. Καθ� 
όλη την ερευνώµενη περίοδο, η Ν.∆. προβάλλει στην εκπαιδευτική της πολιτική φιλοσοφία, την ανάγκη 
χαλιναγώγησης και ελέγχου των εκπαιδευτικών κινηµάτων, σε µια προσπάθεια διατήρησης του 
υφιστάµενου status quo δηλ. της εξουσίας της. Ωστόσο, η ανησυχία για την ύπαρξη και 
δραστηριοποίηση µαθητικών και φοιτητικών οργανώσεων στο χώρο της εκπαίδευσης είναι έκδηλη, 
γεγονός που αναπόφευκτα οδηγεί στη λήψη, ή στην προθετική δήλωση, λήψης διοικητικών µέτρων, υπό 
τη µορφή άσκησης κρατικού ελέγχου των συνδικαλιστικών οργανώσεων, ακόµα και στο χώρο των 
µαθητικών κοινοτήτων41. Η θέση της Ν.∆. για διατήρηση των υφιστάµενων κλειστών θεσµικών 
οργάνων, διατηρήθηκε και µετά το 1981, ασκώντας ιδιαίτερα δριµεία κριτική στον αριστερό χώρο, για 
την προσπάθεια κοµµατικοποίησης, όλων των βαθµίδων της εκπαίδευσης, και ιδιαίτερα των 
Πανεπιστηµίων42.  
 Σταθερή παραµένει η εκπαιδευτική πολιτική πρόταση της Ν.∆. καθ� όλη τη διάρκεια 
διακυβέρνησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ., στον τοµέα της συµµετοχής των φορέων στα συλλογικά όργανα 
διοίκησης. Το πνεύµα των ��ευέλικτων�� οργάνων διοίκησης, αποβλέπει στην ανατροπή των 
υφιστάµενων συσχετισµών δυνάµεων εξουσίας στα Α.Ε.Ι µε στόχο την ανάκτηση της ηγεµονικής της 
θέσης. Μέσο για την επίτευξη του στόχου είναι κυρίως ��η επαναφορά της προηγούµενης ιεραρχίας, 
σύµφωνα µε τον «αλήστου µνήµης» νόµο 815...��, εντάσσοντας στην πολιτική της προβολή τα 
συνθήµατα ��της αξιοκρατίας, της αποτελεσµατικότητας, της ευελιξίας και η επίκληση «αδιάβλητων και 
διεθνώς παραδεκτών κριτηρίων» για την αξιολόγηση των ΑΕΙ��43.  

                                                           
40 . ΠΑ.ΣΟ.Κ.,  Η Νεολαία ΠΑ.ΣΟ.Κ. να γίνει ο ουσιαστικός µοχλός για τη δηµοκρατική αλλαγή στα Α.Ε.Ι., Μηνιαίο 
Ενηµερωτικό ∆ελτίο, Εκδ. ΚΕ.ΜΕ.∆ΙΑ, Μάης 1979, σελ.38.  
41 . Έκδηλη είναι η προσπάθεια διατήρησης των µαθητικών κοινοτήτων µακριά από οποιαδήποτε κοµµατική επιρροή, υπό 
το φόβο µεταφοράς του φοιτητικού κλίµατος αµφισβήτησης στα σχολεία. Σε απάντηση του Υπουργού Παιδείας, σε 
ερώτηση βουλευτών του Κ.Κ.Ε., για τον κανονισµό λειτουργίας των µαθητικών κοινοτήτων, δηλώνεται η ανάγκη 
συµµετοχής καθηγητών στις συζητήσεις της ∆ιοικούσης Επιτροπής των Μαθητικών Κοινοτήτων, µε το σκεπτικό πως ��ο 
συµµετέχων εις τάς συνεδριάσεις της ... αλώς διαπιστώνει εάν αι λαµβανόµεναι αποφάσεις είναι σύµφωνοι προς τον 
κανονισµόν και παρέχει συµβουλάς, δοθέντος ότι πρόκειται περί νεαρών και ανηλίκων µαθητών, οι οποίοι φυσιολογικόν 
είναι να µη γνωρίζουν τα πάντα και να χρειάζωνται την συµπαράστασιν καθηγητού των��. Πρακτικά της Βουλής, 
Συνεδρίασις Μ΄, 7 ∆εκεµβρίου 1976, σελ.1506. Επίσης, το 1977, σε επερώτηση του βουλευτή ∆.Γόντικα, για τα 
αντιπαιδαγωγικά και αντιδηµοκρατικά µέτρα που λαµβάνει το Υπουργείο στο χώρο της Μέσης Εκπαίδευσης, ο 
υφυπουργός παιδείας, Β.Κοντογιαννόπουλος, δηλώνει πως ��ο µεγαλύτερος κίνδυνος για τις Μαθητικές Κοινότητες είναι, 
(...) ο εκφυλισµός τους σε µαθητικό συνδικαλισµό��, αλλά και σε σχετικό αίτηµα µαθητών να συναντηθούν µαζί του, �� 
εξήγησα στους νέους αυτούς ότι τους δεχόµουν και συζητούσα µαζί τους υπό την προϋπόθεση ότι θεωρούσαν τους 
εαυτούς τους µονάχα µαθητές και όχι συνδικαλιστές, γιατί η δράση της µαθητικής Κοινότητας πρέπει οπωσδήποτε να 
περιορίζεται στο χώρο του σχολείου και να µη βγαίνει έξω από αυτό��. Πρακτικά Βουλής (Ολοµέλεια), Συνεδρίσις ΡΜΒ΄, 
10 Ιουνίου 1977, σελ.5846.  
42 . Ο Β.Κοντογιαννόπουλος σε επερώτηση που καταθέτει το Νοέµβριο του 1983 µε το χαρακτηριστικό τίτλο, ��σχετικά µε 
τη λήψη µέτρων για την απαγόρευση της κοµµατικής δραστηριότητας στα Σχολεία και την τροποποίηση του Κανονισµού 
Μαθητικών Κοινοτήτων, προβαίνει σε µια συνολική ερµηνεία διασύνδεσης των  συνδικαλιστικών οργανώσεων και των 
κοµµάτων. ��µε την πτώση της δικτατορίας ακολούθησε µια περίοδος έντονης πολιτικοποίησης, ιδιαίτερα στον εκπαιδευτικό 
χώρο. Ήταν µια φυσική αντίδραση του Ελληνικού Λαού και ιδιαίτερα της ελληνικής νεολαίας, µε τις γνωστές, θα έλεγα, 
υπερβολές, έπειτα από την επτάχρονη στέρηση της πολιτικής µας ελευθερίας. Το κλίµα, όµως, αυτό έσπευσαν να 
εκµεταλλευτούν τα Κόµµατα της Αριστεράς, που τότε βρίσκονταν στο χώρο της Αντιπολίτευσης. Το εκµεταλλεύτηκαν 
εισβάλλοντας βάναυσα σε ολόκληρο τον εκπαιδευτικό χώρο, από τα νηπιαγωγεία και τα δηµοτικά σχολεία, µέχρι τα 
Πανεπιστήµια, και επιχειρώντας να προωθήσουν ιδιοτελείς και στενές κοµµατικές επιδιώξεις. Με το πρόσχηµα του 
εκδηµοκρατισµού, µε τη δικαιολογία της πολιτικοποιήσεως των νέων, εισέβαλε σε όλα ανεξαιρέτως τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα 
ο πλέον απροκάλυπτος κοµµατισµός, ιδιαίτερα από την πλευρά του ΚΚΕ και του ΠΑΣΟΚ. Μετά το �74 ήταν συστηµατική η 
προσπάθεια να αλωθεί το φοιτητικό κίνηµα και να οργανωθεί πάνω στα ίδια πρότυπα και το λεγόµενο µαθητικό κίνηµα��. 
Πρακτικά Βουλής (Ολοµέλεια), Συνεδρίαση ΛΗ΄, 29 Νοεµβρίου 1983, σελ.1938.   
43 . Νούτσος Χ., Συγκυρία και Εκπαίδευση, Εκδ. Ο Πολίτης, Αθήνα 1990, σελ.111-112.  
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 Προσπάθεια εντοπισµού και διάκρισης κριτηρίων της έννοιας του εκδηµοκρατισµού της 
εκπαίδευσης, πραγµατοποιεί η Ι.Λαµπίρη - ∆ηµάκη, ερµηνεύοντας σηµασιολογικά το περιεχόµενο και 
την έννοια του εκδηµοκρατισµού της εκπαίδευσης στο πλαίσιο του παραδείγµατος της ελληνικής 
εκπαιδευτικής θεσµικής και διοικητικής πραγµατικότητας. Η έννοια του εκδηµοκρατισµού της 
εκπαίδευσης, ��σηµαίνει την διαδικασία που ακολουθείται για να καταστούν τα σχολεία και τα 
Πανεπιστήµια φορείς δηµοκρατικών ιδεών και δηµοκρατικής συµπεριφοράς, δηλαδή κέντρα αγωγής των 
νέων ως πολιτών που θα είναι σε θέση να συµµετάσχουν αποτελεσµατικά στο πολιτικό σύστηµα της 
δηµοκρατίας��44. Η απόδοση της έννοιας του εκδηµοκρατισµού της εκπαίδευσης, εδράζεται στην κοινή 
σύµπραξη της ισότητας ευκαιριών και της δηµοκρατικής κοινωνικοποίησης, σύµφωνα µε την Λαµπίρη - 
∆ηµάκη, προσδιορίζοντας παράλληλα και τα κριτήρια ελέγχου του βαθµού εκδηµοκρατισµού ενός 
συγκεκριµένου συστήµατος, παρά τις επιφυλάξεις που εντοπίζει, µεταξύ των οποίων ορίζονται, ��ο 
βαθµός δηµοκρατικότητας της συµµετοχής στην λήψη αποφάσεων για την εκπαίδευση, και ��ο βαθµός 
αυτοδιοίκησης των Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων��45.  
 Κατά την ερευνητική διαδικασία, η πολιτικο-ιδεολογική προβολή της συµµετοχικής κοινωνίας, 
δηλ. της διάνοιξης των οργάνων λήψης αποφάσεων, µε την ευρεία συµµετοχή των κοινωνικών φορέων 
και ιδιαίτερα των άµεσα εµπλεκόµενων, αποτελεί τον κεντρικό άξονα διαχρονικής διερεύνησης του 
θεσµού της συµµετοχής των φοιτητών/σπουδαστών στα θεσµικά συλλογικά όργανα των Τριτοβάθµιων 
ιδρυµάτων. Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της θεµατικής διερεύνησης, πέρα από το γενικότερο στόχο και τη 
φιλοδοξία της εργασίας, δηλ. την διερεύνηση της σχέσης µεταξύ ιδεολογικο-πολιτικού σώµατος και 
εκπαιδευτικής προβολής, έγκειται στην ανάγκη περιγραφής, ανάλυσης και ερµηνείας στη διαχρονία της 
περιόδου, του θεσµού της συµµετοχής των φοιτητών στα όργανα αυτά, καθώς σηµαντικά 
µεταρρυθµιστικά γεγονότα, ιδιαίτερα κατά την περίοδο 1974-1981, παραµένουν σε µεγάλο βαθµό 
αδηµοσίευτα και συνεπώς ανεξερεύνητα, προσδίδοντας παράλληλα στην έρευνα µια απαραίτητη πνοή, 
της παρουσίασης νέων στοιχείων γύρω από την εκπαιδευτική πραγµατικότητα.  

                                                           
44 . Λαµπίρη - ∆ηµάκη Ι., Παιδεία και ∆ηµοκρατία, στο Κελπανίδης Μ. (Επιµ.), Κράτος Πρόνοιας και Εκπαίδευση, Εκδ. 
Αφοι Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1991, σελ. 616. 
45 . Λαµπίρη - ∆ηµάκη Ι., Παιδεία και ∆ηµοκρατία, όπ.π., σελ.619.  



 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
4. Μεθοδολογία  
 
4.1 Η µέθοδος στην έρευνά µας 
 
 ∆εδοµένου ότι η κοινωνική πραγµατικότητα συντίθεται και προσδιορίζεται σε µεγάλο βαθµό 
από τις νοηµατικά κινητοποιές ενέργειες - δηλαδή πράξεις που λαµβάνουν υπόψη και προσανατολίζονται 
στη συµπεριφορά άλλων ανθρώπων - οποιαδήποτε µελέτη µε αντικείµενο τα κοινωνικά φαινόµενα θα 
πρέπει να έχει ως αφετηρία ανάλυσης την ατοµική δραστηριότητα και τον τρόπο µε τον οποίο αυτή 
καθορίζεται από τα ��υποκειµενικά εννοούµενα νοήµατα��. Παρότι όµως ο Weber θεωρεί ότι η 
κοινωνική γνώση πηγάζει από τα υποκειµενικά νοήµατα που προσδιορίζουν την κοινωνική 
δραστηριότητα, εντούτοις τονίζει ότι ο εµπειρικός επιστηµονικός έλεγχος είναι απαραίτητος για την 
εξήγηση των κοινωνικών φαινοµένων - ερµηνείες που παρέχονται αποκλειστικά στο επίπεδο των 
νοηµάτων µπορεί να αποτελούν µεν πειστικές εικασίες, δεν µπορούν όµως να εκτοπίσουν την 
αναγκαιότητα των αιτιοκρατικών εξηγήσεων. ��Η γλώσσα ανοίγει τον ορίζοντα του νοήµατος, µέσα στον 
οποίο τα γνωρίζοντα και πράττοντα υποκείµενα ερµηνεύουν καταστάσεις πραγµάτων, συναντούν δηλαδή 
πρόσωπα και πράγµατα και ερχόµενα σε επαφή µαζί τους αποκτούν εµπειρίες��1. Σ� αυτό το 
µεθοδολογικό πλαίσιο, στην περίπτωση της δικής µας έρευνας, η µελέτη, ανάλυση και ερµηνεία της 
εκπαιδευτικής πολιτικής, προϋποθέτει την πρότερη γνωριµία και κατανόηση των νοµοθετηµάτων που 
την συστήνουν. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Χ.Νούτσος, ��οι ιδεολογικές αφετηρίες ενός 
νοµοθετήµατος ανιχνεύονται συνήθως στην εισηγητική ή αιτιολογική έκθεση που το συνοδεύει��2. 
 Πρωταρχικό µας µέληµα είναι η παρουσίαση των νοµοσχεδίων, προτάσεων νόµων, εισηγητικών 
και αιτιολογικών εκθέσεων, εφαρµόζοντας σε µια πρώτη φάση, µέθοδο έρευνας τη φαινοµενολογία. Στη 
συνέχεια, χρησιµοποιείται η ερµηνευτική µέθοδος έρευνας, κατά την διαδικασία κριτικής ερµηνείας και 
ελέγχου της αντιστοιχίας ή αναντιστοιχίας θεωρητικού ιδεολογικο-πολιτικού µοντέλου και 
εκπαιδευτικής πολιτικής πρότασης. Αναµένουµε την εξαγωγή συµπερασµάτων για τη σχέση της 
πολιτικής θεωρίας και της ιδεολογίας για την εκπαίδευση, εκφρασµένη µέσα από την εκπαιδευτική 
πολιτική δηµόσια προβολή αλλά και την ενεργητική ανάληψη εκπαιδευτικής ενέργειας. 
 Αντιµετωπίζοντας ένα πολιτικό κείµενο, βασικό µέληµα κάθε ερευνητή είναι να διευκρινίσει την 
πραγµατική σηµασία των λεκτικών διατυπώσεων, δηλαδή να προσδιορίσει το σηµείο που εµπεριέχει ένα 
νόηµα, µε σκοπό την ερµηνεία, κατανόηση και αποτίµηση κάθε πολιτικής δράσης. Αυτή ακριβώς η 
προσπάθεια εντοπισµού του σηµείου που εµπεριέχει ένα λανθάνον νόηµα, που δεν είναι εύκολα 
αντιληπτό και κατόπιν η ουσία της ενέργειας, δηλαδή η ανασύσταση της κοινωνικής πραγµατικότητας, 
του ��κόσµου είναι�� που αναπαριστά το κείµενο προβαίνοντας σε µια ερµηνεία του, είναι το αντικείµενο 
της ερµηνευτικής µεθόδου. Το δεδοµένο αυτό είναι ένα ��σηµαίνον��, που αποκαλύπτεται κατά τη 
διάρκεια της ερµηνευτικής διαδικασίας, και καθίσταται ��διαφανές όχι µόνο σ� αυτόν που ερµηνεύει 
αλλά και προς τους άλλους στους οποίους απευθύνεται η ερµηνεία��3. Ερµηνεύω λοιπόν σηµαίνει 
κατανοώ πρώτα το αµφίσηµο νόηµα ενός σηµείου, που µου µεταδίδει κάποιος, και ύστερα το µεταφέρω 
καθιστώντας το προσιτό σ� έναν άλλο. Το σηµείο επαφής λοιπόν είναι το ερµηνευόµενο νόηµα, που 
καθίσταται προσιτό σε µια ευρύτερη, γενικότερη κοινωνική θεώρηση, γεγονός που καλείται 
��ερµηνευτική κοινωνία��4, υποδηλώνοντας το φαινόµενο που διανοίγεται ανάµεσα στον ερµηνευτή, το 
ερµηνευόµενο έργο, τον δηµιουργό του έργου και τον αποδέκτη της ερµηνείας.  
 

                                                           
1 . Habermas J., Ο Φιλοσοφικός λόγος της νεωτερικότητας, Μτφ. Αναγνώστου Λ. - Καραστάθη Α., Εκδ. Αλεξάνδρεια, 
Αθήνα 1993, σελ.392.  
2 . Νούτσος Χ., Ιδεολογία και εκπαιδευτική πολιτική, Εκδ.Θεµέλιο, Αθήνα 1986, σ.77.  
3 . Μιχαηλίδης Κ., ��Εισαγωγή στην ερµηνευτική, µια διαγραφή του ερµηνευτικού λόγου��, Λευκωσία 1984, σελ.24 
4 . Μιχαηλίδης Κ., Η έννοια της ερµηνευτικής κοινωνίας, στο, Η Φιλοσοφική Ερµηνευτική (Συλλ.τόµ.), Ελληνική 
Φιλοσοφική Εταιρεία, Αθήνα, 1986, σελ. 77.  
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4.2 Ερµηνευτική - Ο κόσµος του κειµένου 
 
 Το κείµενο µε την έννοια που το αντιµετωπίζει ο Gadamer5, είναι παράσταση, παρουσία 
κειµενική του νοήµατος, και αναπαράσταση, µε την παρεµβολή µεσολαβούντος προσώπου. Ποιος είναι 
όµως ο ρόλος αυτού του µεσολαβούντος προσώπου, και πόση ενεργή συµµετοχή µπορεί να ασκήσει 
κατά την διαδικασία της ερµηνείας. Το υποκείµενο της ερµηνείας λειτουργεί πραγµατικά ατοµικά, 
µερικές φορές υποκειµενικά, γιατί ακόµα και αν συνταυτιστεί µε την απαίτηση που θέλει ��πνευµατική 
συγγένεια ανάµεσα στον ερµηνευτή και τον συγγραφέα και µια πλήρη µεταφορά του πρώτου στη 
συναισθηµατική και πνευµατική κατάσταση του δευτέρου��6, ωστόσο δεν παύει να είναι µέλος µιας 
διαφορετικής εποχής, κοινωνικής, πολιτικής, και πολιτιστικής, συνεπώς και φορέας των προσωρινών του 
ατοµικών ιδεών και κοσµοθεωριών, που τον διαφοροποιούν και του προσδίδουν ιδιαίτερη (µοναδική) 
οπτική θέασης του κειµένου, από κάποιον άλλο ερµηνευτή ή από τον ίδιο τον συγγραφέα του κειµένου. 
Για να πετύχει κατ� αρχήν η κατανόηση και µετά η εξήγηση ενός κειµένου και της εποχής του, καθώς και 
η προσωπικότητα του συγγραφέα, δεν µπορεί ο ερµηνευτής παρά να συλλάβει το άτοµο (συγγραφέα) στα 
όρια του ζωτικού του περίγυρου µέσα στο οποίο είναι ενταγµένο. Έτσι σύµφωνα µε τον Γ.Παπαδόπουλο 
δεν αρκεί ούτε επαρκεί η κατανόηση ενός κειµένου ως η διαδικασία ταύτισης µε τον δηµιουργό του, 
διότι ��το αντικειµενικό νόηµα του κειµένου διαφέρει από την υποκειµενική πρόθεσή του��7. 
 Συνεπώς, κατά την ερµηνευτική παράδοση η κοινωνική πραγµατικότητα ταυτίζεται µε τους 
λόγους, τα κίνητρα, τις αξίες, τις πεποιθήσεις και τα πρότυπα συµπεριφοράς που επικαλούνται οι 
άνθρωποι για την κοινωνική τους δραστηριότητα. Ως εκ τούτου, οι λεκτικές πρακτικές είναι στο 
επίκεντρο της ερµηνευτικής ανάλυσης, καθώς η γλώσσα δεν είναι απλώς ένα διαµεσολαβητικό εργαλείο 
περιγραφής της κοινωνικής πραγµατικότητας, αλλά η ίδια κατασκευάζει την κοινωνική πραγµατικότητα 
σε δεδοµένο χωρο-χρόνο. Οι σχέσεις µας µε τους άλλους δεν έχουν ανεξάρτητη οντότητα από τον τρόπο 
µε τον οποίο τις περιγράφουµε. Κατά συνέπεια, το λεκτικό περιεχόµενο της κοινωνικής διαντίδρασης 
είναι το ουσιαστικό υλικό της κοινωνιολογικής ανάλυσης στην ερµηνευτική παράδοση8. 
 Σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν προηγούµενα, αλλά και όπως ορίζεται η ερµηνευτική ως η 
διαδικασία αναζήτησης του νοήµατος του κειµένου µε απώτερο στόχο την κατανόηση, την εξήγηση και 
την ερµηνεία του, γίνεται σαφές πως οι λεκτικές πρακτικές αποτελούν το επίκεντρο της ερµηνευτικής 
ανάλυσης. Έτσι, το νόηµα κάθε λέξης (ή έκφρασης) σε ένα δεδοµένο κείµενο απαραίτητα υπόκειται στον 
διαρκή ερευνητικό έλεγχο για τον εντοπισµό, την κατασκευή και την κατανόηση της πραγµατικής 
νοηµατικής του υπόστασης, αφού η συγκεκριµένη του χρήση δεν ανήκει στην σφαίρα του ��τυχαίου��, 
αλλά νοηµατοδοτεί και νοηµατοδοτείται σε σχέση µε τα προηγούµενα και τα επόµενα9. Η ερµηνεία και 
λειτουργικοποίηση µιας λέξης, συνεπάγεται την σταδιακή συνολική ερµηνεία του κειµένου µε την 
ανασύσταση και προσδιορισµό του νοήµατος. Εξάλλου το κείµενο συνθέτει ένα ��όλον��, που ενώ είναι 
εφικτό να ειδωθεί από διάφορες όψεις, εντούτοις, σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί 
µονοµιάς από όλες τις απόψεις. Η σύλληψη ακριβώς του κειµένου ως ολότητα, αποδίδει πραγµατικά  
 

4.3 Υποκειµενικότητα - Αυτοκατανόηση 
 

                                                           
5 . Greisch J., ��Οι µεταφορές της ανάγνωσης, ζητήµατα µεθόδου��, µτφ. Ε.Θεοδωροπούλου-Καλογήρου, Εκδ.Καρδαµίτσα, 
Αθήνα 1993, σελ.39. 
6 . Πυργιωτάκης Ι.Ε., ��Η Ερµηνευτική µέθοδος στην παιδαγωγική επιστήµη��, Ανάτυπο στο περ. ��Απόστολος Τίτος��, 
τεύχ.Στ,΄1982, σελ.467.  
7 . Παπαδόπουλος Γ., Στοιχεία για την ερµηνεία των ιδεολογιών, στο περ. Νέα Κοινωνιολογία, τ.18, 1993-4, σελ.15.  
8 . Giddens A., New Rules of Sociological Method (2η έκδοση), Cambridge, UK: Polity Press 1993, σελ.158. 
9 . Σύµφωνα µε τον E.D.Hirsch, ��κάθε λέξη πάντοτε ερµηνεύεται σε σχέση µε τις γειτονικές της, και όταν υπάρχει µια 
διαφορετική κατασκευή, η λογική των  περιβαλλόµενων λέξεων θα ποικίλει ανάλογα��, στο, Hirsch E.D., Validity in 
Interpretation, Yale University Press, New Haven and London, 1967, σελ.201. 
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 Η ερµηνευτική µέθοδος εγείρει αξιώσεις λοιπόν από τον επίδοξο ερµηνευτή, κατά την 
��πνευµατική εκείνη διεργασία�� που µεσολαβεί ανάµεσα στην κατανόηση ενός λόγου, µιας πράξης, και 
στην ερµηνεία του αιτιών, των βαθύτερων εσωτερικών λόγων του συγγραφέα, του υποκειµένου, που τον 
οδήγησαν στην διατύπωση της συγκεκριµένης έκφρασης σε συγκεκριµένη χρονική στιγµή, και για 
δικούς του λόγους. Εδώ έγκειται η αξίωση του Ι.Πυργιωτάκη από τον ερµηνευτή, να συγκεντρώσει όλα 
τα δυνατά βιβλιογραφικά στοιχεία που θα φωτίσουν την ερευνούµενη εποχή και την ανάγκη ��να 
αναστήσει µέσα του ο ερευνητής, όλα τα βιώµατα του δηµιουργού και να ταυτιστεί µαζί του��, 
προσδιορίζοντας ��τα κριτήρια θέασης του ερευνητή��, µε εντιµότητα και ακρίβεια�� καθώς και η 
��οπτική γωνία µέσα από την οποία επιχειρείται η θέαση και η προσέγγιση του αντικειµένου��10.  
 Αυτή η πνευµατική διεργασία, χωρίζεται σε 3 φάσεις: ��την άµεση πρώτη συνάντηση  και 
αποδοχή του έργου, την υπέρβαση προς το βάθος του ερµηνευτικού δεδοµένου µαζί µε µια κίνηση για 
αναδόµηση ή ανασύνθεσή του και τέλος την επανασύµφραση του ερµηνευτικού νοήµατος σε µια νέαν 
οικείωση του έργου��11. Πρόκειται για την πρωταρχική οικείωση του έργου, την πρώτη ερµηνευτική 
προσπάθεια που οδήγησε στην αρχική γνώση. Κατά τον ίδιο τρόπο επαναλαµβάνονται οι ερµηνευτικές 
προσεγγίσεις µε στόχο την όσο το δυνατό βαθύτερη κατανόηση, αφού ��κάθε επαναληπτική προσπάθεια 
έχει µια καλύτερη αφετηρία��12, και άρα πληρέστερη ερµηνεία. ∆ηµιουργείται έτσι µια ��αδιαίρετη σχέση 
βίας και αποσαφήνισης σε κάθε ερµηνεία, µια διάσταση ανατροπής που καταλήγει σε νέα ερµηνεία��13, 
γι� αυτό και δεν είναι δυνατή η αρχική απόλυτη ερµηνεία στο στάδιο της πρωταρχικής γνώσης. Ωστόσο, 
λογικά τίθεται το ερώτηµα της ορθότητας ή µη της ερµηνείας, είτε πρόκειται για αρχική, πρωτόλεια, είτε 
πρόκειται για επανερµήνευση ενός κειµένου. Κατά τον ίδιο τρόπο ανακύπτει το ζήτηµα της επαλήθευσης 
οποιασδήποτε ερµηνείας. Το ζήτηµα λοιπόν της επαλήθευσης ως ορθής, µιας ερµηνείας, µε στόχο την 
γενίκευσή του ή την εξαγωγή οριστικού, αδιαµφισβήτητου συµπεράσµατος, αποτέλεσε πεδίο 
σύγκρουσης µε τους οπαδούς του θετικισµού. Όµως, η ερµηνευτική είναι µια κατ� εξοχήν διαλογική 
δραστηριότητα, τα συµπεράσµατα της οποίας συντείνουν περισσότερο σε µια πιθανολογούµενη λογική 
ερµηνεία, γεγονός που εγείρει τις µοµφές της εµπειρικής επαλήθευσης, παρά σε µια οριστική ερµηνεία.  
 Η φύση της ερµηνευτικής µεθόδου επιτρέπει στον ερευνητή µεγάλο ποσοστό συµµετοχής στην 
πορεία της ερµηνείας, αφού ο ίδιος καλείται να εξηγήσει, έχοντας βέβαια τις απαραίτητες προϋποθέσεις 
που αναφέραµε παραπάνω, για να ερµηνεύσει ένα κείµενο. Γι� αυτό και ορθά τίθεται το θέµα της 
��υποκειµενικότητας��14 της ερµηνείας και η δυσκολία συγκρότησης αυτού που ο Dilthey προσπάθησε να 
αντιπαρατάξει στις θετικές επιστήµες, του ��ιστορικού λόγου��, δηλαδή τη συνάντηση του ερευνητή µε 
το πνεύµα της εποχής του ιστορικού γεγονότος, µέσω του οποίου εκφράζεται η ��ιδιαιτερότητα αυτής της 
στιγµής��15, ��όχι όµως για να τον εξηγούµε αιτιοκρατικά, [...] αλλά για να διεισδύουµε σ� αυτόν, [...] να 
τον κατανοούµε και να τον ερµηνεύουµε��16. Ο Gadamer  αντιλαµβάνεται το αντικείµενο της ερµηνείας 
όχι ως τη µορφή της διαδικασίας που στόχο της έχει την κατανόηση της εµπειρίας του συγγραφέα που 
έδωσε ζωή και νόηµα στο κείµενο, αλλά το ίδιο το νόηµα του κειµένου. Η σηµαντικότητα εδράζεται στο 
ίδιο το κείµενο, που αποτελεί το µέσο του µηνύµατος, αναζητώντας την ��ιδεατότητα του νοήµατος�� που 
ορίζει την πραγµατικότητα του κειµένου, δηλαδή την ��αυτονοµία της ανάγνωσης��17.   
                                                           
10 . Πυργιωτάκης Ι.Ε., όπ.π., σελ.468 και του ιδίου, λήµµα ��Ερµηνευτική��, στην Π.Ψ.Ε.Λ., Εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, 
τόµ.4, Αθήνα 1992, σελ.2133. 
11 . Μιχαηλίδης Κ., όπ.π., σελ.25. 
12 . Πυργιωτάκης Ι.Ε., ��Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήµη��, Πανεπιστηµιακές παραδόσεις, Ρέθυµνο 1996, σελ.33. 
13 . ∆εληβογιατζή Σ., ��Ερµηνευτική και φαινοµενολογία των ερµηνειών�� στο ��Η Φιλοσοφική Ερµηνευτική��, Ελληνική 
Φιλοσοφική Εταιρεία, Αθήνα 1986, σελ.51. 
14 . Πυργιωτάκης Ι.Ε., ��Ερµηνευτική��, όπ.π., σελ.2133. 
15 . Μιχαηλίδης Κ., όπ.π., σελ.56. 
16 . Πυργιωτάκης Ι.Ε., όπ.π., σελ.2132. 
17 . Greisch J., όπ.π., σελ.55-6. Αναλύοντας ο J.Greisch τις απόψεις του Gadamer, αποδεσµεύει την ερµηνεία από την 
αξίωση µεταφοράς στο χωρο-χρόνο του συγγραφέα, µε την έννοια της ανασυγκρότησης ενός χαµένου προσώπου��. Το 
ενδιαφέρον στρέφεται στο µήνυµα, όχι τόσο στην γέννεση του έργου ή ανακαλύπτοντας τις προθέσεις του συγγραφέα του, 
αλλά στόχος είναι η ανάδειξη και κατανόηση, ώστε να καταστεί δυνατή η ερµηνεία, του ��κόσµου�� του έργου, εντός του 
οποίου άλλωστε εκδηλώνεται. Ο Gadamer αξιώνει από την ερµηνευτική, την ιστορικότητα του κατανοείν, άρα χωρίς 
προκατανόηση η κατανόηση είναι αδιανόητη. Σε αντίθεση µε τον Dilthey (για την ισοτιµία δηµιουργού και ερµηνευτή), ο 
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 Ο Ρικέρ αντιπαρέρχεται τον κίνδυνο της υποκειµενικότητας, θέτοντάς τον κάτω από τη 
γενικότερη ιδέα που ονοµάζει ��ο κόσµος του έργου��, όπως άλλωστε και ο Gadamer. Εξαιτίας αυτής της 
ιδέας, θεωρεί πως ο ερµηνευτής δεν επιβάλλει στο έργο την ατοµική του περιορισµένη ικανότητα για 
κατανόηση, αλλά το έργο του υποδεικνύει την λύση της ��κατανόησης�� του ίδιου του ��εαυτού µπροστά 
από το κείµενο��18. Με αυτή την έννοια ο ερµηνευτής αποδεσµεύεται και ��εκτίθεται�� στο κείµενο για να 
καταλήξει στην αναδόµηση του ��εαυτού�� του, από το ��πράγµα του κειµένου��19, όπως ονοµάζει ο 
Gadamer την προσοικείωση του κειµένου. 
 Για την ερµηνευτική γνώση το νόηµα του κειµένου δεν είναι εγκλωβισµένο και αµετακίνητο 
ούτε και αποτελεί ��ένα απριόρικο στοιχείο άχρονο και αντιστορικό��20, αλλά αποσαφηνίζεται και 
µορφοποιείται κατά τη διάρκεια της κατανοητικής διαδικασίας, σε σηµείο να οδηγεί και τον ίδιο τον 
ερµηνευτή σε επίγνωση και της δικής του κατάστασης. 
 Η προσέγγιση του ερµηνευτή και του αντικειµένου ερµηνείας γίνεται µέσα στον ιστορικό 
ορίζοντα του καθενός. Όπως ο ερµηνευτής έχει τον δικό του ιστορικό ορίζοντα, προσωπικό και 
διϋποκειµενικό, όµοια και το κείµενο έχει το δικό του, εκφρασµένο µέσω του δηµιουργού του. Ο 
Gadamer στην προσπάθειά του να ορίσει την συνάντηση αυτή του ερµηνευτή µε τον δηµιουργό του και 
το έργο, κάνει λόγο για µια ��σύντηξη οριζόντων��21, που καταργεί την παγιότητά τους και διανοίγει και 
τους δύο, τον έναν προς τον άλλον, ώστε να συνθλώνται και να συγχωνεύονται, αλλά ακόµα θα 
προσθέταµε να αλληλοσυµπληρώνονται σε µια διαρκή πνευµατική πορεία συνάντησης. 
 Σε αντιδιαστολή µε τον Dilthey και την ροµαντική ερµηνευτική, που όριζε ως απαραίτητη 
προϋπόθεση για την ερµηνεία του κειµένου τη στήριξη πάνω στην έννοια της ��κατανόησης��, δηλαδή 
στη σύλληψη µιας ξένης ζωής που εκφράζεται µέσω των αντικειµενοποιήσεων της γραφής, ο Ρικέρ κάνει 
λόγο για ερµηνεία ��του κόσµου του κειµένου�� και αποσαφήνιση του είδους του ��Είναι-στον-κόσµο��22 
που ξεδιπλώνεται από το κείµενο. 
 ��Το να κατανοείς ένα κείµενο δε σηµαίνει να αναγνωρίζεις την πρόθεση του συγγραφέα του. Η 
διάζευξη σηµασίας και πρόθεσης δηµιουργεί µια απολύτως πρωτότυπη κατάσταση που παράγει τη 
διαλεκτική της εξήγησης και της κατανόησης. Αν η αντικειµενική σηµασία είναι άλλο πράγµα από την 
υποκειµενική πρόθεση του συγγραφέα, µπορεί να ��συντεθεί�� κατά πολλούς τρόπους. Το πρόβληµα της 
ακριβούς κατανόησης δεν µπορεί πια να λυθεί µέσω µιας απλής επιστροφής στην προβαλλόµενη 
πρόθεση του συγγραφέα, αλλά προβαίνοντας σε δηλώσεις ��εικασιών��, έλεγχό τους µε µια πρώτη 
ερµηνεία και κατόπιν µε µια συνεχή διαδικασία επανερµηνείας του κειµένου, και της πρόθεσής του��23. 
Η κατανόηση ενός ��λεγόµενου�� (κειµένου) είναι στην πραγµατικότητα, όχι µόνο επιθυµητή αλλά και 
ξεκάθαρα αναπόφευκτη, προκειµένου να το κατανοήσουµε στις ζωτικές συνθήκες ύπαρξής του. ��∆εν 
είναι δυνατό να αναπλάσουµε (ανασχεδιάσουµε) το νόηµα ενός κειµένου µε διαφορετικούς όρους, χωρίς 
την πρότερη κατανόηση του κειµένου από µόνο του��24, δηλαδή στις πραγµατικές συνθήκες του.  
 Για το ζήτηµα της απόλυτης αντικειµενικότητας και την δυνατότητα επίτευξής του, είναι 
χαρακτηριστική (παρ� ότι η λεκτική διατύπωση είναι ιδιαίτερα ακραία), η θέση του R.Solow, όπως την 

                                                                                                                                                                                   
Gadamer θεωρεί ότι η κατανόηση έχει αφετηρία την ερµηνευτική κατάσταση, σύµφωνα µε την οποία γράφηκε το κείµενο, 
δεν συγκροτείται το εκφρασµένο ιστορικά, αλλά αποσαφηνίζεται ορθότερα η νοηµατική συνάφεια µε τη µεσολάβηση του 
παρόντος. Αυτό άλλωστε θεωρεί πως είναι και το έργο του ερµηνευτή. Για τις απόψεις του Gadamer βλ. και 
Θεοδωρόπουλος Ι.Ε., Με άλλα µάτια, σχεδίασµα φιλοσοφικής παιδαγωγικής, Εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 1997, σελ.128-132.  
18 . Ρικέρ Π., ��∆οκίµια Ερµηνευτικής��, Μτφ.Α.Μουρίκη, Μορφωτικό Ινστιτούτο Αγροτικής Τράπεζας, Αθήνα 1990, 
σελ.197.  
19 . Ρικέρ Π., όπ.π., σελ.196. 
20 . Αποστολοπούλου Γ., ��Κριτική της ιδεολογίας και ερµηνευτικής��, στο ��Η Φιλοσοφική Ερµηνευτική�� (Συλλ.τόµ.), 
όπ.π., σελ.89. 
21 . Μιχαηλίδης Κ., όπ.π., σελ.78. 
22 . Ρικέρ Π., όπ.π., σελ.193 και 195. 
23 . Ricouer P., From text to action, όπ.π., σελ.157-8. 
24 . Hirsch E.D., Validity in Interpretation, Yale University Press, New Haven and London, 1967, σελ.1 
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παραθέτει ο C.Geertz, ��είναι σαν να ισχυρίζεται κανείς ότι, επειδή δεν υπάρχει απόλυτα αντισηπτικό 
περιβάλλον, οι ιατρικές επεµβάσεις θα µπορούσαν να γίνονται εξίσου καλά και σε υπόνοµο��25.  
 

4.4 Ερµηνευτικός Κύκλος 
 
 Ένας γενικός κανόνας διατύπωσης ορθών εικασιών δεν υπάρχει, υπάρχει όµως µέθοδος 
επικύρωσης των εικασιών. Πρόκειται για µια διαλεκτική του εικάζειν-επικυρώνειν όµοια µε τη 
διαλεκτική του κατανοείν και εξηγείν. Ο Ρικέρ κάνοντας λόγο για τέχνη του ��εικάζειν��, αναφέρεται 
στην διαδικασία ανασύνθεσης του κειµένου, προσπαθώντας να συνδέσει την διαδικασία µε την κειµενική 
ανάγνωση. Η ανάγκη ανασύνθεσης του κειµένου πηγάζει από την ίδια τη µορφή του, αφού δεν πρόκειται 
για µια απλή ακολουθία ισότιµων φράσεων που κατανοούνται χωριστά, αλλά για ένα ��όλον��, µια 
ολότητα. Το κείµενο δεν αποτελεί απλά µια γραµµική ακολουθία λέξεων και φράσεων, τυχαία 
συσσωρευµένων, που συνθέτουν τελικά τη δοµή του. ��Η πολυσηµαντότητα που συνδέεται µε τα κείµενα 
ως κείµενα είναι κάτι άλλο από την πολυσηµαντότητα των ατοµικών λέξεων και την αµφισηµία των 
ατοµικών φράσεων στην κοινή Γλώσσα��26.  
 Συνεπώς, η ανασύνθεση του κειµένου σε µια ολότητα εδράζεται σε µια ατέρµονη κυκλική 
διαδικασία αποσαφήνισης του όλου µέσω του µερικού και εντοπισµού και κατανόησης του µερικού για 
την σύλληψη του όλου. Η σχέση ανάµεσα στον όλον και στα µέρη εννοείται µε την έννοια ότι ��η 
κατανόηση µιας επιµέρους ενότητας συµβάλλει στην κατανόηση του όλου έργου��, όπως αντιστοιχεί και 
��η κατανόηση του όλου φωτίζει ακόµη περισσότερο τα επιµέρους��, µε αποτέλεσµα την σε βάθος 
κατανόησή τους, δηµιουργώντας έτσι το ��ερµηνευτικό κύκλωµα��27 (Hermeneutischer Zirkel), τον 
γνωστό ��ερµηνευτικό κύκλο��. Ο ερµηνευτικός κύκλος, νοείται ως µια σπειροειδή κίνηση που 
διατείνεται ανάµεσα στην κατανόηση και την προκατανόηση, µε άξονες περιστροφής διαρκώς 
αναβαθµιζόµενους και διευρυνόµενους, συστήνοντας έτσι µια παλινδροµική κίνηση που εκτείνεται 
µεταξύ ερµηνείας και επανερµηνείας. Ο ερµηνευτικός κύκλος δεν υπηρετεί το αθροιστικό και ποσοτικό 
µέρος της γνώσης, αλλά επιδιώκει την αποκρυπτογράφηση των κειµενικών καταστάσεων µέσα από µια 
κειµενική αναπαράσταση.  
 Ο ερµηνευτικός κύκλος δεν είναι τίποτα άλλο παρά µια διαλεκτική σχέση µεταξύ της intentio 
operis και της intentio lectoris, δηλαδή της ��πρόθεσης του αναγνώστη�� και της ��πρόθεσης του 
κειµένου��. Η προσέγγιση του αναγνώστη ξεκινά από την δική του πρωτοβουλία της δηµιουργίας µιας 
εικασίας σχετικά µε την πρόθεση του κειµένου. Υπό αυτή την έννοια, ο αναγνώστης αναλαµβάνει την 
διατύπωση µίας, ή πολλών εικασιών που τις θέτει υπό έλεγχο στο κείµενο, επιδιώκοντας να συλλάβει την 
πρόθεσή του. Σύµφωνα µε τα προηγούµενα το κείµενο εκλαµβάνεται σαν ένα ��αντικείµενο πάνω στο 
οποίο η ερµηνεία επενδύει κατά την πορεία της κυκλικής προσπάθειας να αυτοεκτιµηθεί, µε βάση τα 
αποτελέσµατα που δηµιουργεί��28.  
 ��Ο ερµηνευτής - αποδέκτης κατανοεί το έργο στο βαθµό και από την προοπτική εκείνη, που ο 
ίδιος µπορεί να το δεχθεί, συλλαµβάνει δηλαδή αυτό, που µπορεί να τον προσφωνήσει και που είναι γι� 
αυτόν σηµαντικό. Εποµένως, η ερµηνευτική κατανόηση κινείται προς το έργο προκαταλαµβάνοντας το 
νόηµά του και επιστρέφει στον ερµηνευτή ανανεώνοντας τις δυνατότητές του να υπάρχει και να 
κατανοεί. Το ίδιο µπορούµε να πούµε, ότι ισχύει ανάµεσα στον ερµηνευτή και τον δηµιουργό και τους 
ιστορικούς ορίζοντες, στους οποίους ανήκουν��29. 
                                                           
25 . Geertz C., The interpretation of  Cultures, Fontana Press, London, 1993, σελ.30.  
26 . Ρικέρ Π., όπ.π., σελ.222.  
27 . Πυργιωτάκης Ι.Ε., ��Ερµηνευτική��, στην Π.Ψ.Ε.Λ., Εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, τόµ.4, Αθήνα 1992, σελ.2133. Σύµφωνα 
µε τον Κ.Μιχαηλίδη, τον όρο ��ερµηνευτικός κύκλος�� εισήγαγε ο W.Humbord και διαµόρφωσε ο Fr. Schleiermacher. Για 
τις ειδικότερες θεωρήσεις του ερµηνευτικού κύκλου βλ. Μιχαηλίδης Κ., Η έννοια της ερµηνευτικής κοινωνίας, στο Η 
Φιλοσοφική Ερµηνευτική (Συλλ.τόµ.), Ελληνική Φιλοσοφική Εταιρεία, Αθήνα 1986, σελ.82, υποσηµείωση αριθµ.6.  
28 . Eco U., Ερµηνεία και Υπερερµηνεία, (µτφ. Παπακωνσταντίνου Α.), Εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 1993, σελ. 88-
89.  
29 . Μιχαηλίδης Κ., Η έννοια της ερµηνευτικής κοινωνίας, όπ.π., σελ.78.  
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 Οι διαδικασίες επικύρωσης που ελέγχουν τις εικασίες µας, αναφέρονται περισσότερο στη λογική 
µιας ερµηνείας µέσω επιχειρηµάτων στη βάση πάντα της αβεβαιότητας και της ποιοτικής πιθανότητας. 
Μέσα από τις διαδικασίες επικύρωσης αναδύονται και οι διαδικασίες ακύρωσης, παρόµοια µε αυτό που ο 
Κ.Popper ορίζει ως το κριτήριο της διαψευσιµότητας, όπου διάψευση είναι η πάλη µεταξύ διαφορετικών 
ερµηνειών. ��Η λογική της επικύρωσης µας επιτρέπει να δρούµε ανάµεσα στα δύο όρια: του δογµατισµού 
και του σκεπτικισµού. Υπάρχει πάντοτε η δυνατότητα να συνηγορούµε υπέρ µιας ερµηνείας ή να 
αµφισβητούµε κάποια άλλη, να θέτουµε σε αντιπαράσταση διάφορες ερµηνείες, να διαιτητεύουµε σ� 
αυτές, να αποσκοπούµε σε µια συµφωνία ακόµα κι αν αυτή η συµφωνία παραµένει απρόσιτη��30.  
 Συµπερασµατικά, δεδοµένου πως είναι δυνατό να υπάρχει παραπάνω από µια δυνατή ερµηνεία 
ενός κειµένου, δεν είναι αλήθεια, πως όλες οι ερµηνείες είναι ίσες και µπορούν να αφοµοιωθούν σε ότι 
εννοείται γενικός εµπειρικός κανόνας. Το κείµενο είναι ένα περιορισµένο πεδίο πιθανών 
ανακατασκευών. Συνεπώς, η λογική της ��επικύρωσης µας επιτρέπει να κινηθούµε µεταξύ δύο ορίων του 
δογµατισµού και του σκεπτικισµού. Είναι πάντα δυνατό να συµφωνούµε ή να αµφισβητούµε µια 
ερµηνεία, να αντιµετωπίζουµε ερµηνείες, να διαιτητεύουµε ανάµεσά µας, και να επιδιώκουµε µια 
συµφωνία, ακόµα και αν οι συµφωνίες παραµένουν υπεράνω των δυνατοτήτων µας��31.  
 
 
4.5 Εξήγηση και Κατανόηση 
 
 
 Η διάκριση µεταξύ εξήγησης και κατανόησης, αναφέρεται στα όρια και τις προϋποθέσεις που 
διακρίνουν τις επιστηµονικές έρευνες του ��φυσικού κόσµου�� και του ��κοινωνικού-ψυχικού κόσµου��, 
κατά την διάκριση που εισήγαγε ο J.G.Droysen32.  
 Το ζήτηµα της εξήγησης εδράζεται και αποκτά το παραδειγµατικό πεδίο εφαρµογής του στις 
��φυσικές�� επιστήµες. Συνεπώς, ως ��εξήγηση�� νοείται το αποτέλεσµα της ερευνητικής διαδικασίας που 
τηρεί ορισµένες προϋποθέσεις, όπως την ��ύπαρξη εξωτερικών γεγονότων προς παρατήρηση, υποθέσεων 
που επιβάλλονται σε εµπειρική επαλήθευση, γενικοί νόµοι επικαλυπτικοί τέτοιων γεγονότων, θεωρίες 
που περιγράφουν του διασκορπισµένους νόµους σε µια συστηµατική ολότητα και υποδεέστερες 
εµπειρικές γενικεύσεις στην σχηµατική διαδικασία υπόθεσης - συµπεράσµατος��33. 
 Το ζήτηµα της κατανόησης των λεγόµενων ��ανθρωπιστικών�� επιστηµών, ουσιαστικά 
αναφέρεται στη δυνατότητα των µεθόδων και επιστηµών αυτών να θεωρούνται επιστηµονικές, να 
αποβαίνουν δηλαδή σε µια ��οριστική�� εµπεριστατωµένη εξαγωγή συµπεράσµατος, που κατά την 
προκειµένη περίπτωση είναι µια ερµηνεία, εξαιτίας της ενγενώς εγγραφόµενης αδυναµίας διατύπωσης 
αιτιακών και νοµοτελειακών σχέσεων. Το θεµελιώδες όµως ερώτηµα που προκύπτει, αναφέρεται στην 
δυνατότητα ίσως και σκοπιµότητα άντλησης ή συµφωνίας σε µια µοναδική ��αληθινή�� 
ερµηνεία/εξήγηση, αφού το ερευνητικό πεδίο ανήκει στην σφαίρα της κοινωνικής πραγµατικότητας, 
καθιστώντας σχεδόν αδύνατη την οµόφωνη συµφωνία σε µια ερµηνεία. Η κατανόηση αναφέρεται στη 
σηµαντικότητα γραπτών τεκµηρίων (στην περίπτωση της έρευνάς µας), µεταβιβάζοντας έµµεσα τη 
διανόηση µιας άλλης εποχής. Η σηµαντικότητα της µεταφερόµενης εµπειρίας τους, αποκτά νόηµα και 
                                                           
30 . Ρικέρ Π., όπ.π., σελ.223-224. Στην ίδια κατεύθυνση και Hirsch E.D., Validity in Interpretation, Yale University Press, 
New Haven and London, 1967, σελ.170.  
31 . Ricouer P., From text to action, Essays in Hermeneutics, II, Northwestern University Press, Evanston, Illinois, 1991, 
σελ.160.  
32 . Σύµφωνα µε την Ι.Λαµπίρη - ∆ηµάκη, πρώτος ο Γερµανός ιστορικός, φιλόλογος και φιλόσοφος του 19ου αιώνα 
J.G.Droysen πρότεινε την διάκριση ανάµεσα σε δύο είδη ερµηνείας: στην αιτιοκρατική εξήγηση των φαινοµένων του 
φυσικού κόσµου (erklaren) και στην µέσω της κατανόησης ερµηνεία των φαινοµένων του κοινωνικού - ψυχικού κόσµου 
(Verstehen) το 1858, στο Λαµπίρη - ∆ηµάκη Ι., Η Μεθοδολογία της Κοινωνιολογίας, (2η Έκδοση), Εκδ. Σάκκουλα, 
Αθήναι-Κοµοτηνή 1982, σελ.41. Επίσης βλ. και Λαµπίρη - ∆ηµάκη Ι., Κοινωνιολογία και Ιστορία, οµοιότητες και 
ιδιαιτερότητες, Εκδ.Παπαζήση, Αθήνα 1989, σελ.106-7.  
33 . Ricoeur P., Expanation and Understanding, στο Kresic St. (ed.), Contemporary Literary Hermeneutics and 
Interpretation of Classical Texts, University of Ottawa Press, Ottawa 1981, σελ.40.  
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ουσία ερµηνεύοντάς τα, εξαιτίας του έµµεσου τρόπου που παρουσιάζονται. Η ερµηνευτική διαδικασία 
είναι µια ιδιαίτερη περίπτωση κατανόησης, κατά την προσέγγιση του P.Ricouer, δηλαδή πρόκειται για 
µια ��κατανοητική διαδικασία εφαρµοσµένη στις γραπτές εµπειρίες της ζωής��34.  
 Άλλωστε, πώς είναι δυνατό να υπάρχει µια οµοφωνία υπέρ µιας ή άλλης ερµηνείας του 
νοήµατος ενός κειµένου, ενόσω κάθε γνωστή ερµηνεία κάθε κειµένου παρουσιάζεται διαφορετική κατά 
µια έννοια από όλες τις άλλες. Ο E.D.Hirsch, επισηµαίνει την µερικότητα κάθε ερµηνείας, αφού είναι 
αδύνατο µια ερµηνεία να αποδώσει εµπεριστατωµένα και ολοκληρωµένα το νόηµα του κειµένου. 
Συνεπώς κάθε διαφορετική ερµηνευτική προσέγγιση προσφέρει βοήθεια σε διαφορετικές όψεις του 
κειµενικού νοήµατος, σηµατοδοτώντας την αναγκαιότητα ουσιαστικά προσφοράς και κατοχής 
αλληλοσυµπληρώµενων ή ακόµα και αντικρουόµενων ερµηνειών. Το νόηµα και το προσφερόµενο 
υπόδειγµα δράσης συνίσταται κατά την έκφραση του Hirsch, στην ύπαρξη πληθώρας ερµηνειών, αφού 
��όσο περισσότερες ερµηνείες γνωρίζει κάποιος, τόσο πληρέστερη θα είναι η (ενν.κειµενική) κατανόησή 
του��35.  
 Μεταξύ κατανόησης και ερµηνείας ενυπάρχει ουσιαστική διαφορά, αφού δεν συνίστανται στην 
πραγµάτωση της ίδιας ερµηνευτικής ενέργειας. Η συγγραφή ενός ερµηνευτικού πονήµατος ενός 
κειµένου συµβαίνει υπό την υιοθέτηση σειράς διαφορετικών στρατηγικών επιλογών για την µεταβίβαση 
της κατανόησης, και επιπλέον, η ακολουθούµενη στρατηγική εξαρτάται τόσο από το ακροατήριο (στο 
οποίο απευθύνεται), όσο φυσικά και από την φύση της κατανόησης του κειµένου από τον ίδιο. Από την 
άλλη, κάθε ανάγνωση της ερµηνείας, προσλαµβάνει και αποδέχεται ή απορρίπτει σηµεία ή µέρη της. 
��Μερικές φορές, πραγµατικά, µια ερµηνεία µπορεί απλά να «εµβαθύνει» προς την κατανόηση, ενώ 
άλλες πάλι, µπορεί πραγµατικά να «αλλάξει» την κατανόηση��36. Αυτές οι δύο λειτουργίες επεξηγούν 
την διάκριση µεταξύ διαφορετικών και ανόµοιων ερµηνειών. Ο P.Ricoeur, προτείνει την διάκριση των 
εννοιών ��κατανόησης�� και ��εξήγησης��, ανάλογα µε τον τρόπο σύλληψης των νοηµάτων. Έτσι, κατά 
την εξήγηση ��επ-εξηγείται και ξεδιπλώνεται η έκταση των προτάσεων και των νοηµάτων, ενώ στην 
κατανόηση, αντιλαµβανόµαστε και αρπάζουµε ως ολότητα το εµπόδιο των µερικών νοηµάτων µε µια 
ενέργεια συνθετική��37.  
 Ένα ερµηνευτικό σχόλιο που εµβαθύνει, κατά την ορολογία του Hirsch, την κατανόηση ενός 
κειµένου, δεν προκαλεί σύγκρουση µε πρότερες ιδέες ή ερµηνείες του αναγνώστη. αντίθετα, είναι 
δυνατόν να λειτουργήσει θετικά για περαιτέρω εµβάθυνση και έρευνα εντοπίζοντας λανθάνοντα σηµεία, 
αλλά δεν προκαλεί µια µετατροπή του αρχικού εκλαµβανόµενου νοήµατος του κειµένου. Από την άλλη, 
ένα ερµηνευτικό σχόλιο που τροποποιεί την κατανόηση (του αναγνώστη), µεταβάλλει συλλήβδην και 
την αρχική νοητική κατασκευή, αποδεικνύοντάς την λανθασµένη. Κατά συνέπεια, η ερµηνεία θα υποστεί 
αλλαγές, τροποποιήσεις και διευθετήσεις αναφορικά προς την αρχική της µορφή. Η σκοπιµότητα της 
κατανόησης και της ερµηνείας είναι το θεµελιώδες σηµείο για την ερευνητική διαδικασία της 
ερµηνευτικής, στα πλαίσια του πεδίου της γνώσης.   
 

4.6 Ερµηνευτική και Φαινοµενολογία 
 
 Προτού προχωρήσουµε στην ερµηνεία, προτού φιλοσοφήσουµε για κάτι, πρέπει, να 
ξεκαθαρίσουµε πρώτα την έννοιά του, να παρατηρήσουµε και να περιγράψουµε σε τί ακριβώς 
αντιστοιχεί στη συνείδησή µας, ποια είναι τα ουσιαστικά της γνωρίσµατα, η ουσία της. Πρόκειται για τη 
φαινοµενολογική µέθοδο έρευνας. Η ερµηνευτική θεµελιώθηκε στη βάση της φαινοµενολογίας, 
καθιστώντας την φαινοµενολογία την ��αναµφίβολη προϋπόθεση της ερµηνευτικής��38.  

                                                           
34 . Ricoeur P., Expanation and Understanding, στο Kresic St. (ed.), όπ.π., σελ.40. 
35 . Hirsch E.D., Validity in Interpretation, Yale University Press, New Haven and London, 1967, σελ.128.  
36 . Hirsch E.D., Validity in Interpretation, όπ.π., σελ.130.  
37 . Ricoeur P., Expanation and Understanding, στο Kresic St. (ed.), όπ.π., σελ.39.  
38 . Ricouer P., όπ.π., σελ.26.  
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 Η φιλοσοφική αυτή κίνηση παρουσιάζεται ως µια άρνηση όλων των µεταφυσικών θεωριών και 
ζητά να συλλάβει την ουσία των πραγµάτων. Μέθοδος για µια τέτοια θεώρηση της ουσίας είναι η 
��αναγωγή��. Η αναγωγή αποτελώντας τη βασική αρχή της χουσσερλιανής φαινοµενολογίας, καταλήγει 
στην ανακάλυψη ενός πρωταρχικού κόσµου, πεδίου των βιωµένων εµπειριών, που πάνω του θα 
προσδιοριστεί οποιαδήποτε θεωρητικοποίηση. Με την αναγωγή, γίνεται προσπάθεια να αποκλειστούν 
όλα τα επουσιώδη στοιχεία και να αποµονωθούν από την ουσιώδη δοµή του πράγµατος, που τότε πια, 
απαλλαγµένη απ� όλα τα επουσιώδη, τίθεται κάτω από τον έλεγχο της συνείδησης.  
 Η έσχατη νόµιµη πηγή κάθε έλλογου ισχυρισµού είναι για τον Husserl το βλέπειν, ή όπως ο ίδιος 
το εκφράζει, η πρωτογενώς δίδουσα συνείδηση. Πρέπει να πάµε προς τα ίδια τα πράγµατα. Τούτο είναι ο 
πρώτος και θεµελιώδης κανόνας της φαινοµενολογικής µεθόδου39. 
 Η φαινοµενολογία υποδηλώνει τη θεωρία που αναφέρεται στα φαινόµενα. Σε ένα φαινόµενο - 
λογικό γεγονός εξετάζεται κάτι από την πλευρά της εµφάνισής του. Πρόκειται για εξωτερικά φαινόµενα 
που γίνονται αντιληπτά από τον κόσµο των αισθήσεων, για εποπτεία στη σφαίρα των βιωµάτων ή και για 
φανέρωση πνευµατικών γεγονότων40.  
 Κατά την εξέταση των φαινοµένων δε χρησιµοποιούµε κάποιες εξωτερικές πηγές, έστω και αν 
αναγνωρίζουµε την ανάγκη να συσχετίσουµε το φαινόµενο µε µια θεωρία για κατανόηση της τελικής του 
έννοιας. Ούτε παίρνουµε ως αφετηρία µια γενική έννοια ή ένα αξίωµα, αλλά το ίδιο το φαινόµενο, όπως 
το συναντά κανείς στην εµπειρία εκείνη, η οποία µπορεί να γίνει εµπειρία καθενός. Παρατηρούµε 
δηλαδή το φαινόµενο στη µορφή της εµφάνισής του, που είναι προσιτή για τον καθένα.  
 Το ίδιο το φαινόµενο µπορεί να προσδιοριστεί µε τρεις τρόπους γενικά: α) σαν το συγκεκριµένο 
βίωµα της ενοράσεως ενός αντικειµένου, β) µπορεί να προσδιορισθεί σαν το αντικείµενο της ενοράσεως, 
και γ) συνηθίζουν να αποκαλούν φαινόµενα τα συστατικά πραγµατικά στοιχεία του φαινοµένου µε την 
πρώτη σηµασία, µε τη σηµασία δηλαδή της συγκεκριµένης πράξεως της ενοράσεως41. 
 Σύµφωνα µε τις µεθοδολογικές απαιτήσεις της φαινοµενολογικής περιγραφής, στα πλαίσια µιας 
��φαινοµενολογικής αναγωγής�� θα πρέπει να εξουδετερωθούν και να αποµονωθούν α) οι υποκειµενικές 
απόψεις και οι συναισθηµατικές καταστάσεις του ερευνητή, β) οι σχετικές επιστηµονικές θεωρίες, 
υποθέσεις, και γ) η ιστορική παράδοση ως πηγή αυθεντικής γνώσης, πράγµα βέβαια που αφενός δεν 
είναι καθόλου εύκολο και αφετέρου δηµιουργεί σχετικά επιστηµονικά προβλήµατα42, απαιτήσεις που 
µας οδηγούν στη βασική θέση του Husserl : ��πίσω στα πράγµατα��.  
 Bασικό πρόβληµα της Φαινοµενολογίας είναι η ��φαινοµενολογική εποχή��. Παράγεται από το 
αρχαιοελληνικό ρήµα επέχω, δηλαδή αποφεύγω να κρίνω. Πρόκειται για την καρτεσιανή αµφιβολία της 
φαινοµενολογίας, την στάση δηλαδή του ερευνητή να αγνοήσει οτιδήποτε δίνεται στη συνείδησή του ως 
περιεχόµενο της φυσικής πραγµατικότητας, προκειµένου να συλλάβει την ουσία του. Η αγνόηση βέβαια 
δεν εκφράζει την πραγµατική σηµασία της ��εποχής��. ∆εν πρόκειται για αγνόηση του περιβάλλοντος 
κόσµου, αλλά για τοποθέτησή του σε χώρο έξω από τη θεώρηση του ερευνητή.  
 Η φαινοµενολογία δεν είναι δυνατόν να προβεί σε διαπιστώσεις για τα γεγονότα εάν πρώτα δεν 
τα περιγράψει, όχι όµως επιβάλλοντας τον νοηµατικό ορίζοντα του ερευνητή, αλλά αναδεικνύοντας την 
αναπαράσταση ενός ήδη υπάρχοντος νοήµατος. Η φαινοµενολογία δεν είναι µέθοδος ή τουλάχιστον δεν 
είναι µόνο µέθοδος, ��είναι τρόπος αναζήτησης της αλήθειας��43, ανιχνεύοντας περιοχές όπου αδυνατεί 
να παρέµβει η εµπειρική µέθοδος των φυσικών επιστηµών όπως: η µοναδικότητα, η ατοµικότητα, η 
γενικότητα, η δοµή, η σχέση, οι τρόποι συµπεριφοράς.  
 Η ερµηνευτική επανακτά τον ορισµό της φιλοσοφίας της ερµηνείας, και όχι απλά την 
µεθοδολογία της εξήγησης και της φιλοσοφίας, µόνο επιστρέφοντας στις συνθήκες της δυνατότητας της 
                                                           
39 . Mποχένσκι Ι.Μ., Ιστορία της σύγχρονης Ευρωπαϊκής Φιλοσοφίας, µτφ.Μαλεβίτση Χ., Εκδ. ∆ωδώνη, Αθήνα 1985, 
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40 . Ζαχαρενάκης Κ., Φαινοµενολογία της αγωγής, Φαινοµενολογική ή Περιγραφική Παιδαγωγική, στη Π.Ψ.Ε.Λ., Εκδ. 
Ελληνικά Γράµµατα, τόµ.9ος, σ.4951. 
41 . Πεντζοπούλου - Βαλαλά Τ., Η έννοια του υπερβατικού στη Φαινοµενολογία του Husserl, Θεσσαλονίκη 1971, σσ. 125-
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42 . Ζαχαρενάκης Κ., όπ.π., σ.4951. 
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εξήγησης και της φιλοσοφίας, πηγαίνοντας ακόµα και πίσω από την γενική θεωρία του κειµένου, 
απευθυνόµενη στις γλωσσικές συνθήκες της εµπειρίας. 
 Η ερµηνευτική συνδέεται µε την φαινοµενολογία µε την καταφυγή της στην 
��αποστασιοποίηση��, που σχετίζεται µε την φαινοµενολογική ��εποχή��. Η ερµηνευτική εκτείνει την 
φιλοσοφική χειρονοµία εντός τoυ πεδίου ορισµού της, του ιστορισµού και ακόµα γενικότερα των 
κοινωνικών επιστηµών. Η ��ζώσα εµπειρία�� που ενδιαφέρεται να φέρει τη γλώσσα και να τείνει στο 
νόηµα είναι η ιστορική σχέση, διαµεσολαβώντας µε τη µεταβίβαση γραπτών ντοκουµέντων, δουλειάς, 
θεσµών, και µνηµείων που συνεισφέρουν στο ιστορικό παρελθόν. Αυτό που αποκαλέσαµε ��ανήκειν�� 
δεν είναι τίποτα άλλο παρά η προσκόλληση στην ιστορικά βιωµένη εµπειρία, αυτό που ο Hegel ονόµαζε 
��ουσία/υπόσταση�� της ηθικής ζωής. Η βιωµένη εµπειρία της φαινοµενολογίας αντιστοιχεί 
επιπροσθέτως στην ερµηνευτική, µε την συναίσθηση που εκθέτει στην ιστορική δυναµική. Έτσι, η 
ερµηνευτική αποστασιοποίηση ανήκει, όπως στην φαινοµενολογία η εποχή, στην βιωµένη εµπειρία. Η 
ερµηνευτική παρόµοια, ξεκινά διακόπτοντας τη σχέση του ανήκειν προκειµένου να το ερµηνεύσουµε. 
Συµπερασµατικά, η φαινοµενολογική µέθοδος συνίσταται σε µια αναπαράσταση των γεγονότων, µε τα 
συγκεκριµένα χαρακτηριστικά των φαινοµένων όπως προσδιορίστηκαν στην συνείδηση του κοινωνικού 
υποκειµένου. Η επάρκεια της αναπαράστασης ��απαιτεί την πιστή περιγραφή��44 τους, όπως ακριβώς 
βιώθηκαν. Με αυτή την έννοια συνδυάζεται στην παρούσα εργασία η φαινοµενολογία µε την 
ερµηνευτική, παρατίθοντας αποσπάσµατα εκτενή ή περιορισµένα, µε στόχο την δηµόσια προβολή των 
πραγµατικών στοιχείων όπως παρατίθενται στην διερεύνηση της πρωτογενής βιβλιογραφίας, 
αποτρέποντας κατ� αυτό τον τρόπο τον κίνδυνο της ακύρωσης των ερµηνειών, υπό την απειλή µιας 
ιδεολογικής φόρτισης του ερευνητή.  
 ��Στην φαινοµενολογική προσέγγιση η σηµασία των λεγοµένων διαφέρει, ανάλογα µε τις 
προθέσεις, τις εµπειρίες και τις γνώσεις των συνοµιλητών, δηλαδή τα νοήµατα των λέξεων 
προσδιορίζονται από το κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο χρησιµοποιούνται��45. 
 

4.7 Ερµηνεία και Ιδεολογία  
 
 ��Εκείνο που ενοποιεί τις κοινωνικές φαντασιώσεις και τις πολιτικές ιδεολογίες σαν αντικείµενα 
ανάλυσης, είναι ότι, ανεξάρτητα από τα υλικά τους ερείσµατα που µπορούν να διαφέρουν αισθητά 
(προφορικές αφηγήσεις, διαδοµένες τελετουργίες και παραστάσεις για τους µεν, επεξεργασµένα 
τεκµήρια, ρητά υιοθετηµένα και επισηµονοποιηµένα από οργανώσεις για τους άλλους), αποβαίνει 
επωφελής η µεταχείρισή τους σαν ��κείµενα�� ή ��ανάλογα προς κείµενα�� που προσφέρονται ταυτόχρονα 
για ��αναγνώσεις�� αυθόρµητες, στρατευµένες ή και αµεροληπτούσες��46.  
 Το πρόβληµα ερµηνείας ενός κειµένου, στην συγκεκριµένη συνθήκη πρόκειται για πολιτικά 
κείµενα (εξαιτίας του φορέα που τα συστήνει, αλλά και από το γεγονός της ανάληψης δράσης) των 
πολιτικών ιδεολογιών, εδράζεται στον ίδιο τους το χαρακτήρα, είναι ένα ενδογενές ζήτηµα της µορφής 
και λειτουργίας τους. δηλαδή τα ιδεολογικά σώµατα συστήνονται αναπαριστώντας λειτουργικά και 
ερµηνεύοντας µε έναν συγκεκριµένο τρόπο την κοινωνική πραγµατικότητα, έχοντας προβεί σε µια δική 
τους πολιτικο-κοινωνική ερµηνεία της πραγµατικότητας. Έχοντας λοιπόν η ερευνητική ερµηνευτική 
διαδικασία να αντιµετωπίσει ένα πολιτικό κείµενο, ουσιαστικά προβαίνει σε µια επανερµηνεία που 
κινείται σε δύο επίπεδα αφαίρεσης, προκειµένου να αναπαραστήσει τον κόσµο του κειµένου, τον κόσµο 
του Είναι. Το πρώτο έχει να κάνει µε µια επανερµηνεία της πολιτικής ερµηνείας που είναι το κείµενο και 
οι λανθάνοντες ή µη σκοποί του, και το δεύτερο είναι η αποκατάσταση της κοινωνικής πραγµατικότητας 

                                                           
44 . Goetz J.P. - LeCompte M.D., Qualitative research in social studies education, στο Shaver J.P. (ed.), Handbook of 
research on social studies teaching and learning, a project of the national council for the social studies, Macmillan 
Publishing Company, N.Y., Toronto, Oxford, Singapore, Sydney, 1991, σελ.57.  
45 . Κυριαζή Ν., όπ.π., σελ.94.  
46 . Παπαδόπουλος Γ., Στοιχεία για την ερµηνεία των ιδεολογιών, στο περ. Νέα Κοινωνιολογία, τ.18, 1993-4, σελ.14.  
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δηλαδή η συνολική σύσταση των στόχων του κειµένου που άλλωστε εξυπηρετεί η πολιτική ιδεολογική 
ερµηνεία.  
 Επιδίωξη του ερµηνευτή των ιδεολογικο-πολιτικών κειµένων (όπου σκιαγραφείται και 
συστήνεται η εκπαιδευτική πολιτική) είναι η αποκρυπτογράφηση του νοήµατος που ενυπάρχει στα ίδια 
τα γεγονότα και κατά την έκθεση των οποίων παρεµβάλλονται κυριαρχώντας συµβολικές διαδικασίες 
ερµηνείας. Συνεπώς, πρωταρχική ερευνητική διαδικασία αποτελεί η ερµηνεία της ιδεολογίας των 
πολιτικών φορέων, ενέργεια την οποία πραγµατοποιήσαµε σε προηγούµενο κεφάλαιο της εργασίας µας. 
Η έρευνα που θα έµενε σε µια περιορισµένη ερµηνεία και κατανόηση των εκφορών της ιδεολογίας, θα 
περιόριζε σε µεγάλο βαθµό την πολυσχιδία εκφάνσεων και αποτίµησης του ιδεολογικο-πολιτικού λόγου 
στην έρευνα, περισσότερο όταν το ιδεολογικό σώµα απευθύνεται και αφορά την εκπαιδευτική 
πραγµατικότητα.  
 Ο Γ.Παπαδόπουλος προτείνει κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε την ερµηνεία των ιδεολογιών 
που συνίστανται: στην αναζήτηση αιτιών και επιρροών που προέρχονται από το συγκείµενο κοινωνικο-
πολιτικό πλαίσιο, την διαρκή διαλεκτική ταλάντωση µεταξύ εγγύτητας µε το αντικείµενο και 
ελεγχόµενης, κατά την έκφραση του P.Ricouer αποστασιοποίησης, την ανάγκη µιας σοβαρής εσωτερικής 
ανάλυσης του πολιτικού κειµένου, που πραγµατοποιείται ωστόσο µ� έναν πραγµατολογικό 
προσανατολισµό, ευνοώντας ιδιαίτερα τη µελέτη των όρων της κοινωνικής του αποτελεσµατικότητας και 
τέλος τον έλεγχο της σηµασίας και του βαθµού επιρροής των συλλογικών υποκειµένων για την 
πληρέστερη και µεθοδικότερη κατανόηση του αντίκτυπου της ιδεολογίας.  
 Η διαδικασία της ερµηνείας της ιδεολογίας είναι ουσιαστικά ��η επεξήγηση της σχέσης µεταξύ 
του νοήµατος που κινητοποιείται από τους συµβολικούς θεσµούς και οι σχέσεις κυριαρχίας που το 
νόηµα (µήνυµα) υπηρετεί να εγκαθιδρυθούν και να συντηρηθούν��47. Πρόκειται για µια δηµιουργική 
σύνθεση, µε την έννοια πως εµπλέκεται µε την ανακατασκευή του νοήµατος, την δηµιουργική εξήγηση 
και ερµηνεία ενός συνόλου ιδεών που αναπαριστούν µια συγκεκριµένη χωρο-χρονική κοινωνική 
πραγµατικότητα.  
 

4.8. Προβλήµατα της ερµηνευτικής διαδικασίας 
 
 Το κεντρικό ζήτηµα όλων των αποκαλούµενων ��ποιοτικών�� µεθόδων, και γενικότερα των 
µεθόδων έρευνας των ανθρωπιστικών και κοινωνικών κυρίως ερευνών, εντοπίζεται στην δυνατότητα ή 
µη, γενίκευσης των αποτελεσµάτων και εξαγωγής αιτιακών σχέσεων. Ένα δεύτερο, ιδιαίτερα σηµαντικό 
πρόβληµα της ερµηνευτικής µεθόδου, εντοπίζεται στην αδυναµία καθορισµού και επεξήγησης, µε 
σαφήνεια και πειστικότητα, της επιλογής των τεκµηρίων που προσάγει ο ερευνητής κατά την διερεύνηση 
των υποθέσεών του.  
 Ξεκινώντας από το δεύτερο ζήτηµα της ερµηνευτικής διαδικασίας, δίχως να σχετίζεται µόνο µ� 
αυτήν, είναι δυνατόν να επισηµανθεί πως όλα τα ��αποδεικτικά�� στοιχεία που χρησιµοποιεί ο 
ερµηνευτής, τείνουν να υποστηρίζουν και να καθιστούν δυνατή την στήριξη της υπόθεσης, εξαιτίας 
ακριβώς του γεγονότος πως τα περισσότερα από αυτά συντίθενται από την ίδια την υπόθεση, 
καθιστώντας έτσι την ερευνητική διαδικασία µια απλή επαλήθευση ειλληµένων συµπερασµάτων. Ακόµη, 
τίθεται υπό αµφισβήτηση ακόµη και η ίδια η δυνατότητα της ερµηνευτικής µεθόδου, για την ύπαρξη 
κειµένων τα οποία είναι αδύνατο να κατανοηθούν και συνεπώς να ερµηνευτούν. Το πρωτόλειο αυτό 
ζήτηµα της ερµηνευτικής µεθόδου, θέτει υπό µερική (ή ολική) αµφισβήτηση, την δυνατότητα ερµηνείας 
όλων των γραπτών τεκµηρίων, που ουσιαστικά πρόκειται για το ζήτηµα οριστικού καθορισµού ενός 
ελαχίστου επιπέδου συνθηκών υπό τις οποίες καθίσταται εφικτός ο ισχυρισµός µιας ερµηνείας για την 
κατανόηση ενός κειµένου. 

                                                           
47 . Thompson J.B., Ideology and Modern Culture, Critical Social Theory in the era of Mass Communication, Polity Press, 
Cambridge, 1990, σελ.293.  
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 Παρόµοιες µεθοδολογικές επιφυλάξεις εκφράζονται από τον E.D.Hirsch, για την δυνατότητα 
επιστηµονικής τεκµηρίωσης του τρόπου επιλογής και χρήσης των πηγών, ακριβώς γιατί ��µια 
ερµηνευτική υπόθεση, τείνει να αποτελεί µια αυτο-επιβεβαιωσιµότητα της ίδιας της υπόθεσης��48. Η 
σύσταση µιας υποθετικής ερµηνευτικής εικασίας που προκύπτει λογικά µέσα από την διερεύνηση ενός 
κειµένου, είναι δυνατό να καταρρεύσει, τόσο από την ύπαρξη άλλων ερµηνειών όσο και από µια ex 
posto facto ενέργεια εντοπισµού σηµαντικών πηγών/τεκµηρίων, ικανών να διαφωτίσουν σηµεία του 
κειµένου ή να αναδείξουν την εγκυρότητα µιας πιθανολογούµενης ισχυρότερης ερµηνευτικής πρότασης 
έναντι µιας άλλης. Εκεί ακριβώς εντοπίζονται οι µεθοδολογικές επιφυλάξεις για την δυνατότητα 
ανάδειξης και τεκµηρίωσης µιας ερµηνείας ως ισχυρότερης από µια άλλη, εφόσον ενυπάρχει η τάση, η 
ερµηνεία να αποβαίνει αυτο-επιβεβαιωτική της αρχικής υποθετικής πρότασης. Αυτό ακριβώς ισχυρίζεται 
ο Khun, ότι η θεωρία που υιοθετούν οι επιστήµονες για το αντικείµενο της µελέτης τους, καθορίζει τον 
τρόπο µε τον οποίο το προσλαµβάνουν. ∆ιαφορετικές θεωρίες οδηγούν και σε διαφορετικές εκδοχές της 
κοινωνικής πραγµατικότητας, συχνά αντικρουόµενες. Ωστόσο το ενδιαφέρον της σχετικιστικής 
πρότασης του Κhun, δεν µπορεί να συνάγει τελικά µια ακραία σχετικιστική θέση, σύµφωνα µε την οποία 
η ��κοινωνική πραγµατικότητα δηµιουργείται υποκειµενικά και δεν µπορεί να υπάρξει έξω από τα 
προσωπικά συστήµατα ιδεών, αξιών και πεποιθήσεων��49.  
 
 
4.1.1 Οι υποθέσεις της έρευνας 
 
 
 Οι κεντρικοί άξονες διερεύνησης, σε σχέση µε τους οποίους επιχειρείται η περιγραφή, ανάλυση 
και ερµηνεία της εκπαιδευτικής πολιτικής των δύο κοµµατικών φορέων, δεν προέκυψαν αυθαίρετα, αλλά 
προσδιορίστηκαν σε µεγάλο βαθµό από τη συσχέτιση του ιδεολογικοπολιτικού τους πλαισίου µε τις 
εκπαιδευτικές προβολές, όπως προέκυψαν από τη γενικότερη θεωρητική συζήτηση και αντιπαράθεση. 
Κατά συνέπεια, η έννοια της κριτικής των πολιτικών επιλογών σε σχέση και άµεση αντανάκλαση προς το 
προσδιορισµένο ιδεολογικό σώµα, προκύπτει από το συσχετισµό των πολιτικών επιλογών µε τα 
προβλήµατα που θέτει η γενικότερη εκπαιδευτική θεωρητική συζήτηση.  
 Συγκεκριµένα, οι ερευνητικές προϋποθέσεις της έρευνας, προσδιορίζονται στις ακόλουθες: 
- Σε ποιο βαθµό η εκπαιδευτική πολιτική τροφοδοτείται και εδράζεται ή δεσµεύεται από την ύπαρξη ενός 
ιδεολογικού σώµατος αρχών. 
- Πώς εξελίσσεται η προβαλλόµενη εκπαιδευτική πολιτική στον δηµόσιο πολιτικό λόγο σε σχέση µε τις 
διαφορετικές χρονικές περιόδους που οριοθετούνται, από την περίοδο άσκησης κυβερνητικών 
καθηκόντων και αντίστοιχα άσκησης αντιπολιτευτικών. 
- Τα εκπαιδευτικά µέτρα απορρέουν από βαθύτερες ιδεολογικές διαφορές και αντικατοπτρίζουν 
διαφορετικές πολιτικές επιδιώξεις ή απλώς υπηρετούν άλλους σκοπούς, ενδεχοµένως στα πλαίσια ενός 
συστήµατος εκλογικής πελατείας. 
                                                           
48 . Hirsch E.D., Validity in Interpretation, Yale University Press, New Haven and London, 1967, σελ.166. Κατά τον ίδιο 
τρόπο, υποστηρίζει πως γίνεται η χρήση των παραποµπών, σε µια προσπάθεια να τεκµηριωθεί η υποστήριξη µιας 
συγκεκριµένης πρότασης και να προσληφθεί ως ορθή από τον αναγνώστη. Έτσι, οι παραποµπές σε ένα κείµενο θεωρούνται 
το πρώτο στάδιο µιας διαδικασίας, που εξυπηρετεί την αποδεικτικότητα και νοµιµοποίηση της ερµηνευτικής υπόθεσης, 
συνεπώς και την ορθότητά της. Η επιδίωξη της εγκυρότητας από την άλλη, λειτουργεί όχι νοµιµοποιητικά προς µια 
ερµηνεία αλλά περισσότερο προς την κατεύθυνση της ανάδειξης µιας υποθετικής ερµηνείας ως περισσότερο πιθανής, 
αναφορικά προς άλλες υποθέσεις του κειµένου. Σκοπός της εγκυρότητας είναι να προσφέρει µια αντικειµενική έγκριση 
(επιδοκιµασία) σε µια συγκεκριµένη ερµηνευτική υπόθεση και γι� αυτό να προσφέρει την µόνη πιθανή θεµελίωση για την 
επίτευξη οµοφωνίας µε εκτίµηση προς το κείµενο. Όµως, ενώ δεν υφίστανται κανόνες διατύπωσης ��εικασιών��, εντούτοις 
υπάρχουν µέθοδοι επικύρωσης/νοµιµοποίησής τους. Η εικασία ανταποκρίνεται στην ��µαντεία�� του Schleirmacher, ενώ η 
επικύρωση, στην ��γραµµατική��, σύµφωνα µε την προσέγγισή του. ��Η µεταφορά από την εικασία στην κατανόηση 
εξασφαλίζεται από την διερεύνηση του συγκεκριµένου αντικειµένου της εικασίας��, στο Ricoeur P., Expanation and 
Understanding, στο Kresic St. (ed.), όπ.π., σελ.43.  
49 . Trigg R., Understanding Social Science, Cambridge, UK, Blackwell, 1985, όπως παρατίθεται στο Κυριαζή Ν., Η 
Κοινωνιολογική Έρευνα, όπ.π., σελ.23.  
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- Η διαχρονική ανάλυση και ερµηνεία της εκπαιδευτικής πολιτικής των κυριότερων κοµµατικών φορέων 
της περιόδου, α) µεταβάλλεται σε περιόδους εκλογικών αναµετρήσεων και β) σε ποιο βαθµό η 
εκπαιδευτική πολιτική πρόταση ενός κοµµατικού σχηµατισµού σε περίοδο άσκησης αντιπολιτευτικής 
δράσης, βρίσκεται σε συνάρτηση και αντιστοιχία, µε την ακολουθούµενη στο πραγµατικό επίπεδο 
εκπαιδευτικής εφαρµογής, µε την ανάληψη της εξουσίας.  
- Οι εκπαιδευτικές επιλογές που προωθούνται εντάσσονται αφενός σε ένα γενικότερο πλαίσιο της 
εκπαιδευτικής θεωρίας του φιλελευθερισµού και της αντίστοιχης του Κράτους Πρόνοιας, αφετέρου όµως 
προσδιορίζονται και από την ιδιότυπη και διαφορετική ελληνική κοινωνική - εκπαιδευτική 
πραγµατικότητα. 
- Η επιλογή, εξαγγελία και προώθηση µιας εκπαιδευτικής πολιτικής προέρχεται από ένα ιδεολογικό 
κοµµατικό σώµα ή εξαρτάται και προσδιορίζεται αυστηρά, από τις ατοµικές ενέργειες ενός δρώντος 
προσώπου (π.χ. του Υπουργού Παιδείας). 
- Υπάρχει κοινή συναίνεση των δύο κυρίαρχων κοµµατικών φορέων στην εκπαιδευτική πολιτική, που να 
αποτελεί συνάµα κοινό ιδεολογικό τόπο συνάντησης, στην πολιτικο-ιδεολογική τους φιλοσοφία. 
- Η εκπαιδευτική πολιτική µιας κυβέρνησης καθορίζεται σε µεγάλο βαθµό από την ιδεολογική 
πλατφόρµα της πολιτικής θεωρίας που υιοθετεί, αλλά πάντα γίνονται ρυθµίσεις που στηρίζονται σε 
προσωπικές πρακτικές ή από υπαγόρευση συντεχνιακών λογικών για την προώθηση και ικανοποίηση 
συµφερόντων. 
- Εντός των πολιτικών κοµµάτων ενυπάρχει µια κοινή αντίληψη της εκπαιδευτικής πολιτικής που να 
απορρέει από το κοινό ιδεολογικοπολιτικό σώµα αρχών. 
 Η διαδικασία περιγραφής, ανάλυσης και ερµηνείας της εκπαιδευτικής πολιτικής, δεν αναφέρεται 
ή δεν περιορίζεται στην συναγωγή συµπερασµάτων για τον τρόπο διαµόρφωσης των πολιτικών επιλογών 
και στη συσχέτιση επιδιωκόµενου στόχου - τελικού αποτελέσµατος, αλλά περισσότερο αφορά την 
διερεύνηση της σχέσης µεταξύ ιδεολογικο-πολιτικού σώµατος αρχών και προσδιοριζόµενης 
εκπαιδευτικής πολιτικής πρότασης, στο επίπεδο πάντα των δύο καθορισµένων ερευνητικών πεδίων.  
 Βασική ερευνητική υπόθεση της εργασίας είναι η ακόλουθη: Η εκπαιδευτική πολιτική σε 
επίπεδο δηµόσιων προβολών και πολιτικής πρακτικής/εφαρµογής που ακολούθησαν οι κοµµατικοί 
φορείς, της Νέας ∆ηµοκρατίας και του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, κατά τη δεκαετία 1975-
1984, προέκυπτε άµεσα από τη διαπραγµάτευση και µετουσίωση των ιδεολογικο-πολιτικών τους 
βάσεων. Η ακρίβεια της βασικής υπόθεσης, θα ελεγχθεί στη διαχρονική εξέλιξη των δύο κεντρικών, 
όπως καθορίστηκαν, εκπαιδευτικών ζητηµάτων: α) τη διαδικασία µετάβασης από τον πρώτο κύκλο της 
Μέσης Εκπαίδευσης στο δεύτερο και β) στο θεσµό της συµµετοχής των εκπροσώπων των 
φοιτητών/σπουδαστών, στα συλλογικά όργανα διοίκησης των Τριτοβάθµιων ιδρυµάτων.  
 
 
4.1.2 Μεθοδολογικοί περιορισµοί - Ανασχέσεις της ερευνητικής διαδικασίας 
 
  
 Η ανάληψη του συγκεκριµένου ζητήµατος, καθώς και η επιλογή της συγκεκριµένης µεθόδου 
έρευνας, ενέχει αναµφισβήτητα ορισµένους κινδύνους και θέτει περιορισµούς, τους οποίους και εξ αρχής 
οφείλουµε να θέσουµε. 
 Πρωταρχικό και θεµελιώδες είναι το ζήτηµα προσδιορισµού και συγκρότησης σε σώµα του 
ιδεολογικού πλαισίου, εντός του οποίου αυτοπροσδιορίζονται οι κοµµατικοί φορείς. Η ανάσχεση, 
προκύπτει από την σταθερή επιλογή των κοµµάτων, να υιοθετούν ποικίλες και συχνά ετερόκλητες 
επιλογές, που σε µεγάλο βαθµό πρόκειται για πρόσληψη κοινωνικών αιτηµάτων, καθιστώντας δυσχερή 
την προσπάθεια συγκρότησης του ιδεολογικού τους corpus. Επίσης, η προσπάθεια καταγραφής, 
ερµηνείας και θεωρητικής σύστασης, σε ενιαίο σώµα του ιδεολογικοπολιτικού εκφερόµενου λόγου, 
καθίσταται δυσχερής, καθ� όσον βρίσκεται σε εξέλιξη στον ιστορικό χωροχρόνο, ανταποκρινόµενη και 
δεχόµενη µεταβολές από την κοινωνική πραγµατικότητα.  
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 Επίσης, ερευνητικά δυσχερής κατέστη, η προσπάθεια συλλογής πρωτογενών τεκµηρίων (όπως 
προσδιορίζεται και παρακάτω), για τους κοµµατικούς φορείς, ώστε αναπόφευκτα περιορίστηκαν οι 
πηγές, άντλησης στοιχείων στην διαδικασία συγκρότησης των ιδεολογικών τους προβολών, κυρίως για 
την περίοδο 1975-1981. 
 Τέλος, βασικός περιορισµός και µεθοδολογική παραδοχή της έρευνας, είναι η διερεύνηση των 
συγκεκριµένων πεδίων της εκπαιδευτικής πραγµατικότητας, όπως προέκυψαν και αναλύθηκαν στο 
προηγούµενο κεφάλαιο, βάση των οποίων κινείται και αναφέρεται όλη η  έρευνα. Συνεπώς, η αναζήτηση 
της σχέσης µεταξύ, κοµµατικής ιδεολογικής πολιτικής θεωρίας µε την εκπαιδευτική πολιτική προβολή 
και εφαρµογή (µετουσίωση σε πολιτική ενέργεια), περιορίζεται στη διερεύνηση συγκεκριµένων πεδίων 
της εκπαιδευτικής πραγµατικότητας, χωρίς να υπεισέρχεται η µελέτη σε άλλα εκπαιδευτικά ζητήµατα.  
 Ειδικότερα, τόσο η ερευνητική διαδικασία, όσο και τα αναµενόµενα πορίσµατα, περιορίζονται 
αυστηρά στους άξονες διερεύνησης, δηλαδή, στη διερεύνηση της διαδικασίας πρόσβασης των µαθητών 
από τον πρώτο κύκλο (3ετές Γυµνάσιο) της Μέσης Εκπαίδευσης στον δεύτερο (Λύκειο) και στο θεσµό 
της συµµετοχής των φοιτητών/σπουδαστών στα συλλογικά όργανα διοίκησης των Τριτοβάθµιων 
Ιδρυµάτων. Παράλληλα, προς τον περιορισµό που τίθεται για την αποκλειστική διερεύνηση, όχι  
συνολικά της εκπαιδευτικής πολιτικής των κοµµάτων, αλλά των συγκεκριµένων δύο κεντρικών 
εκπαιδευτικών αξόνων, η έρευνα διεξάγεται στο καθορισµένο χρονικό διάστηµα της δεκαετίας 1975 - 
1984, χωρίς να προσδοκάται, αλλά ούτε και να επιχειρείται µια εξαγωγή συµπερασµάτων που θα 
αναφέρονται σε έτερο χρονικό διάστηµα ή θα προσφέρονται για τον προσδιορισµό µιας γενικότερη 
συνολικής ερµηνείας της εκπαιδευτικής πολιτικής που ακολούθησαν οι δύο κεντρικοί (για το πεδίο της 
έρευνας) κοµµατικοί σχηµατισµοί.  
 
 
4.1.3 Συγκέντρωση Πηγών 
 
 
 Έχοντας προσδιορίσει το ιδιαίτερο ερευνητικό πεδίο της εργασίας µας, και ακολουθώντας τους 
κεντρικούς άξονες της ιδεολογικοπολιτικής φιλοσοφίας τους, όπως προέκυψαν τόσο από την σύσταση 
του ιδεολογικού corpus, όσο και από την δηµόσια προβολή της εκπαιδευτικής τους πολιτικής πρότασης, 
αναζητήσαµε τις πηγές που αποτέλεσαν τις πρωτογενείς πηγές µας.  
 Η εκπαιδευτική πολιτική πρόταση των κοµµατικών φορέων, όπως καταγράφεται στην 
πραγµατική πολιτική εκπαιδευτική συγκυρία, αναζητήθηκε στα Νοµοσχέδια, στα Προεδρικά 
∆ιατάγµατα, στους νόµους, και στις εισηγητικές και αιτιολογικές εκθέσεις που τα συνόδευαν, για τα 
ιδιαίτερα εκπαιδευτικά γεγονότα που αποτελούν το ερευνητικό µας πεδίο. Αναζητήθηκαν τα επίσηµα 
νοµοθετικά κείµενα όλης της περιόδου, µε στόχο την συνολική και εκτενή διερεύνηση των 
συγκεκριµένων ζητηµάτων. Στην προσπάθειά µας για σηµαντική, εµπεριστατωµένη και εις βάθος 
ανάλυση και ερµηνεία των εκπαιδευτικών γεγονότων, κρίναµε απαραίτητο η έρευνα να συµπεριλάβει 
όλο το εύρος των συζητήσεων, δηλαδή τα Πρακτικά Βουλής, όπου παρέχεται µια ασφαλής και πλούσια 
προβολή της εκπαιδευτικής πολιτικής των κοµµάτων, όπως εκφράζεται τόσο στο επίπεδο της 
αντιπολίτευσης όσο και στο επίπεδο διακυβέρνησης.  
 Σηµαντικό επιπρόσθετο στοιχείο, σύµφωνα µε την φιλοδοξία µας, υπήρξε η προσπάθεια 
καταγραφής και ερµηνείας των προτάσεων σχεδίων νόµου, που κατατίθενται στη Βουλή προς συζήτηση 
και ψήφιση και για διαφόρους λόγους (εκλογές, αναβολές συζητήσεων, ιδιαίτερο νοµοθετικό βάρος), 
είτε δεν αντιµετωπίζονται ποτέ, είτε µετά από περιορισµένη συζήτηση καταψηφίζονται (ιδιαίτερα όταν 
τα σχέδια νόµου προέρχονται από τα κόµµατα της αντιπολίτευσης), παρά την πρωτοτυπία και την 
προοδευτικότητά τους (πρόταση σχεδίου νόµου για την καθιέρωση του µονοτονικού συστήµατος στην 
εκπαίδευση). Σ� αυτή την κατεύθυνση, αναζητήθηκαν και οι ερωτήσεις και επερωτήσεις που 
κατατίθονται στη Βουλή και αφορούν συγκεκριµένα ειδικά ζητήµατα (π.χ. την δεινή κτιριακή κατάσταση 
σε ένα σχολείο, την αποβολή ενός µαθητή για άκοµψη συµπεριφορά), είτε γενικότερα θέµατα θεσµικών 
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οργάνων και διάρθρωσης των σχολικών δικτύων (για τον τρόπο πρόσβασης στη δεύτερη βαθµίδα της 
Μέσης εκπαίδευσης).  
 Επίσης, χρησιµοποιήθηκαν εφηµερίδες (Ελευθεροτυπία, Θεσσαλονίκη, Καθηµερινή, 
Μακεδονία, Το Βήµα), πολιτικά ή µή, προσκείµενες στους δύο κυρίαρχους (για το ερευνητικό µας 
πλαίσιο) κοµµατικούς σχηµατισµούς, που προσέφεραν σηµαντικά στοιχεία, τόσο για την κοινωνική 
προβολή του εκπαιδευτικού λόγου των κοµµάτων, όσο ακόµα σηµαντικότερα, µέσα από συνεντεύξεις, 
και αυτούσιες παρουσιάσεις των εκπαιδευτικών πολιτικών προτάσεων και θέσεων. Επίσης, η διερεύνηση 
και αναζήτηση εκπαιδευτικών θεµάτων, ανέδειξε στοιχεία πολύτιµα (για την κατανόηση και ερµηνεία 
του συγκείµενου κοινωνικο-πολιτικού πλαισίου) για την έρευνα, καθώς η προσέγγισή τους καθίστατο 
ανέφικτη, εξαιτίας παραγόντων απροσπέλαστων (��κλειστά αρχεία��, κατεστραµµένα αρχειακά υλικά, 
επιλεκτική παροχή άδειας πρόσβασης σε σηµαντικά πολιτικά και εκπαιδευτικά αρχεία).  
 Για την συλλογή των πρωτογενών πηγών, που συνελέγησαν µε πραγµατικές δυσχέρειες, 
απευθυνθήκαµε στην Βιβλιοθήκη του Παν/µίου Κρήτης στο Ρέθυµνο, στην ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη 
Ρεθύµνου, στην ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης, στην Βιβλιοθήκη του Π.Τ.∆.Ε. και της 
Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και κυρίως στο 
αρχειακό υλικό της Ελληνικής Βουλής. Σηµαντική δυσχέρεια, άγνωστη κατά την περίοδο ανάληψης του 
θέµατος, η έλλειψη αρχειακού υλικού εκ µέρους των κοµµάτων σε κεντρικό επίπεδο, ενώ αντίθετα η 
αρωγή των τοπικών κοµµατικών οργανώσεων στο Ρέθυµνο, αποδείχθηκε προσφορότερη, παρέχοντάς 
µας, κάθε δυνατή αρωγή, αποδεικνύοντας πως οι σηµαντικές πολιτικο-κοινωνικές δραστηριότητες, 
εγγράφονται και κινητοποιούν το συλλογικό ενδιαφέρον εντονότερα στην ελληνική περιφέρεια. Επίσης, 
µέγιστο του υλικού, περιήλθε στην κατοχή µας, µέσα από προσωπικές µας αναζητήσεις, ατοµικών 
αδηµοσίευτων αρχειακών υλικών σε όλη την Ελλάδα, γεγονός που µας υποχρεώνει να τους 
ευχαριστήσουµε θερµά και από αυτό το σηµείο, για την πρόθυµη συνεργασία που επέδειξαν, στην 
ικανοποίηση των ερευνητικών µας αναζητήσεων µε την αποστολή των σχετικών ιστορικών πηγών.  



 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 
 
5. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
 
 
 Στο δεύτερο µέρος της εργασίας µας θα επιχειρηθεί η ανάλυση της εκπαιδευτικής πολιτικής της 
Νέας ∆ηµοκρατίας και του ΠΑ.ΣΟ.Κ., στο επίπεδο της πραγµατικής πολιτικής εφαρµογής και 
προώθησης συγκεκριµένων εκπαιδευτικών ζητηµάτων. Η προσέγγιση της εκπαιδευτικής πολιτικής θα 
πραγµατοποιηθεί επί δύο συγκεκριµένων θεµάτων, α) της διαδικασίας πρόσβασης από τον πρώτο κύκλο 
της Μέσης Εκπαίδευσης στον δεύτερο και β) της εξέλιξης της συµµετοχής των εκπροσώπων των 
φοιτητών/σπουδαστών, στα συλλογικά όργανα διοίκησης της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης.  
Α) Ο πρώτος ερευνητικός άξονας, όπως προέκυψε για την καθ� αυτή ερευνητική διαδικασία, αναφέρεται 
σε ένα πρώτο επίπεδο σε µια εισαγωγική αναφορά της πρόσβασης από το ∆ηµοτικό στο Γυµνάσιο και 
στο κύριο µέρος και αναµφισβήτητα ουσιώδες (αφού πρόκειται για το κύριο ερευνητικό αντικείµενο), 
στη διαδικασία µετάβασης από τον πρώτο κύκλο της Μέσης Εκπαίδευσης στον δεύτερο. 
Β) Ο δεύτερος ερευνητικός άξονας, κινείται στην διαχρονική µελέτη της συµµετοχής εκπροσώπων των 
φοιτητών και σπουδαστών στα θεσµικά συλλογικά όργανα της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης.  
 Στο τέλος της ερευνητικής διαδικασίας των αξόνων, όπως αναφέρθηκαν σε προηγούµενο µέρος 
της εργασίας, θα επιχειρηθεί µια συνολική διαχρονική και αναλυτική αποτίµηση εξέλιξης των δύο 
αξόνων, µε στόχο τον έλεγχο της κεντρικής ερευνητικής µας υπόθεσης, για το ρόλο και τη λειτουργία, 
αλλά περισσότερο την αναζήτηση της πιθανής σχέσης µεταξύ των κοµµατικών/πολιτικών ιδεολογικών 
προβολών στον καθορισµό και προώθηση συγκεκριµένης εκπαιδευτικής πολιτικής.  
 

5.1 Πρόσβαση στις βαθµίδες εκπαίδευσης 
 
5.1.1 Η πρόσβαση στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση 
 
 
 Προτού εισέλθουµε στη διερεύνηση του ζητήµατος της µετάβασης από τον πρώτο κύκλο της 
Μέσης Εκπαίδευσης στο δεύτερο, κρίνουµε σκόπιµο να αναφέρουµε προηγούµενα, τον τρόπο µετάβασης 
από το ∆ηµοτικό στο Γυµνάσιο, ως µια εισαγωγή στο καθ� αυτό ερευνητικό τµήµα. Εξάλλου, κατά την 
ερευνώµενη περίοδο, καθιερώνεται µε το Σύνταγµα του 1975, η επέκταση της υποχρεωτικής παιδείας σε 
9ετή, γεγονός που επιτρέπει την ελεύθερη πρόσβαση στο Γυµνάσιο, παρ� ότι η εφαρµογή της 
Συνταγµατικής απαίτησης δεν τίθεται άµεσα σε εφαρµογή.  
 Με το Σύνταγµα του 1975 θεσπίζεται η εννεαετής υποχρεωτική εκπαίδευση που περιλαµβάνει το 
εξαετές ∆ηµοτικό και το τριετές Γυµνάσιο. Στο άρθρο 16 παρ.2, του Συντάγµατος του 1975, ορίζεται, 
��τα έτη υποχρεωτικής φοιτήσεως δέν δύνανται να είναι ολιγώτερα των εννέα��, ικανοποιώντας ένα 
µακροχρόνιο εκπαιδευτικό αίτηµα, που προβλεπόταν στην εκπαιδευτική µεταρρύθµιση του 1964, αλλά 
ακυρώθηκε µε την επιβολή της δικτατορίας. Ωστόσο, παρά την ρητή πρόβλεψη για 9ετή υποχρεωτική 
παροχή γενικευµένης εκπαίδευσης απ� ολόκληρο το πληθυσµό, δεν θα ληφθεί καµία ουσιαστική µέριµνα 
για την εφαρµογή της Συνταγµατικής απαίτησης, µέχρι την ψήφιση του Ν.309 το 1976.  
 Λίγους µήνες πριν τη συζήτηση και ψήφιση του Ν.309, συστήνεται υπό την προεδρία του 
Πρωθυπουργού Κ.Καραµανλή ��Επιτροπή Παιδείας�� (για την ��Επιτροπή�� θα γίνει εκτενής αναφορά 
στο κυρίως ερευνητικό τµήµα, της πρόσβασης στο Λύκειο), µε σκοπό τον καθορισµό της εκπαιδευτικής 
πολιτικής που πρόκειται να ακολουθήσει η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας. Στην σύσκεψη της 27ης 
Ιανουαρίου, ορίζεται πως η εφαρµογή της 9ετούς υποχρεωτικής εκπαίδευσης θα ξεκινήσει από το 1980, 
γεγονός που δεν ευρίσκεται σε πλήρη αντίθεση µε το Σύνταγµα, αφού οι εκπαιδευτικές συνθήκες 
(κυρίως εντοπίζεται στο κτιριακό) δεν επιτρέπουν την άµεση εφαρµογή του. Η απόφαση για την 
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επέκταση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης θα πραγµατοποιηθεί µε την άρση των επιλεκτικών διαδικασιών 
από το ∆ηµοτικό στο Γυµνάσιο. Έτσι, ενώ η κυβέρνηση προχωρεί στην λήψη και δηµοσίευση της 
πολιτικής της απόφασης για επέκταση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, εντούτοις προβλέπεται αναστολή 
ενεργοποίησης της απόφασης και συστήνεται επιτροπή ��από ειδικούς και εκπροσώπους διαφόρων 
υπουργείων, που θα υποδείξη τα αναγκαία µέτρα µε τα οποία θα πραγµατοποιηθή και θα αποδώση η 
επέκταση της Γενικής Παιδείας από έξι σε εννέα χρόνια��1. 
 Ενώ όµως το µέτρο εντάσσεται στη φιλοσοφία µιας δηµοκρατικής και ελεύθερης σε όλους 
παιδείας αναµφίβολα, εντούτοις η κατάργηση των φραγµών (εξετάσεις) δεν πραγµατώνεται, και 
αναβάλλεται για το 1980 οπότε και θα καθιερωθεί η 9ετής υποχρεωτική εκπαίδευση. Αυτό πιστοποιεί 
ακόµα περισσότερο τις θέσεις που υποστηρίζουν, πως η θέσπιση της υποχρεωτικής παιδείας υπήρξε 
περισσότερο ανταπόκριση σε χρονίζοντα κοινωνικά αιτήµατα, παρά σε ειληµένη πολιτικο-ιδεολογική 
θέση για άρση των περιορισµών στην πρόσβαση σε ανώτερες βαθµίδες της εκπαίδευσης. Με την άµεση 
ελεύθερη εγγραφή των αποφοίτων του ∆ηµοτικού στο Γυµνάσιο, τάσσονται οι Α.∆ηµαράς και 
Π.Σακελλαρίδης, αλλά η τελική άποψη του Κ.Καραµανλή υπέρ των εξετάσεων, µε την πεποίθηση, πως 
έτσι ��θα περιορίσωµε τον πληθωρισµόν και θα βελτιώσωµε την ποιότητα��2, καθορίζει την τελική 
απόφαση που πρόκειται να εφαρµοστεί στο ζήτηµα της µετάβασης από το 6/ετές ∆ηµοτικό Σχολείο στη 
Μέση Εκπαίδευση.  
 Η αποφοίτηση από το ∆ηµοτικό Σχολείο και η µετάβαση στο 3ετές Γυµνάσιο, αποτελεί την 
εφαρµογή του άρθρου 16 παρ.2 του Συντάγµατος του 1975, για εννεαετή υποχρεωτική εκπαίδευση σ� 
όλους τους έλληνες (��τα έτη υποχρεωτικής φοιτήσεως δεν δύνανται να είναι ολιγώτερα των εννέα��). Η 
δέσµευση του Συντάγµατος για την παροχή γενικευµένης 9ετούς υποχρεωτικής εκπαίδευσης, 
µεταφέρεται στο πρώτο εκπαιδευτικό νοµοσχέδιο που αντιµετωπίζει συνολικά τα ζητήµατα της 
οργάνωσης και λειτουργίας της Γενικής Εκπαίδευσης. Τον Απρίλιο του 1976, κατατίθεται από την 
κυβέρνηση, σχέδιο νόµου ��περί οργανώσεως και διοικήσεως της Γενικής Εκπαιδεύσεως��, στις διατάξεις 
του οποίου τίθεται πλέον, στο εκπαιδευτικό σύστηµα, η δέσµευση για 9ετή υποχρεωτική εκπαίδευση.  
 Στο Κεφάλαιο Α΄ του Ν.309, για τα Γυµνάσια, άρθρο 26 α και β, και στο άρθρο 3, καθορίζεται η 
νέα διάρθρωση της Γενικής Εκπαίδευσης. Σύµφωνα µε το άρθρο 26 ��α) η φοίτησις εις το Γυµνάσιον 
είναι τριετής υποχρεωτική και περιλαµβάνει τάς τάξεις Α΄, Β΄ και Γ΄. Οι συµπληρώσαντες το 16ον έτος της 
ηλικίας των και µή ολοκληρώσαντες την φοίτησίν των εις το Γυµνάσιον δεν υπόκεινται εις την υποχρέωσιν 
της περαιτέρω φοιτήσεως εις αυτό. β) Εις την Α΄ τάξιν του Γυµνασίου εγγράφονται οι απόφοιτοι του 
δηµοτικού σχολείου άνευ εισιτηρίων εξετάσεων��3. Παρ� ότι το άρθρο 26 ικανοποιεί την Συνταγµατική 
υποχρέωση, για παροχή 9ετής εκπαίδευσης, γεγονός που εγείρει δεσµεύσεις για άρση των επιλεκτικών 
διαδικασιών µετάβασης από το ∆ηµοτικό στο Γυµνάσιο, ωστόσο, στο επόµενο άρθρο, ακυρώνεται (ή 
τίθεται σε αναστολή) η δέσµευση της κυβέρνησης, αφού τελικά ρυθµίζεται πως, ��... η προηγούµενη 
παράγραφος τίθεται εν ισχύι διά Π.∆/τος, εκδιδοµένου προτάσει του Υπουργικού Συµβουλίου µετ� εισήγησιν 
του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Μέχρις εκδόσεως του ως άνω Π.∆/τος, εις την Α΄ 
τάξιν του Γυµνασίου εγγράφονται οι απόφοιτοι του δηµοτικού σχολείου κατόπιν εισιτηρίων εξετάσεων. Οι 
απορριπτόµενοι κατά τας εισιτηρίους εξετάσεις του Γυµνασίου δύνανται να φοιτήσουν εκ νέου εις την ΣΤ΄ 
τάξιν του δηµοτικού σχολείου��. 
 Παρά την διαπίστωση για σηµαντική µαθητική αποχώρηση µετά το ∆ηµοτικό Σχολείο4, αλλά και 
την ύπαρξη σηµαντικού αριθµού αναλφάβητων5, η κυβέρνηση δεν θεσπίζει την κατάργηση των 
                                                           
1 . Καθηµερινή, ��Θεσµικές αλλαγές στην ύλη ∆ηµοτικού και Γυµνασίου, Πλήρες κείµενο της Κυβερνητικής  
Ανακοίνωσης��, 29/1/1976, σελ.3. 
2 . ΥΠΕΠΘ, ��Συζητήσεις γιά τήν αναµόρφωση της παιδείας��, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, Αθήνα 
1976, σελ.38. 
3 . Ν.309/1976, ΦΕΚ 100, τ.Α΄, ��Περί οργανώσεως και διοικήσεως της Γενικής Εκπαιδεύσεως��. 
4 . Από τους βασικούς εµπνευστές της µεταρρύθµισης, ο Ε.Παπανούτσος, διαπιστώνει πως ��µετά το ∆ηµοτικό Σχολείο 
αρχίζει µια µείωση σηµαντική του µαθητικού πληθυσµού, γιατί πολλά παιδιά όταν τελειώνουν το ∆ηµοτικό, τρέπονται είτε 
προς άλλη µορφή εκπαιδεύσεως, πρόχειρης, ταχείας, είτε προς τη βιοπάλη,...��, ενώ παράλληλα τονίζει την ανάγκη παροχής 
γενικευµένης εκπαίδευσης, µε το επιχείρηµα πως ��... αν δεν δώσουµε γενική µορφωτική υποδοµή στα παιδιά έως το 15ο 
έτος της ηλικίας τους, αν δεν εκπαιδεύσουµε όλα τα παιδιά του Ελληνικού Λαού, κατά τον ίδιο τρόπο - διότι επί τέλους πρέπει 
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εξετάσεων πρόσβασης, ακυρώνοντας έτσι ταυτόχρονα τόσο την συνταγµατική απαίτηση, όσο και την 
διάχυτη εκπαιδευτική προβολή της 9ετούς υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ενώ παράλληλα δεν προβαίνει σε 
λήψη οποιασδήποτε διοικητικής κύρωσης6, ως ένα µέσο επίτευξης της ��υποχρεωτικότητας�� της βασικής 
εκπαίδευσης. Επίσης, το άρθρο 26 παρ.α, για την µη υποχρεωτική φοίτηση ��των συµπληρωσάντων το 
16ο έτος της ηλικίας των...��, ερµηνεύεται από τον Υφυπουργό Παιδείας, ως ένα όριο, ��διότι εάν ένα 
παιδί κάνη δύο χρόνια σε κάθε τάξη, θα του επιβάλωµεν φοίτησιν 18 ετών; Η εάν κάνη τρία χρόνια σε κάθε 
τάξη, θα του επιβάλωµεν φοίτησιν 27 ετών; ∆ι� αυτό, πρέπει εις το 16ον έτος της ηλικίας του, να βγη στη 
Κοινωνίαν το παιδί, να δουλέψη. Και αυτό λέγεται υποχρεωτικη φοίτησις. Το παιδί, παρά ταύτα αν θέλη και 
µετά την συµπλήρωσιν του 16ου έτους της ηλικίας του, να συνεχίση την φοίτησίν του, ηµπορεί να την 
συνεχίση��7. 
 Οι αγορεύσεις των βουλευτών της Νέας ∆ηµοκρατίας, συντείνουν στην υιοθέτηση της άποψης, 
πως η Συνταγµατική κατοχύρωση της 9ετής υποχρεωτικής εκπαίδευσης, λειτούργησε περισσότερο ως 
πρόθεση ανταπόκρισης σε ένα χρόνιο εκπαιδευτικό και κοινωνικό αίτηµα, παρά αναδυόταν ως 
εκπαιδευτική πολιτική πρόταση από την κυβέρνηση, να θέσει σε εφαρµογή ένα γενικότερο εκπαιδευτικό 
πλάνο, παροχής γενικευµένης και υποχρεωτικής βασικής εκπαίδευσης. Σ� αυτό άλλωστε, το πνεύµα, 
συγκλίνουν οι απόψεις των βουλευτών της Ν.∆., όπου γίνεται σαφής αναφορά για ��βεβιασµένη 
ενέργεια��8, στο Σύνταγµα και προτείνεται σταδιακή εφαρµογή του µέτρου. 
 Από το χώρο της αντιπολίτευσης9 και ειδικότερα από το ΠΑΣΟΚ, δεν ασκείται ιδιαίτερη κριτική 
στην αναβολή θέσπισης της 9ετής υποχρεωτικής εκπαίδευσης, εστιάζοντας κυρίως τις αιτιάσεις του, σε 
άλλες διατάξεις του νοµοσχεδίου. Σηµαντική ωστόσο είναι, η κατάθεση τροπολογίας, σύµφωνα µε την 
οποία προτείνεται, ��η φοίτηση στο εκσυγχρονισµένο Γυµνάσιο είναι εξαετής. Είναι υποχρέωση για τα 
πρώτα χρόνια και προαιρετική για τα υπόλοιπα. Στην Α΄ τάξη του Γυµνασίου εγγράφονται οι απόφοιτοι του 
∆ηµοτικού σχολείου, χωρίς εισιτήριες εξετάσεις...��10.  

                                                                                                                                                                                   
να υπάρξη και σ� αυτό το χώρο ισότητα όλων των πολιτών - αλλά να πούµε ότι άλλα παιδιά ευνοηµένα θα πάρουν γενική 
µόρφωση, (...), νοµίζω ότι παραβαίνουµε, αν όχι το γράµµα, ωρισµένως όµως, το πνεύµα του συγνταγµατικού νοµοθέτη και 
ερχόµαστε αντιµέτωποι και προς το πνεύµα και προς το ήθος της ∆ηµοκρατίας��. Πρακτικά της Βουλής, Συνεδρίασις ΡΘ΄, 5 
Απριλίου 1976, σελ.4021.  
5 . Σύµφωνα εξάλλου, µε τα δεδοµένα της Στατιστικής Υπηρεσίας του 1971, 1.040.000 Έλληνες (222.000 άντρες και 
818.000 γυναίκες) είναι αναλφάβητοι. Επίσης 2.431.160 Έλληνες (937.700 άντρες και 1.493.460 γυναίκες) δεν έχουν 
τελειώσει το δηµοτικό σχολείο. ∆ηλαδή το 40% του πληθυσµού από 10 ετών και πάνω δεν έχουν τελειώσει το δηµοτικό 
σχολείο. 
6 . Σε σχετική ερώτηση του βουλευτή Χρ.Γραµµατίδη, ��τί σηµαίνει υποχρεωτική φοίτησις; Εάν ένας γονεύς δεν στέλλει το 
παιδί του εις το Σχολείον, ποίας κυρώσεις θα υποστή;��, ο Υφυπουργός Παιδείας Χ.Καραπιπέρης, απαντά: ��Θα του 
επιβληθή πρόστιµον 500 δραχµών��, χωρίς ωστόσο να θεσπίζεται σχετική νοµοθετική διάταξη. Πρακτικά της Βουλής, 
Συνεδρίασις ΡΙΑ΄, 7 Απριλίου 1976, σελ.4176.  
7 . Πρακτικά της Βουλής, Συνεδρίασις ΡΙ∆΄, 12 Απριλίου 1976, σελ.4256.  
8 . Χαρακτηριστική του τρόπου σύλληψης της 9ετούς υποχρεωτικής φοίτησης είναι η αγόρευση του Κ.Σερέπισου: ��..η εκ 
του Συντάγµατος επιβαλλόµενη εννεατής φοίτησις δέον να ερµηνευθή ως σηµαίνουσα υποχρέωσιν διά την παρακολούθησιν 
µαθηµάτων ουχί εννέα τάξεων, αλλ� επί εννέα έτη, ώστε να µη θεωρήσωµεν υποχρεωτικήν την άνευ εξετάσεων εισαγωγήν 
από του δηµοτικού σχολείου εις την πρώτην τάξιν της µέσης εκπαιδεύσεως��. Πρακτικά της Βουλής, Συνεδρίασις ΡΙΑ΄, 7 
Απριλίου 1976, σελ.4138. Επίσης, στο ίδιο πνεύµα, ο βουλευτής Ι.Λαυρεντίδης, ��Νοµίζω, ότι εβιασθήκαµε. Και 
εβιασθήκαµε πράγµατι. Είµεθα εκ των πραγµάτων υποχρεωµένοι όπως κλιµακωθή η 9ετής φοίτησις εις τρία στάδια. Να 
είπωµεν ότι κατά το σχολικό έτος 1976 - 1977 θα είναι 7ετής η υποχρεωτική φοίτησις, το 1977-8 να γίνεη 8ετής και το 1979-
80, να γίνη 9ετής��, Πρακτικά της Βουλής, Συνεδρίασις ΡΙΒ΄, 8 Απριλίου 1976, σελ.4156.  
9 . Μοναδική εξαίρεση, εντοπισµού της αντίφασης µεταξύ του Συντάγµατος και του Ν.309/76, είναι η αγόρευση του 
Γενικού Γραµµατέα του Κ.Κ.Ε., Χαρ.Φλωράκη, ��... βάζει 6 χρόνια ∆ηµοτικό, 3 χρόνια Γυµνάσιο, και καθορίζει και 
απολυτήριο από το ∆ηµοτικό. Και δεν δόθηκε καµµιά εξήγηση. Τί χρειάζεται αυτό το απολυτήριο από το ∆ηµοτικό για το 
Γυµνάσιο, µια που αυτή η εκπαίδευση η 9 χρονη είναι υποχρεωτική. Εδώ µόνο µια εξήγηση µπορεί να δοθή, ότι δεν είναι 
υποχρεωτική ούτε για το Κράτος, ούτε για τα παιδιά. Είναι µια ασφαλιστική δικλείδα να µπορούν τα παιδιά όταν τελειώνουν 
το ∆ηµοτικό Σχολείο να φεύγουν από το Σχολείο. Και αν πάρη κανένας υπ� όψη του ότι σήµερα το 40% απ� αυτά τα παιδιά 
δεν συνεχίζουν πέρα από το ∆ηµοτικό Σχολείο, και ακόµα ότι δεν προβλέπεται η εξασφάλιση της υλικοτεχνικής και 
ανθρώπινης υποδοµής, γίνεται φανερό ότι δεν πρόκειται να εφαρµοσθή στην πράξη η 9χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση��. 
Πρακτικά της Βουλής, Συνεδρίασις ΡΙΑ΄, 7 Απριλίου 1976, σελ.4115.  
10 . Ι.Κουτσοχέρας, Πρακτικά της Βουλής, Συνεδρίασις ΡΙ∆΄, 12 Απριλίου 1976, σελ.4255.  
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5.2. ∆ιαδικασία µετάβασης από τον πρώτο στο δεύτερο κύκλο της Μέσης Εκπαίδευσης 

5.2.1. Η Επιτροπή Παιδείας του 1976 
 
 
 Το θέµα της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης απασχόλησε την Κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας, 
άµεσα από την ανάληψη της εξουσίας. Τον Ιανουάριο του 1976 συγκαλείται Επιτροπή Παιδείας υπό την 
προεδρία του Πρωθυπουργού Κ.Καραµανλή, µε συµµετοχή: του Υπουργού Παιδείας Ράλλη, των 
Υφυπουργών Παιδείας Καραπιπέρη και Ταλιαδούρο, του Βουλευτή Επικρατείας της Ε∆ΗΚ, 
Παπανούτσο, των Ακαδηµαϊκών Ζακυνθηνού και Θεοδωρακόπουλου, του Γενικού ∆ιευθυντή Ανωτάτης 
Εκπαιδεύσεως Παντελίδη, του Πρύτανη Παν/µίου Αθηνών Μητσόπουλου, του Πρύτανη Θεσ/νίκης 
Αναστασιάδη, του Πρύτανη Ε.Μ.Π. Σακελλαρίδη, των Προέδρων των Οµοσπονδιών Λειτουργών Μέσης 
και ∆ηµοτικής Εκπαιδεύσεως Τροµβούκη και Καζαντζή και εκπροσώπου της ιδιωτικής Εκπαίδευσης 
∆ηµαρά. Υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού θα γίνουν δύο συσκέψεις (19 και 27 Ιανουαρίου 1976) 
µε αποκλειστικό σκοπό, να καθοριστεί η εκπαιδευτική πολιτική που θα ακολουθήσει η κυβέρνηση. 
  Από την σύσταση της επιτροπής γίνεται αντιληπτό, πως δεν συµµετείχε κανένας εκπρόσωπος 
των παραγωγικών τάξεων, οικονοµολόγος ή κοινωνιολόγος, κανένας εκπρόσωπος από τον ευρύτερο 
χώρο της Αριστεράς, παρά τη διαπίστωση του Πρωθυπουργού, πως η εκπαίδευση παραµένει χωρίς 
σοβαρή µεταρρύθµιση εδώ και δεκαετίες, επειδή ��υπήρξε ανέκαθεν αντικείµενον κοµµατικών 
ανταγωνισµών�� και την ρητή πρόθεσή του να ��δοθή λύσις εθνική ... εις το εκπαιδευτικόν θέµα ... εκτός 
κοµµατικών ανταγωνισµών��11. Η σύσταση της επιτροπής παρουσιάστηκε από τον φιλοκυβερνητικό 
τύπο12 ως ένα ακαταµάχητο τεκµήριο της βαρύτητας που προσδίδει η κυβέρνηση στην ανάγκη ριζικής 
εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης. 
 Παράλληλα προς την σύσταση της επιτροπής παιδείας, σε κοινοβουλευτική επιτροπή συζητείται 
το σχέδιο νόµου για την δευτεροβάθµια εκπαίδευση, γεγονός που αναµφισβήτητα προκαλεί ερωτήµατα 
για τους στόχους της εξωκοινοβουλευτικής επιτροπής παιδείας που συστήνει η κυβέρνηση, αναφορικά 
τόσο µε την επιλογή του χρόνου όσο και µε την προοπτική της, τη στιγµή που ήδη έχει κατατεθεί ένα 
προσχέδιο νόµου προς συζήτηση.  
 Η ανάγκη ευρείας αποδοχής, τόσο πολιτικής όσο και εκπαιδευτικής, λειτούργησε αποφασιστικά 
για τον προσδιορισµό του χρόνου σύγκλισης και της επιλογής των προσώπων της επιτροπής του 
Ιανουαρίου του 1976. Με τη συµµετοχή και την προεδρία του Πρωθυπουργού το θέµα της εκπαιδευτικής 
µεταρρύθµισης αποκτά νέα πολιτική βαρύτητα επιδεικνύοντας δηµόσια την πολιτική βούληση της 
κυβέρνησης να επιλύσει χρονίζοντα εκπαιδευτικά προβλήµατα. Επίσης, η επιλογή των προσώπων που 
απαρτίζουν την ��Επιτροπή Παιδείας�� εξασφαλίζει µια αδιαµφισβήτητη συνολική σύµπνοια απόψεων 
και συνεπώς, την προσδοκώµενη επίτευξη οµοφωνίας στην επιλογή συγκεκριµένων κατευθύνσεων στην 
διαµόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής που θα ακολουθηθεί, παρέχοντας στην κυβέρνηση την 
δυνατότητα να τύχει ��µεγαλύτερης υποστήριξης από ευρύτερη πολιτική και εκπαιδευτική σκοπιά��13. 
                                                           
11 . ΥΠΕΠΘ, ��Συζητήσεις γιά τήν αναµόρφωση της παιδείας��, όπ.π., σελ.6, βλ. επίσης και εφηµ. Καθηµερινή, 1/2/1976, 
σελ.6-7, αλλά και κατά την συζήτηση του Ν.309/1976, ο εισηγητής της πλειοψηφίας Κ.Αποσκίτης τονίζει το 
��υπερκοµµατικό πνεύµα��, στα Πρακτικά της Βουλής, Συνεδρίασις ΡΘ΄, 5 Απριλίου 1976.  
12 . Η αδιαµφισβήτητα φιλοκυβερνητική εφηµερίδα ��Η Καθηµερινή��, δηµοσιεύει σε καθηµερινά, σχεδόν αυτούσια, τα 
πρακτικά της Επιτροπής Παιδείας.  
13 . Kazamias A., The Politics of Educational Reform in Greece: Law 309/1976, στο Comparative Educational Review, 
February 1978, p.26. Την εξασφαλισµένη οµοφωνία, εξαιτίας ακριβώς του βαθµού της εσωτερικής οµογένειάς της, 
εκφράζει και ο Τερζής Ν., Εκπαίδευση και Εκπαιδευτική Πολιτική στην Ελλάδα: διαχρονική ανασκόπηση και σηµερινή 
συγκυρία, Λόγος Πανηγυρικός που εκφωνήθηκε στις 26 Οκτωβρίου 1993 στο Α.Π.Θ., Θεσ/νίκη 1993, σελ.19. Τα κριτήρια 
επιλογής των µελών της Επιτροπής του 1976, αναδεικνύουν τον τρόπο συσχέτισης της προτεινόµενης εκπαιδευτικής 
πολιτικής και των επιτροπών παιδείας. Το γεγονός ακριβώς της απουσίας µαθητών, οικονοµολόγων και κοινωνιολόγων, 
αναδεικνύει την µη αντιπροσωπευτικότητα της επιτροπής. Saitis Ch.A., The relationship between the State and the 
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 Παρά το ενδεικνυόµενο ενδιαφέρον της Κυβέρνησης, ασαφής παραµένει η πολιτική βούληση 
και φιλοσοφία της εκπαιδευτικής της πολιτικής. Έτσι από τη µια γίνεται πρόβλεψη για επέκταση της 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης σε 9 έτη και αναβάθµιση της τεχνικοεπαγγελµατικής εκπαίδευσης, ενώ 
ταυτόχρονα προβάλλεται από τον Υπουργό Παιδείας, Γ.Ράλλη η σκέψη πως ��θα πρέπει ίσως η Πολιτεία 
µε τη θέσπιση ορισµένων κινήτρων να ενθαρρύνει και την παραµονή αριθµού παιδιών στις περιοχές 
καταγωγής τους, ώστε να µη προχωρούν παραπάνω, διότι πρέπει να διατηρήσουµε τους πληθυσµούς µας 
στις ακριτικές περιοχές και τα νησιά. ∆εν θα πρέπει να δοθή τόνος για συνέχιση της εκπαιδεύσεως σε 
τεχνικές ή επαγγελµατικές σχολές ή Ανώτατα Ιδρύµατα...��14, προκαλώντας σύγχυση για τις πραγµατικές 
επιδιώξεις και τους στόχους της στρατηγικής της για την εκπαίδευση.  
 Σαφής είναι η πρόθεση της κυβέρνησης, να συγκρατηθεί η πλειοψηφία των µαθητών στις 
κατώτερες βαθµίδες εκπαίδευσης, ως βασική προϋπόθεση υψηλού ποιοτικού επιπέδου σπουδών. Ο 
Πρωθυπουργός κατηγορηµατικά εκφράζει την άποψη πως ο πληθωρισµός αποβαίνει σε βάρος της 
ποιότητας, ενώ µια κοινωνία που επιδίωξή της είναι η ευηµερία ��πρέπει να έχη αναλογίες, ώστε να 
υπάρχη ισορροπία κοινωνική..�� και παρακάτω ρητή είναι η θέση, ��να λάβωµε µέτρα να περιορισθή ο 
αριθµός, αλλά κυρίως να βελτιωθή ποιοτικώς η στάθµη των σπουδών��15. Ο στόχος της ��κοινωνικής 
ισορροπίας�� ερµηνεύεται από τη Νέα ∆ηµοκρατία, µε την σύσταση διαφορετικών παράλληλων κύκλων 
Μέσης Εκπαίδευσης, Γενικής και Τεχνικής κατεύθυνσης, µε πρώτη προτεραιότητα την ανάπτυξη της 
Τεχνικο-επαγγελµατικής Παιδείας που θα απορροφά το µεγαλύτερο µέρος του µαθητικού πληθυσµού, 
γεγονός άλλωστε που σύµφωνα µε τις προσδοκίες της κυβέρνησης, θα καταστήσει ολόκληρο το 
εκπαιδευτικό σύστηµα ικανό, ��ν� ανταποκρίνεται τόσο στις πολιτιστικές, όσο και στις κοινωνικές και 
οικονοµικές ανάγκες της χώρας µας��16. 
 Θεµελιώδες πρόβληµα της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, είναι η πίεση που 
ασκούν οι απόφοιτοι του εξατάξιου Γυµνασίου για σπουδές στην Γ΄βάθµια εκπαίδευση. Η άποψη του 
Γ.Ράλλη συνίσταται στη θέση πως οι απόφοιτοι αυτοί αποτελούν έναν ��εν δυνάµει�� κίνδυνο για τους 
επιστήµονες, σε περίπτωση που επιτύχουν την είσοδό τους στο Πανεπιστήµιο και βέβαια αποφοιτήσουν. 
Ο Υπουργός Παιδείας, εξ αρχής καθορίζει το πνεύµα της εκπαιδευτικής πολιτικής που επιθυµεί η 
κυβέρνηση να ακολουθήσει και συγκλίνει, σε περιορισµό των µαθητών που συνεχίζουν στη 
∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση και συγκεκριµένα στο Γενικό Λύκειο, ως απαραίτητη/θεµελιακή 
προϋπόθεση επιτυχίας ενός ευρύτερου στόχου, δηλαδή, του επιδιωκόµενου περιορισµού των υποψηφίων 
για Ανώτατες ή Ανώτερες Σπουδές. Ο µαθητικός όγκος που θα αποκλείεται από το Γενικό Λύκειο, θα 
��οδηγείται�� προς το Λύκειο Τεχνικής-Επαγγελµατικής κατεύθυνσης ή σε µια πρόωρη µαθητική 
αποχώρηση. 
                                                                                                                                                                                   
University in Greece, στο περ. European Journal of Education, Vol.23, No.3, 1988, σελ.254. Η ανάγκη επίτευξης 
��οµοφωνίας��, στην εκπαιδευτική πολιτική πρόταση της κυβέρνησης, µε την σύσταση ��υπερκοµµατικής�� επιτροπής, 
αποτελεί σταθερή πολιτική επιλογή που εφαρµόζεται καθ� όλη τη διάρκεια της περιόδου 1974-1981. Χαρακτηριστική είναι 
η Επιτροπή του 1976, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού, αλλά και οι επιτροπές πρυτάνεων και καθηγητών για την 
σύσταση νόµου-πλαίσιο για την Τριτοβάθµια εκπαίδευση. Η επίτευξη ��οµοφωνίας��, λειτουργεί ��νοµιµοποιητικά�� και 
��αποδεκτικά��, των προτάσεων µιας µη-κυβερνητικής µορφής λήψης αποφάσεων, µε ευρεία συµµετοχή επιστηµόνων. 
Παρά την οποιαδήποτε αποδεκτή επιχειρηµατολογία για ανάγκη επιστηµονικής γνωµάτευσης σε θέµατα ιδιαίτερα 
περίπλοκα, όπως αυτό της εκπαίδευσης, µολονότι υφίσταται η αιτίαση, πως η σύσταση επιστηµονικών επιτροπών, 
λειτουργεί ακυρωτικά και επικαλυπτικά, σε οποιαδήποτε διαφορετική µη-ειδική άποψη. Το κύρος των ληφθέντων 
αποφάσεων, παρέχει την δυνατότητα στην κυβέρνηση, επίκλησης µιας αδιαµφισβήτητης ορθότητας (αφού πρόκειται για 
επιστηµονική επιτροπή), ενώ παράλληλα προβάλλει δηµόσια την εφαρµογή πολιτικών επιλογών, που αποβλέπουν στο 
γενικό καλό, όπως αυτό προσδιορίζεται από τα ανεξάρτητα, µη-ελεγχόµενα, κέντρα λήψης αποφάσεων. Τέλος, σε 
περίπτωση αποτυχίας των εφαρµοζόµενων επιλογών, η κυβέρνηση διατηρεί την δυνατότητα ανάληψης µιας ελάχιστης 
πολιτικής ευθύνης, που πηγάζει ακριβώς από την υιοθέτηση προτάσεων και πορισµάτων, ειδικών επιτροπών, εκτός 
πολιτικών/κοµµατικών δικτύων. Ιδιαίτερη αναφορά για τις µη-κυβερνητικές (παρα-κυβερνητικές) επιτροπές, 
νοµιµοποίησης της ακολουθούµενης πολιτικής, γίνεται στο, Offe C., Contradictions of the Welfare State, MIT Press, 
Cambridge, Massachusetts, 1993 (5η έκδ.), σσ.165-168. 
14 . ΥΠΕΠΘ, ��Συζητήσεις γιά τήν αναµόρφωση της παιδείας��, όπ.π., σελ.39 και 81.  
15 . ΥΠΕΠΘ, ��Συζητήσεις γιά τήν αναµόρφωση της παιδείας��, όπ.π., σελ.76.  
16 . Καθηµερινή, ��Αναµορφώνεται ριζικά η παιδεία, Συνέντευξη του Πρωθυπουργού για τα προβλήµατα της παιδείας��, 
20/1/1976, σελ.1. 
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  Σύµφωνα, µε τους προκαθορισµένους εκπαιδευτικούς στόχους, προτείνεται η θέσπιση 
αυστηρών εξετάσεων από το Γυµνάσιο στο νεοσύστατο Λύκειο, ώστε να ανακοπεί η πίεση για Ανώτερες 
σπουδές. Η εκπαιδευτική διέξοδος για όσους απορρίπτονται από το Λύκειο - βούληση του Υπουργού 
είναι να αποτελούν την συντριπτική πλειοψηφία - θα είναι η τεχνικο-επαγγελµατική εκπαίδευση. Το 
προτεινόµενο σχέδιο αποβλέπει στη θεσµοθέτηση αυστηρών επιλεκτικών φραγµών, ώστε ο αριθµός των 
µαθητών που θα συνεχίζουν στο Λύκειο να συγχρονίζεται κατά το δυνατό, µε τον περιορισµένο αριθµό 
εισαγοµένων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Η λειτουργία της επιλεκτικής διαδικασίας από το Γυµνάσιο 
στο Λύκειο θα είναι διττή, αφού από τη µια θα ��εισάγωνται στα Ανώτατα Ιδρύµατα τόσοι, όσους 
πράγµατι ο τόπος έχει ανάγκη��17, εξασφαλίζοντας παράλληλα από την άλλη, την αποφυγή µετάβασης 
στο εξωτερικό (συνέπεια της µη κατοχής τίτλου σπουδών Γενικής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης) 
υποψήφιων που απέτυχαν την εισαγωγή τους στα Ελληνικά Α.Ε.Ι. και συνεπώς την ελαχιστοποίηση 
απώλειας φοιτητικού συναλλάγµατος, παράλληλα προς τους επιπλέον αποφοίτους Γ΄βάθµιας 
εκπαίδευσης του εξωτερικού που επιστρέφουν ή µετεγγράφονται µετά το 2ο έτος.  
 Το αίτηµα ανάπτυξης µιας ουσιαστικής τεχνικοεπαγγελµατικής εκπαίδευσης, προκύπτει ως µόνη 
εναλλακτική δυνατή λύση,  απορρόφησης των χιλιάδων µαθητών που θα αποκλειστούν από τη δεύτερη 
βαθµίδα της ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, δηλαδή το Λύκειο. Έτσι, προτείνεται η προώθηση της 
τεχνικοεπαγγελµατικής εκπαίδευσης, όχι σύµφωνα µε τις ανάγκες της χώρας για εκσυγχρονισµό,  µε 
βάση νέες τεχνολογικές προοπτικές, αλλά περισσότερο, ως συνέπεια της απόφασης για αποσυµφόρεση 
του Γενικού Λυκείου, και την θεσµοθέτηση ενός παράλληλου εκπαιδευτικού δικτύου, µε µειωµένες 
διεξόδους για ανώτατη εκπαίδευση. Συγχρονισµένη προς τα προηγούµενα είναι η τοποθέτηση του 
Υπουργού Παιδείας Γ.Ράλλη, στην ίδια σύσκεψη της 19 Ιανουαρίου, που προβάλλει ιδιαίτερα, την 
ανάγκη ίδρυσης σχολών τεχνικοεπαγγελµατικής εκπαίδευσης µε στόχο ��να απορροφήσουν τα παιδιά που 
περισσεύουν��, εξασφαλίζοντας παράλληλα πως ��θα έχωµε δέ πείσει τον Έλληνα ότι δεν είναι ντροπή να 
έχη κλίση προς επαγγέλµατα και πρός τεχνικές ασχολίες και ότι επίσης δεν είναι καθόλου υποδεέστερος 
ένας καλός υδραυλικός από έναν καλό γιατρό��. Η πρόσβαση στην κατεύθυνση της 
τεχνικοεπαγγελµατικής εκπαίδευσης, θα γίνεται µε εξετάσεις που θα διαφέρουν από αυτές για το Λύκειο, 
τόσο στα εξεταζόµενα µαθήµατα (ο Γ.Ράλλης προτείνει την εξέταση στην έκθεση ιδεών και στα 
µαθηµατικά), αλλά κυρίως στο βαθµό δυσκολίας τους, που προβλέπεται να είναι περισσότερο προσιτές 
από τις αντίστοιχες του Γενικού, για να προσελκύσει την πλειοψηφία των µαθητών. Η υλοποίηση του 
προγραµµατισµού µαθητικής ροής βασίζεται στην εφαρµογή του, µε ��θρησκευτική ευλάβεια��, 
εξασφαλίζοντας παράλληλα και τα απαιτούµενα κονδύλια και πιστώσεις από ��την τρίτη δόση ενός 
δανείου 40.000.000 δολαρίων και ένα κονδύλιο 30.000.000 δολαρίων από το Συµβούλιο Ευρώπης��18 
προκειµένου να δηµιουργηθούν οι υλικοτεχνικές προϋποθέσεις ανάπτυξης της Τεχνικο-επαγγελµατικής 
Εκπαίδευσης.  
 Η εξασφάλιση των κονδυλίων µέσω της τρίτης δόσης των 45 εκατ. δολαρίων αναφέρεται σε 
πρότερη χρονικά σύναψη δανείου µεταξύ της ∆ιεθνούς Τραπέζης και του Ελληνικού ∆ηµοσίου, για την 
ενίσχυση της Τεχνικοεπαγγελµατικής Εκπαίδευσης, που προβλέπει την ��κατασκευή και τον εξοπλισµό 
10 Πολυδύναµων Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως και 3 ΚΑΤΕΕ��19. 

                                                           
17 . ΥΠΕΠΘ, ��Συζητήσεις γιά τήν αναµόρφωση της παιδείας��, όπ.π., σελ.11.  
18 . ΥΠΕΠΘ, ��Συζητήσεις γιά τήν αναµόρφωση της παιδείας��, όπ.π., σελ.13. 
19 . Πρακτικά Βουλής, Συνεδρίασις ΡΜ∆΄ 4 Ιουνίου 1981, σελ.6791. Το ιστορικό των δανείων µεταξύ του ελληνικού 
δηµοσίου και της ��∆ιεθνούς Τραπέζης ανασυγκροτήσεως και αναπτύξεως��, ξεκινά µε την υπογραφή, του πρώτου 
εκπαιδευτικού σχεδίου, που συνήφθηκε το 1969 και κυρώθηκε µε το Ν.∆.860/31-3-1971 και αφορούσε τα ΚΑΤΕ. Το 
δεύτερο εκπαιδευτικό δάνειο κυρώθηκε µε το Ν.∆.1309/14-12-1972, και αναφέρονταν στις Παιδαγωγικές Ακαδηµίες, 
κέντρα γεωργικής, τουριστικής και ναυτικής εκπαίδευσης, καθώς και το Πανεπιστήµιο Πατρών. Το τρίτο εκπαιδευτικό 
σχέδιο που κυρώθηκε µε το Ν.∆.288/12-4-1976, (45 εκατοµ. δολάρια, διάρκεια 15 χρόνια, περίοδο χάριτος 5,5 χρόνια, 
επιτόκιο 8,5%) αφορούσε Κέντρα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, ΚΑΤΕ, και πολυδύναµες Σχολές Μέσης Εκπαίδευσης. 
Στη ∆ιεθνή Τράπεζα µετείχαν 130 χώρες (µεταξύ αυτών και η Ελλάδα), και δραστηριοποιείται στη οικονοµική υποστήριξη 
(µε τη µορφή ευνοϊκών δανείων, χαµηλότοκων και µακροχρόνιων, αφού η αποπληρωµή ορίζεται µεταξύ 15 και 30 ετών) 
οικονοµικά υπανάπτυκτων ή υπό ανάπτυξη χωρών. Η Ελλάδα συµµετέχει στη λήψη των αποφάσεων της ∆ιεθνούς 
Τραπέζης (πρόεδρος της οποίας είναι ο πρώην υπουργός αµύνης των Η.Π.Α. Μακναµάρα) µε ποσοστό 0,35%, ενώ οι 
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 Το πρόβληµα της συγκέντρωσης µεγάλου µαθητικού πληθυσµού στις 3 τελευταίες τάξεις του 
Γυµνασίου που στοχεύει σε είσοδό του στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση αντιµετωπίζεται, αφενός µε τη 
διοχέτευση (διαµέσου αυστηρών επιλεκτικών διαδικασιών) του µεγαλύτερου µέρους των µαθητών στο 
δεύτερο παράλληλο εκπαιδευτικό σύστηµα της τεχνικοεπαγγελµατικής εκπαίδευσης, ώστε να µειωθεί 
δραστικά ο αριθµός των φοιτούντων στα Γενικά Λύκεια και αφετέρου, µε εκ νέου εξεταστικό έλεγχο, για 
την αποφοίτηση από το Λύκειο. Η είσοδος στα Τριτοβάθµια Ιδρύµατα, προτείνεται από τον 
Ι.Θεοδωρακόπουλο να γίνεται µετά από αυστηρές νέες εξετάσεις που θα εξασφαλίζουν στους 
επιτυχόντες την είσοδό τους σε ένα προ-ακαδηµαϊκό έτος (τέταρτο του Λυκείου) που θα οδηγεί στην 
τελευταία βαθµίδα εκπαίδευσης, πρόταση όµως που δεν τυγχάνει ευρύτερης αποδοχής.  
 Οι ανακοινώσεις της Κυβέρνησης για τα νέα µετρά που προτίθεται να εισάγει στην πρωτοβάθµια 
και Μέση εκπαίδευση, τυγχάνουν σηµαντικής υποστήριξης τόσο σε πολιτικό επίπεδο, από το κόµµα της 
µείζονος αντιπολίτευσης, ��Ένωση Κέντρου - Νέες ∆υνάµεις�� (ΕΚΝ∆), που άλλωστε συµµετείχε δια του 
εκπροσώπου της Ε.Παπανούτσου στην Επιτροπή, όσο και από συνδικαλιστικό, από την Οµοσπονδία 
Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης20. 
 

5.2.2. Ν.309/1976 - ��Περί Οργανώσεως και ∆ιοικήσεως της Γενικής Εκπαιδεύσεως�� 
 
 
 Τον Απρίλιο του 1976, η κυβέρνηση καταθέτει προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή, τον 
(µετέπειτα) Ν.309/76 µε τίτλο ��περί οργανώσεως και διοικήσεως της Γενικής εκπαιδεύσεως��, έντεκα 
µήνες µετά την κατάθεσή του στη Βουλή (Μάιος 1975), την επεξεργασία του από κοινοβουλευτική 
επιτροπή σε 26 συνεδριάσεις, και την αντικατάσταση του Υπουργού Παιδείας Π.Ζέπου από τον Γ.Ράλλη. 
Παράλληλα µε την συζήτηση του νοµοσχεδίου, λειτουργούν 3 ειδικές επιτροπές του Υπουργείου: η 
πρώτη επιτροπή υπό τον καθηγητή Πολυτεχνείου, Τάσιο, σε συνεργασία µε τον καθηγητή Καζαµία, µε 
σκοπό την επίλυση των ζητηµάτων που θα προκύψουν από την επέκταση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης 

                                                                                                                                                                                   
Η.Π.Α. µε 23% και η Μεγάλη Βρετανία µε 9,29%, γεγονός που ενισχύει τις κατηγορίες βουλευτών της αντιπολίτευσης 
(ΠΑ.ΣΟ.Κ. και Κ.Κ.Ε. εξωτ. και εσωτ.) για σχεδιασµό της τεχνικοεπαγγελµατικής ελληνικής εκπαίδευσης από ξένα 
οικονοµικά κέντρα, µε επιδιωκόµενο απώτερο στόχο, την ένταξη της ελλάδας σε µια ελεγχόµενη περιφερειακή οικονοµική 
ανάπτυξη, που αναπόφευκτα εγείρει αξιώσεις για ταυτόχρονο πολιτικό έλεγχο της χώρας. [Τα στοιχεία αντλήθηκαν από τα: 
Ν.∆.860/71, Ν.∆.1309/72, Ν.∆.288/76 καθώς και από τα Πρακτικά της Βουλής (Ολοµέλεια), Συνεδρίασις ΛΣΤ΄, 
22/2/1978, σσ.1329-1343.] Παρά τις αντιδράσεις του κόµµατος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. που αναφέρονταν όχι τόσο στην ανάγκη ή 
µη, σύναψης δανείων, αλλά περισσότερο στον εξουσιαστικό έλεγχο που επιβάλλουν στην τεχνικοεπαγγελµατική 
εκπαίδευση, η προώθηση του σχεδίου δεν θα ακυρωθεί από την κυβέρνησή του. Χαρακτηριστική είναι η απάντηση του 
υπουργού παιδείας Ε.Βερυβάκη της κυβέρνησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ., σε επερώτηση βουλευτών του ΚΚΕ (Μ.∆αµανάκη, 
Κ.Κάπου, Κ.Βασάλου, ∆.Μαυροδόγλου), για την πρόθεση ή µη αναθεώρησης των συµβάσεων: ��Το ερώτηµα που µας 
τέθηκε ήταν, θα συνέχιζε η εκτέλεση αυτών των σχεδίων και η υλοποίηση αυτών των κατασκευών ή όχι; Η απάντηση ήταν 
ναί��. [Πρακτικά Βουλής (Ολοµέλεια), Συνεδρίαση ΞΕ΄ 17/3/1982, σελ.2382.] Επίσης, δευτερογενείς βιβλιογραφικές 
αναφορές και κριτικές για τα δάνεια της ∆ιεθνής Τραπέζης, βλ. και Κωνσταντίνου Γ.Μ., ΕΟΚ και Εκπαίδευση, Μελέτες 
Κέντρου Μαρξιστικών Ερευνών, Εκδ. Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 1982 και, Βεργίδης ∆., Η παρέµβαση των ∆ιεθνών 
Οργανώσεων στην ελληνική εκπαιδευτική πολιτική, στο, Κριτική της Εκπαιδευτικής Πολιτικής (1974-1981), (Συλλ. τόµ.), 
Κέντρο Μεσογειακών Μελετών, Κέντρο Μελετών και Αυτοµόρφωσης, Αθήνα 1982. 
20 . Ο Γ.Μαύρος, αρχηγός του κόµµατος της ΕΚΝ∆ (από τον Φεβρουάριο του 1976 ��Ένωση ∆ηµοκρατικού Κέντρου��), 
κάνει λόγο για µια διαγραφόµενη αισιόδοξη προοπτική που εγκαινιάζει στο χώρο της Παιδείας µια ��υπερκοµµατική 
πολιτική��, Καθηµερινή, 30/1/1976, σελ.1. [Παρά την συγκατάθεση και στήριξη που προσφέρει η Ε∆ΗΚ στην 
επιχειρούµενη µεταρρύθµιση της Κυβέρνησης, ωστόσο ενάµιση χρόνο αργότερα ο Γ.Μαύρος θα προβεί στην υποστήριξη 
αντικρουόµενων θέσεων. Έτσι, στην εθνική συνδιάσκεψη της Ε∆ΗΚ στα Ιωάννινα στις 7 Μαϊου 1977, ο πρόεδρος του 
κόµµατος θα κάνει λόγο για ��θλιβερή εικόνα διευρύνσεως των ανισοτήτων σε διαθέσιµο ανθρώπινο κεφάλαιο µεταξύ της 
χώρας µας και των βιοµηχανικά αναπτυγµένων κρατών της Ευρώπης��, ζητώντας παράλληλα την αύξηση (διπλασιασµό) 
του ποσοστού του εθνικού προϊόντος που διατίθεται από τον κρατικό προϋπολογισµό για την παιδεία. Εφηµ. Η 
Καθηµερινή, 8/5/1977, σελ.16]. Επίσης και η ΟΛΜΕ µε ανακοίνωσή της στην Καθηµερινή της 30/1/1976, εκφράζει την 
ικανοποίησή της για τα εξαγγελθέντα µέτρα, κρίνοντας πως ��επι τέλους, η Πολιτεία στρέφει την προσοχή της και την 
στοργή της προς την Παιδεία��.  
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σε 9 χρόνια, η δεύτερη, υπό τον Πρύτανη του Πολυτεχνείου Σακελλαρίδη, µε αντικείµενο την 
δυνατότητα καταργήσεως των εισαγωγικών εξετάσεων στα Τριτοβάθµια Ιδρύµατα και την µεταφορά των 
επιλεκτικών διαδικασιών τους στους κόλπους του Λυκείου και τέλος, µια Τρίτη επιτροπή σε συνεργασία 
µε το ΚΕΜΕ, µελετά δυνατότητες µεταβολής του προγράµµατος µαθηµάτων των Λυκείων.  
 Στην αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόµου, αναφέρεται η στενή σχέση των µεταρρυθµιστικών 
προσπαθειών της Μέσης Εκπαίδευσης, µε τα συµφέροντα και τις απαιτήσεις των κοινωνικο-οικονοµικών 
συνθηκών. Σαφής είναι η σύλληψη και η διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος, µε τρόπο που να 
ανταποκρίνεται, ��ανάλογα πρός τάς εκάστοτε κρατούσας κοινωνικάς, πολιτιστικάς και οικονοµικάς 
συνθήκας��, εναρµονιζόµενο προς ��τάς µεταβολάς της δηµογραφικής διαρθρώσεως, τάς ανακατατάξεις 
της οικονοµίας και τάς ιλιγγιωδώς αυξανοµένας γνώσεις...��21. 
 Εκτός των νέων οικονοµικών σχέσεων που αναπτύσσονται µε την ένταξη της χώρας στην 
Ε.Ο.Κ., η εκπαιδευτική έκρηξη µεταφράζεται σε σηµαντική αύξηση του µαθητικού πληθυσµού, κυρίως 
στο 6/ετές Γυµνάσιο, ιδιαίτερα κατά την τελευταία δεκαετία. Η εκπαιδευτική έκρηξη που έχει 
πραγµατωθεί γίνεται φανερή από τα στοιχεία που παρατίθενται στην αιτιολογική έκθεση και 
αποδεικνύουν τη σηµαντική επέκταση της µαθητική φοίτησης στη Μέση Εκπαίδευση:  
 

 ∆ηµόσια και Ιδιωτική Εκπαίδευση 
 1963-4 1972-3 1973-4 1974-5 
Μαθηταί ∆ηµοτικών Σχολείων 924.701 909.426 921.106 926.628 
Α΄ Τάξις Γυµνασίων 68.000 113.358 111.741 111.889 
Γ΄ Τάξις Γυµνασίων 42.827 91.678 89.358 92.169 
Σύνολον Μαθητών Γυµνασίων 260.840 488.219 503.962 521.141   
 
 Πρόθεση της κυβέρνησης είναι, η στροφή των µαθητών προς τεχνικο-επαγγελµατικές σπουδές 
µέσης εκπαίδευσης, προκειµένου να αποσυµφορεθεί η πίεση που ασκείται στις τρεις τελευταίες τάξεις 
του Γυµνασίου και κατά συνέπεια, αργότερα, επιζητώντας την είσοδό τους, στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύµατα. Η εκπαιδευτική πολιτική της Νέας ∆ηµοκρατίας καθίσταται σαφής, επιδιώκοντας να 
καταστήσει αυστηρούς εξεταστικούς ελέγχους για να ��στραφή ο όγκος του µαθητικού πληθυσµού, του µη 
επιθυµούντος ή µή δυναµένου να προχωρήση πρός ανωτέρας σπουδάς, από την τυποποιηµένην αναζήτησιν 
µέσων βιοπορισµού έπειτα από άγονον µαθητικόν µόχθον, πρός τά διαµορφούµενα νέα τεχνικά 
επαγγέλµατα, τά οποία εξασφαλίζουν άνετον και αξιοπρεπή διαβίωσιν��22. Για την επίτευξη του 
επιδιωκόµενου περιορισµού των µαθητών που θα συνεχίζουν στο Λύκειο (οι τελευταίες 3 τάξεις του 
πρώην 6/ετούς Γυµνασίου) και την ταυτόχρονη διοχέτευσή τους, σε ένα παράλληλο εκπαιδευτικό δίκτυο, 
θεσπίζονται εξετάσεις χωρίς αριθµητικό περιορισµό επιτυχόντων, µε κατεύθυνση τεχνικο-
επαγγελµατική. Οι εξετάσεις αυτές αναµένεται να λειτουργήσουν ανασταλτικά, στην πρόθεση των 
µαθητών για συνέχιση των σπουδών στο Γενικό Λύκειο και αργότερα προς τα Τριτοβάθµια Ιδρύµατα, 
στρέφοντας έτσι το ενδιαφέρον τους στο Τεχνικο-επαγγελµατικό Λύκειο. 
 Στο άρθρο 29 παρ.1 ορίζεται η έννοια του νέου θεσµού του Λυκείου που σκοπό έχει ��να 
προσφέρη πολουσιωτέραν ευρυτέραν της γυµνασιακής µόρφωσιν εις όσους νέους προορίζονται δι� 
εκπαίδευσιν ανωτέρου επιπέδου ή δι� επαγγελµάτων µεγαλυτέρων απαιτήσεων��23, διευκρινίζοντας ρητά 
την λειτουργία του Λυκείου στο εκπαιδευτικό σύστηµα, ως το µεταβατικό εκπαιδευτικό στάδιο για µικρό 
µαθητικό αριθµό που θα συνεχίζει για ανώτερες σπουδές, δηλαδή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση . 
                                                           
21 . Αιτιολογική Έκθεσις επί του σχεδίου νόµου ��Περί οργανώσεως και διοικήσεως της Γενικής Εκπαιδεύσεως�� 
Ν.309/1976. Στην αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόµου δηλώνεται µε σαφήνεια, πως η εκπαιδευτική πολιτική που 
προωθείται, είναι δηµιούργηµα της τάσης για ��προσαρµογή της εκπαιδεύσεως πρός τάς εξελισσοµένας συνθήκας καί τάς 
αυξούσας απαιτήσεις��, που προφανώς είναι, οι νέες οικονοµικές συνθήκες που προσδιορίζονται από την προωθούµενη 
ένταξη της χώρας στην Ε.Ο.Κ. Επίσης, για το θέµα του συγχρονισµού της εκπαίδευσης µε τις νέες 
τεχνολογικές/οικονοµικές εξελίξεις, είναι χαρακτηριστικό πως ��αι ανάγκαι του ραγδαίως εξελισσοµένου τεχνικού τοµέως 
απαιτούν τήν διαµόρφωσιν σταθερού βάθρου µεταξύ των υψηλής στάθµης τεχνικών και του εργατοτεχνικού δυναµικού��.  
22 . Αιτιολογική Έκθεσις, όπ.π. 
23 . Ν.309/1976, ΦΕΚ 100, τ.Α΄, ��Περί οργανώσεως και διοικήσεως της Γενικής Εκπαιδεύσεως��. 
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 Η συζήτηση και ψήφιση του νόµου πραγµατοποιείται σε 6 συνεδρίες (ΡΘ΄ 5/4/, ΡΙΑ΄ 7/5, ΡΙΒ΄ 
8/4, ΙΓ΄ 9/4, ΡΙ∆΄ 12/4, ΡΙΣΤ΄ 14/4), τον Απρίλιο του 1976, ένα χρόνο αργότερα από την σύνταξή του και 
αφού αποτέλεσε πεδίο αντιπαραθέσεων και δηµόσιου διαλόγου, αλλά και µετά τις µετατροπές που 
υπέστη στις επιτροπές παιδείας που συστήθηκαν, εκ των οποίων, η τελευταία και σηµαντικότερη 
πραγµατοποιήθηκε υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού. Ο εισηγητής της πλειοψηφίας, Κ.Αποσκίτης 
(καθώς και οι περισσότεροι αγορητές της Ν.∆.) προλογίζοντας το σχέδιο νόµου, τονίζει το 
��υπερκοµµατικό�� και ��φιλολαϊκό��24 πνεύµα που διαπνέεται συνολικά στην εκπαιδευτική πολιτική που 
ακολουθείται, παρά τις πιθανές αδυναµίες που είναι δυνατό να παρουσιάζει το συγκεκριµένο σχέδιο 
νόµου.  
 Ωστόσο η προβολή της ��υπερκοµµατικότητας�� του νοµοσχεδίου, τόσο από τον Πρωθυπουργό 
κατά την επιτροπή παιδείας τον Ιανουάριο του 1976, όσο και από τον βασικό αγορητή της πλειοψηφίας, 
διαφοροποιείται  σηµαντικά κατά την αγόρευση του Υπουργού Παιδείας Γ.Ράλλη, σε µια προσπάθεια 
ανάληψης και προβολής της µεταρρύθµισης ως έργο αποκλειστικό της κυβέρνησης, όπως αποτυπώνεται 
τουλάχιστον στην θέση, πως ��το νοµοσχέδιον δεν είναι καθόλου υπερκοµµατικόν. Το νοµοσχέδιον φέρει 
την σφραγίδα της Νέας ∆ηµοκρατίας. Αν το αποδέχονται και αι άλλαι πλευραί της Βουλής, αυτό είναι 
δικαίωµά τους ...��25.  
 Με την πρώτη ουσιαστική προσπάθεια µεταρρύθµισης στο εκπαιδευτικό σύστηµα, που εισάγει ο 
Ν.309/76, ιδρύεται το 3ετές αυτοτελές Λύκειο της Μέσης εκπαίδευσης, στο οποίο εγγράφονται οι 
απόφοιτοι του Γυµνασίου ��κατόπιν εισιτηρίων εξετάσεων��26, όπως ορίζεται στο άρθρο 29 παρ.3, 
θεσµοθετώντας σύµφωνα µε την Συνταγµατική δέσµευση του 1975, την 9ετή υποχρεωτική εκπαίδευση 
όλων των Ελλήνων. Οι εξετάσεις για την µετάβαση από το Γυµνάσιο στο Λύκειο έχουν µόνο έναν 
σκοπό, σύµφωνα µε τον Υπουργό Παιδείας: ��... να επιτρέψουν εις τους ικανούς, διά να διδαχθούν την 
ύλην των Λυκείων (...), να τους επιτρέψουν να αφοµοιώσουν την ύλην αυτήν��, από την άλλη, όσοι 
αποκλείονται στις εξετάσεις ��σηµαίνει ότι δεν είναι ικανοί να αφοµοιώσουν την ύλην του Λυκείου και 
συνεπώς πρέπει να τραπούν προς άλλας κατευθύνσεις��27.  
 Πρόθεση της κυβέρνησης είναι, η επιλογή των ��ικανοτέρων�� µαθητών για προώθηση στο 
Λύκειο και αργότερα στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση, θέτοντας επιλεκτικές διαδικασίες, ενώ για όσους 
��αποτυγχάνουν�� την εισαγωγή τους στο Γενικό Λύκειο, τους παρέχεται η δυνατότητα επιλογής µεταξύ, 
της αποχώρησης από το εκπαιδευτικό σύστηµα και της µετάβασης στην Τεχνικοεπαγγελµατική 
Εκπαίδευση. Η πρώτη υποδεικνυόµενη επιλογή κατεύθυνσης, µετά την αποτυχία εισαγωγής στο Γενικό 
Λύκειο, έχει ήδη εκφρασθεί στην ��Επιτροπή Παιδείας�� του 1976 από τον Γ.Ράλλη όπως αναφέρθηκε 
στο σχετικό µέρος της εργασίας. Με την δεύτερη επιλογή, η κυβέρνηση αναλαµβάνει ρητή υποχρέωση 
                                                           
24 . Πρακτικά της Βουλής, Συνεδρίασις ΡΘ΄, 5 Απριλίου 1976, σελ.4017. Από τον βασικό αγορητή της πλειοψηφίας γίνεται 
προσπάθεια τεκµηρίωσης της θέσης, πως, το νοµοσχέδιο είναι µια ουσιαστική κυβερνητική απάντηση σε ένα χρονίζων 
εθνικό πρόβληµα, της Γενικής Μέσης Εκπαίδευσης, για έναν επιπρόσθετο λόγο, αφού ρυθµίζεται πλέον το γλωσσικό 
ζήτηµα και στο εκπαιδευτικό σύστηµα (εδώ πρέπει να αναφέρουµε πως το νοµοσχέδιο είναι διατυπωµένο στην 
καθαρεύουσα). Το νοµοσχέδιο προβάλλεται από την κυβέρνηση, υπό το πνεύµα επίτευξης ενός ��εθνικού σκοπού��, 
επιδιώκοντας την επίτευξη της µεγαλύτερης δυνατής συναίνεσης, γεγονός άλλωστε που προκύπτει και από το 
συνολικότερο πνεύµα των εµπνευστών τους, ��ανθρώπων που αληθινά πιστεύουν εις την δηµοκρατία...�� καθώς το 
νοµοσχέδιο,��.. διαπνέεται καθ� όλην την έκτασίν του από δηµοκρατικάς - φιλολαϊκάς αντιλήψεις και από βαθυτάτην αγάπη 
προς τούς εργάτας της Παιδείας µας, και - το κυριώτερον - αποτελεί, αν τελικά γίνουν αποδεκταί αι διατάξεις του υπό των 
αντιπροσώπων του Έθνους, γεγονός υψίστης ιστορικής σηµασίας, γεγονός που θα επηρεάση τα µέγιστα τον εθνικόν µας 
βίον��. Επίσης, ο Κ.Παπαρρηγόπουλος χαρακτηρίζει το νοµοσχέδιο ��πρωτοποριακόν, προοδευτικόν, εκσυγχρονισµένον 
και, (...) δηµοκρατικόν��. Πρακτικά της Βουλής, Συνεδρίασις ΡΘ΄, όπ.π., σελ.4048. Τον ��υπερκοµµατικό�� χαρακτήρα του 
νοµοσχεδίου, υπογραµµίζει και η Ε.∆Η.Κ., παρέχοντας στήριξη στην κυβέρνηση. Στο ίδιο πνεύµα της 
υπερκοµµατικότητας, συγκλίνουν οι αγορεύσεις των βουλευτών της Ε.∆Η.Κ., από τον βασικό αγορητή της, Ε.Παπανούτσο 
που δηλώνει πως ��... επί τέλους έρχεται στη Βουλή ένα νοµοθέτηµα τόσο σοβαρό, που είναι περίπου υπερκοµµατικό��. Έτσι, 
ερµηνεύεται και η δήλωση του Ε.Παπανούτσου στη βουλή, αναφερόµενος στον χωρισµό της Μέσης εκπαίδευσης, πως, ��... 
όταν κάνουµε την τοµή στα 15 χρόνια...��, πείθοντας για την κοινή συµπόρευση κυβέρνησης και αξιωµατικής 
αντιπολίτευσης στον τοµέα της εκπαίδευσης. όπ.π., σελ.4020-1. 
25 . Πρακτικά της Βουλής, Συνεδρίασις ΡΙΑ΄, 7 Απριλίου 1976, σελ.4116.  
26 . Ν.309/1976, ΦΕΚ 100, τ.Α΄, ��Περί οργανώσεως και διοικήσεως της Γενικής Εκπαιδεύσεως��. 
27 . Πρακτικά της Βουλής, Συνεδρίασις ΡΙΑ΄, 7 Απριλίου 1976, σελ.4116-4117.  
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να προχωρήσει, σε ποιοτική αναβάθµιση της ΤΕΕ (επικουρούµενη οικονοµικά από τα δάνεια της 
∆ιεθνούς Τραπέζης), ικανοποιώντας έτσι την εκπαίδευση των νέων, που ενώ υστερούν στο ��χάρισµα�� 
για ανώτερες σπουδές εντούτοις διαθέτουν το ��δώρον��28 της µαθησιακής κλίσης για τεχνικές σπουδές.  
 Η θεσµοποίηση εξετάσεων για την πρόσβαση στο Λύκειο, δεν λειτουργεί ακυρωτικά για κανένα 
µαθητή, που προέρχεται από χαµηλά κοινωνικο-οικονοµικά στρώµατα ή από αποµακρυσµένες αγροτικές 
περιοχές και κατά συνέπεια απέχουν, από την ενισχυτική σχολική βοήθεια που παρέχεται στην 
παραπαιδεία. Σύµφωνα µε την προσέγγιση της Ν.∆., τα οικονοµικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά δεν 
αποτελούν φραγή στην σχολική πορεία των µαθητών, γεγονός που αποδεικνύεται (σύµφωνα µε τον 
Υπουργό Παιδείας), από την ποσοστιαία αναλογία συµµετοχής των ��µη ευπόρων�� ή των προερχόµενων 
από αγροτικές περιοχές µαθητών, στο πρώτο έτος των Τριτοβάθµιων Ιδρυµάτων. Η επιτυχία ή αποτυχία 
στις εξετάσεις οφείλεται αποκλειστικά ��εις την επιµέλειαν και την αφοσίωσίν των εις τα µαθήµατα��29, 
παρά σε κοινωνικο-οικονοµικά χαρακτηριστικά, που είναι δυνατό να δρουν ενισχυτικά ή ακυρωτικά 
στην πρόσβαση των µαθητών στις ανώτερες βαθµίδες της εκπαίδευσης.  
 Αντίθετα, η διαδικασία των εξετάσεων, θεωρεί η κυβέρνηση, ότι πέρα από την ποιοτική άνοδο 
της παρεχόµενης εκπαίδευσης που προσδοκάται να επιφέρει, µε την αυστηρή επιλογή των ��καλύτερων�� 
µαθητών, δηµιουργώντας ταυτόχρονα θετικό µαθησιακό σχολικό περιβάλλον, παράλληλα, θα παράσχει 
στους µαθητές και τους γονείς τους, την δυνατότητα επιλογής µια ορθότερης επαγγελµατικής 
κατεύθυνσης (ΤΕΕ), µειώνοντας κατ� αυτό τον τρόπο, την πιθανότητα µελλοντικών επαγγελµατικών 
απογοητεύσεων. Παράλληλα, µε την θέσπιση και διατήρηση αυστηρών των εξετάσεων για την µετάβαση 
από το Γυµνάσιο στο Λύκειο, παρέχεται η δυνατότητα µιας πρώιµης προ-επιλογής30 για την πρόσβαση 
στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση. Πρόθεση της κυβέρνησης, σύµφωνα άλλωστε µε τις διατυπώσεις τόσο 
του Υπουργού Παιδείας, όσο και του Πρωθυπουργού, είναι η έµµεση (άτυπη) εφαρµογή αριθµητικού 
περιορισµού (numerus clausus) για την πρόσβαση στη δεύτερη βαθµίδα της Γενικής Μέσης εκπαίδευσης, 
στρέφοντας τον µαθητικό πληθυσµό σε µια σχεδόν υποχρεωτική επιλογή, του παράλληλου 
τεχνικοεπαγγελµατικού δικτύου.  
 Η πολιτική γενικότερα, συνεπώς και η εκπαιδευτική, συντίθεται και διατυπώνεται ως 
αποτέλεσµα ποικίλων παραµέτρων, εξυπηρετώντας τελικά τους ιδιαίτερους στόχους και προτεραιότητες 
που τίθενται εντός του γενικότερου κοινωνικο-οικονοµικού σχεδιασµού, που και αυτός διατυπώνεται 
σύµφωνα και ανάλογα µε την ιδιαίτερη ιδεολογικο-πολιτική προσέγγιση της πραγµατικότητας. Κατά 
συνέπεια, ζητήµατα φαινοµενικά ασύνδετα µεταξύ τους, είναι δυνατό να συνθέτουν µια προσδοκώµενη 
πραγµατικότητα, έναν απώτερο υπολανθάνοντα στόχο ή ακόµα και να συµφύρουν εύστοχα ή µη, 
διαφορετικά γεγονότα. Υπό αυτή την έννοια, η πρόθεση θέσπισης αυστηρών εξετάσεων είναι δυνατό να 
αποβλέπει ταυτόχρονα, προς την κατεύθυνση της επίτευξης των στόχων που ήδη αναφέρθηκαν, αλλά 
ταυτόχρονα και στη µείωση του αριθµού των ελλήνων φοιτητών του εξωτερικού31, εφόσον προτίθεται η 

                                                           
28 . Το χαµηλό κοινωνικό επίπεδο της ΤΕΕ, έχει δηλωθεί επανηλειµµένα από την κυβέρνηση, ως ένας 
ανασχετικός/ακυρωτικός παράγοντας επιλογής της από τους µαθητές, γεγονός που υποχρεώνει τον Υπουργό Παιδείας σε 
µια δήλωση/προσπάθεια αναβάθµισής της, υπό το σκεπτικό πως ��µια ωργανωµένη κοινωνία χρειάζεται και πνευµατικές 
ιδιοφυΐες αλλά και η δεξιοτεχνία είναι χάρισµα της φύσεως. Εκείνος ο οποίος αρνείται αυτό το χάρισµα, αρνείται ένα 
δώρον που έδωσε εις τον άνθρωπον ο Θεός��.   
29 . Πρακτικά της Βουλής, Συνεδρίασις ΡΙΑ΄, 7 Απριλίου 1976, σελ.4117. Αγόρευση του Υπουργού Παιδείας Γ.Ράλλη.  
30 . Η πρόθεση κατάργησης των εξετάσεων για πρόσβαση στην Γβάθµια εκπαίδευση συνδέεται άµεσα µε την 
αντικατάστασή τους, µε την διαδικασία πρώιµης επιλογής των φοιτητών από το Λύκειο ακόµα, πρόθεση που τίθεται από 
τον βουλευτή της Πλειοψηφίας Ε.Ζαννή: ��... αι εξετάσεις θα πρέπει να είναι αυστηρόταται και θα πρέπει επίσης να 
αποτελέσουν την απαρχήν της καταργήσεως των εξετάσεων εις τα Πανεπιστήµια��, στα Πρακτικά της Βουλής, Συνεδρίασις 
ΡΙ∆΄, 12 Απριλίου 1976, σελ.4262. 
31 . Η πρόθεση εξοµοίωσης του αριθµού αποφοίτων Λυκείου και εισαγοµένων στην Γβάθµια εκπαίδευση, τίθεται ρητά από 
τον Γ.Ράλλη, δηλώνοντας πως ��... όσοι φοιτούν στα Λύκεια θα προορίζωνται για τα Α.Ε.Ι.�� καθώς επίσης και η ανάγκη 
περιορισµού της δυνατότητας µετάβασης στο εξωτερικό, γεγονός που συνδέεται άµεσα µε την θέσπιση ενός άτυπου 
��numerus clausus�� για το Λύκειο, µε το σκεπτικό ότι, ��οι µαθηταί που θα τελειώνουν την Γ΄ Γυµνασίου και δεν θα 
εισάγωνται στο Λύκειο, δεν θα πηγαίνουν βέβαια στο εξωτερικό��, γεγονός που προκύπει από τη µη κατοχή απολυτηρίου 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. ��Συζητήσεις γιά τήν αναµόρφωση της παιδείας��, όπ.π., σσ. 68 κ΄ 12. Οι Έλληνες 
σπουδαστές του εξωτερικού σύµφωνα µε στοιχεία της UNESCO ανέρχονταν το 1970-1 σε 17.834, το 1971-2 σε 19.414, το 
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κυβέρνηση σε ένα εύλογο χρονικό διάστηµα να επιτύχει την εξοµοίωση του αριθµού των αποφοίτων του 
Λυκείου µε τον αριθµό των υποψηφίων για την Τριτοβάθµια εκπαίδευση. Κατ� αυτό τον τρόπο, 
επιτυγχάνεται ο περιορισµός όσων µεταβαίνουν στο εξωτερικό, τόσο από το γεγονός της µη κατοχής 
απολυτηρίου Γενικού Λυκείου (εφόσον ο µέγιστος αριθµός θα µεταβαίνει στην ΤΕΕ), παράλληλα όµως 
επιτυγχάνεται και ο δραστικός περιορισµός, όσων θα µένουν εκτός Παν/µίων, αλλά θα διαθέτουν την 
δυνατότητα πρόσβασης σε ιδρύµατα του εξωτερικού.  
 Η πολιτική σκέψη της Ν.∆., αντιµετωπίζει την ύπαρξη των εξετάσεων, ως απαραίτητο 
παράγοντα ελέγχου της µαθητικής ροής προς τις ανώτερες βαθµίδες εκπαίδευσης. Χαρακτηριστική της 
εκπαιδευτικής φιλοσοφίας που διαχέεται στις αγορεύσεις των βουλευτών του κόµµατος, είναι η απόλυτη 
συµφωνία όλων, στην ανάγκη ύπαρξης και λειτουργίας των εξετάσεων, τονίζοντας µε έµφαση την 
ανάγκη να είναι αυστηρές, ώστε να επιτραπεί η πρόσβαση στο Λύκειο µόνο των ��αξίων�� και 
��ικανών��. Παράλληλα, γεγονός αξιοσηµείωτο, και χαρακτηριστικό της εκπαιδευτικής φιλοσοφίας, είναι 
οι αντιδράσεις βουλευτών στην καθιέρωση της υποχρεωτικής 9ετούς φοίτησης, αναπτύσσοντας 
διεξοδικά πιθανούς κινδύνους που θα προκύψουν, τόσο ψυχολογικούς όσο και οικονοµικούς32. 
 
 Η κριτική του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στο νοµοσχέδιο, και ειδικά στη διχοτόµηση της Μέσης Εκπαίδευσης, 
επικεντρώνεται σε αιτιάσεις για την προσπάθεια άσκησης ελέγχου της µαθητικής ροής, εκ µέρους της 
κυβέρνησης, µεταξύ των δύο κύκλων, υψώνοντας ανάµεσά τους ��το σινικό τείχος των εισαγωγικών 
εξετάσεων��33. Η ratio legis του νοµοσχεδίου είναι να αποκλείσει το µεγαλύτερο τµήµα του µαθητικού 
πληθυσµού από την µετάβαση στο δεύτερο κύκλο της Γενικής εκπαίδευσης (Λύκειο), ωθώντας τους σε 
ένα παράλληλο εκπαιδευτικό δίκτυο (Τεχνικό Λύκειο), µε διαφορετικό όµως γνωστικό αντικείµενο 
(τεχνικοεπαγγελµατική εκπαίδευση), και µειωµένες ευκαιρίες πρόσβασης στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση. 
Παρ� όλη την έντονη κριτική που ασκεί το ΠΑ.ΣΟ.Κ. στην κυβέρνηση, για την θέσπιση αυστηρών 
επιλεκτικών διαδικασιών µετάβασης από το Γυµνάσιο στο Λύκειο, εντούτοις, είναι εµφανής η αδυναµία 
προώθησης, µιας γενικότερης κριτικής, και ανάδειξης της δικής του εκπαιδευτικής πρότασης.  
 Το γεγονός της αναγκαιότητας αντιµετώπισης χρονιζόντων εκπαιδευτικών θεµάτων από τον 
Ν.309, δηµιουργεί ��αµηχανία�� στα κόµµατα της αντιπολίτευσης, να εξειδικεύσουν τις αιτιάσεις τους για 
το νοµοσχέδιο, παραµένοντας σε ένα επίπεδο αµφισβήτησης των στόχων της κυβέρνησης και 
επανάληψης επιχειρηµάτων για υποβάθµιση της παρεχόµενης δηµόσιας εκπαίδευσης. Η αδυναµία 
διατύπωσης µιας εναλλακτικής πρότασης για τη δοµή και το περιεχόµενο της εκπαίδευσης είναι 
εµφανής, παρά τη φαινοµενική αντίθεση που εκφράζεται. Το γεγονός της ��αµηχανίας��34, εδράζεται 
                                                                                                                                                                                   
1972-3 σε 21.358 και το 1973-4 σε 22.587. Στατιστική Επετηρίδα της UNESCO 1972,3,4,5,6, σελ.180. Το ποσοστό των 
ελλήνων φοιτητών του εξωτερικού προς τον πληθυσµό της ελληνικής Γβάθµιας εκπαίδευσης, παρουσίαζε σταδιακή 
αύξηση κατά την δεκαετία 1974-1983 και κυµαινόταν µεταξύ 23% και 32%, γεγονός που ερµηνεύει την πρόθεση λήψης 
µέτρων της κυβέρνησης, για τον περιορισµό των φοιτητών εξωτερικού καθώς συντελούσαν στην αύξηση τελικά του 
πραγµατικού αριθµού πτυχιούχων στην Ελλάδα, µε την επιστροφή τους µετά την αποφοίτηση ή την επίτευξη µετεγγραφής 
κατά την διάρκεια των σπουδών τους. Τα ποσοστά αντλήθηκαν από τους, Κασσωτάκη Μ. - Παπαγγέλη-Βουλιούρη ∆., Η 
πρόσβαση στην Ελληνική Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, Ιστορική αναδροµή - προβλήµατα, προοπτικές, Εκδ.Γρηγόρη, Αθήνα 
1996, σελ.72. Επίσης για την ��φοιτητική µετανάστευση��, βλ. και Κασσωτάκης Μ., Η πρόσβαση στην Τριτοβάθµια 
Εκπαίδευση και η Εκπαιδευτική κρίση στην Ελλάδα��, στο Πυργιωτάκης Ι.Ε. - Κανάκης Ι.Ν. (Επιµ.), Παγκόσµια κρίση 
στην εκπαίδευση, όπ.π. 
32 . Στην αγόρευσή του ο Γ.Αποστολάτος, αναπτύσσει τις θέσεις του, για τα προβλήµατα που θα δηµιουργηθούν από την 
καθιέρωση της 9ετούς υποχρεωτικής φοίτησης, επισηµαίνοντας πως ��ψυχολογικά οι µαθηταί, µε την 9ετή µόρφωσιν θα 
αισθάνωνται Γυµνασιόπαιδες και εποµένως δέν θα δέχωνται να απασχολούνται µε τάς λεγοµένας ευτελείς εργασίας ...��, 
καθιστώντας έτσι πιθανό να παρουσιαστεί ��ένα κοινωνικό θέµα τεράστιο το οποίον η Ελληνική οικονοµία θα υποχρεωθή 
να το αντιµετωπίση συντόµως και αποτελεσµατικά��, όπ.π., σελ.4052. Στο ίδιο πνεύµα κινείται και ο Κ.Σερέπισος, 
καταψηφίζοντας το νοµοσχέδιο, εξαιτίας σηµαντικών ασαφειών που παρουσιάζει σε θεµελιώδη ζητήµατα της 
εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης, όπως η έννοια της 9ετούς υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ο µη καθορισµός αριθµητικού 
περιορισµού (numerus clausus) εισακτέων στο Γυµνάσιο και στο Λύκειο κ.α. Πρακτικά της Βουλής, Συνεδρίασις ΡΙΑ΄, 7 
Απριλίου 1976, σσ.4137-9. 
33 . Κουτσοχέρας Ι. (Βασικός Αγορητής της Μειοψηφίας), Πρακτικά της Βουλής, Συνεδρίασις ΡΘ΄, 5 Απριλίου 1976, 
σελ.4027, επίσης, όπ.π., Συνεδρίασις ΡΙΒ΄, 8 Απριλίου 1976, σελ.4154 και όπ.π., Συνεδρίασις ΡΙ∆΄, σελ.4255.  
34 . Φραγκουδάκη Α., Τα αναγνωστικά βιβλία του ∆ηµοτικού Σχολείου, Εκδ. Θεµέλιο, Αθήνα 1979, σελ.10.  
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στην απροσδόκητη προώθηση ��ριζοσπαστικών�� εκπαιδευτικών αιτηµάτων, από την παράταξη που 
εναντιώθηκε σ� αυτά κατά την προηγούµενη δεκαετία.  
 Η θεσµοποίηση των εξετάσεων µεταξύ των δύο κύκλων, θα λειτουργήσει ακυρωτικά, σύµφωνα 
µε την προσέγγιση του ΠΑ.ΣΟ.Κ., για τη µετάβαση στο Λύκειο των οικονοµικά µειονεκτούντων, κυρίως 
όσων προέρχονται από την επαρχία, εξαιτίας της αδυναµίας φροντιστηριακής προπαρασκευής τους. Η 
απαίτηση για ουσιαστική ανάπτυξη της τεχνικο-επαγγελµατικής εκπαίδευσης, σε µια προσπάθεια 
τεχνολογικής και οικονοµικής προόδου, βρίσκεται σε αρµονία µε την εκπαιδευτική πολιτική του 
ΠΑ.ΣΟ.Κ., διαφοροποιείται σηµαντικά όµως, από την θεσµοποίηση οποιουδήποτε ��καταναγκασµού�� 
διοχέτευσης του µαθητικού πληθυσµού, αναγνωρίζοντας παράλληλα, την ανάγκη παροχής γενικευµένης 
σχολικής εκπαίδευσης, ως απαραίτητη προϋπόθεση δηµιουργίας άξιου πολίτη ��του άρχειν και του 
άρχεσθαι, από τον οποίο (...) αξιοποιείται και η εθνική και η παγκόσµια οικονοµία��35. Σύµφωνα µε τους 
ειδικούς αγορητές του ΠΑ.ΣΟ.Κ., η παροχή γενικευµένης ανώτερης εκπαίδευσης, σε αντίθεση µε την 
επιχειρηµατολογία της Ν.∆. για τον υφιστάµενο κίνδυνο δηµιουργίας ��πνευµατικού προλεταριάτου��, 
νοείται θετικά36, αναµένοντας να λειτουργήσει ως παράγοντας οικονοµικής ώθησης και προόδου. 
 Η πρόταση του ΠΑ.ΣΟ.Κ., βρίσκεται σε πολιτικο-ιδεολογική συνέπεια τόσο µε πρωθύστερες 
διακηρύξεις του κόµµατος, όσο και µε µεταγενέστερες, διαµορφώνοντας ένα σώµα εκπαιδευτικών 
θέσεων και προβολών, που προτείνει ενιαία Μέση Εκπαίδευση, µε υποχρεωτική φοίτηση κατά τα πρώτα 
3 χρόνια και προαιρετική στα υπόλοιπα, χωρίς την διαµεσολάβηση εισαγωγικών εξετάσεων.  
 Το πνεύµα του νοµοσχεδίου εντάσσεται στα γενικότερα πλαίσια της εκπαιδευτικής πολιτικής της 
Ν.∆., όπως έχει διατυπωθεί, τόσο από τον Πρωθυπουργό, όσο και από τον Υπουργό Παιδείας. Η 
καθιέρωση της 9ετούς υποχρεωτικής εκπαίδευσης αποτέλεσε αίτηµα µιας δεκαετίας, και αναιρέθηκε από 
την επιβολή της δικτατορίας. Το Σύνταγµα του 1975 δεσµεύει την κυβέρνηση να το προωθήσει, έχοντας 
πειστεί πλέον για την αναγκαιότητα µόρφωσης του λαού, ενώ ταυτόχρονα θέτει σε εφαρµογή την 
πολιτική της φιλοσοφία, για παροχή ευκαιριών σε όλους, αλλά για ανώτερες σπουδές (ακόµα και για την 
πρόσβαση στο Γενικό Λύκειο) προβλέπεται αξιολόγηση αντικειµενική, ώστε να επιλέγονται οι ��ικανοί�� 
και ��άξιοι��. Το πνεύµα του νοµοσχεδίου, που εντάσσεται στη γενικότερη εκπαιδευτική πολιτική 
φιλοσοφία της κυβέρνησης, προσδιορίζεται συνοπτικά κατά την αγόρευση του βουλευτή της Ν.∆., 
Α.Κατσαούνη: ��Προώθησις των καλλιτέρων διά της ανυψώσεως όλων��37.  
 Η κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση από το χώρο της αντιπολίτευσης (κυρίως από τα 
κόµµατα της αριστεράς), παρά τις όποιες αποκλίσεις38, εντούτοις συγκλίνει σε µια βασική ταύτιση, στην 
σύλληψη και ανάλυση της εφαρµοζόµενης εκπαιδευτικής πολιτικής, δηλαδή, την ταξικότητα που 
επιδιώκεται να επιβληθεί µε την καθιέρωση επιλεκτικών διαδικασιών, κατά τη µετάβαση στο Λύκειο. 
Ενισχυτική της άποψης αυτής, αποβαίνει µε καθυστέρηση ετών, η έκθεση του ��Οργανισµού 
Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης��, για την κατάσταση της παιδείας στην Ελλάδα, µετά τις 
µεταρρυθµιστικές προσπάθειες της κυβέρνησης της Ν.∆. Το επίσηµο κείµενο της εκθέσεως, κρίνει πως 
οι εξετάσεις που καθιερώθηκαν σκόπευαν ��...από τη µια να αποκλείουν ορισµένους µαθητές, και από την 
άλλη να διαµοιράζουν αυτούς που τις περνάνε επιτυχώς στα λύκεια γενικών σπουδών και τα τεχνικά και 

                                                           
35 . Πρακτικά της Βουλής, όπ.π., σελ.4028 και 4029. 
36 . Σύµφωνα µε τον Ι.Κουτσοχέρα, η παροχή γενικευµένης σχολικής εκπαίδευσης και όχι ��ηµιγυµνασιακής µάθησης�� που 
εγκαινιάζεται µε την διχοτόµηση της Μέσης Εκπαίδευσης, θα λειτουργήσει αντίστροφα από ότι µέχρι σήµερα, ��και αντί η 
χώρα µας να στέλνει άφθονο εργατικό δυναµικό στα ανθρακωρυχεία του Βελγίου και στα εργοστάσια της Γερµανίας, θα 
µπορούσε να στέλνει στο εξωτερικό επιστήµονες και ανώτερου επιπέδου τεχνικούς. Αντίθετα περιορίζοντας τους νέους µας 
στην ηµιµάθεια του 3ετούς Γυµνασίου, τους αποκαρδιώνουµε και τους καταδικάζουµε σε υποβίβαση, καταδικάζοντας και τη 
Χώρα µας σε υπανάπτυξη��, στα Πρακτικά της Βουλής, όπ.π. 
37 . Πρακτικά της Βουλής, Συνεδρίασις ΡΙΑ΄, 7 Απριλίου 1976, σελ.4134.  
38 . Ενδεικτικό αλλά χαρακτηριστικό παράδειγµα απόκλισης, είναι η προσέγγιση του Γενικού Γραµµατέα του ΚΚΕ 
Χ.Φλωράκη, καθώς δηλώνει πως ��...εµείς δεν αντιτιθέµεθα γενικά στις εξετάσεις. Είναι καλό πράγµα οι εξετάσεις να 
γίνωνται, µε µια όµως προϋπόθεση, ότι πρέπει να εξασφαλίζωνται οι ίδιες προϋποθέσεις, οι ίσοι όροι��. Πρακτικά της 
Βουλής, Συνεδρίασις ΡΙΑ΄, 7 Απριλίου 1976, σελ.4116.  
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επαγγελµατικά λύκεια��39, ενώ τα αρνητικά στοιχεία της µεταρρύθµισης συνίστανται στην ανάγκη να 
φοιτήσουν σε φροντιστήρια, προετοιµαζόµενοι µακροχρόνια, προκειµένου να επιτύχουν στις εξετάσεις. 
Τέλος, το σηµαντικότερο µειονέκτηµα, είναι η ανάγκη να προβούν οι µαθητές σε ��αµετάκλητες επιλογές 
σε πολύ νεαρή ηλικία��, εξαιτίας ακριβώς της ουσιαστικά αδύνατης οριζόντιας κινητικότητας (παρά την 
νοµική θεσµοποίηση) µεταξύ των δύο τύπων Λυκείου, της Γενικής και Τεχνικοεπαγγελµατικής 
κατεύθυνσης.  
 
 

5.2.3. Ν.576/1977 - ��Περί οργανώσεως και διοικήσεως της Μέσης και Ανωτέρας Τεχνικής και 
Επαγγελµατικής Εκπαιδεύσεως�� 

 
 
 Ο νόµος για την δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια τεχνικοεπαγγελµατική εκπαίδευση, αποτελεί το 
δεύτερο τµήµα της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης που ξεκίνησε µε τον Ν.309/76 (αφορούσε τη Γενική 
Μέση εκπαίδευση) και ολοκληρώνεται ένα χρόνο αργότερα µε το παρόν νοµοσχέδιο, που εισάγει το 
δεύτερο σχολικό δίκτυο της δεύτερης βαθµίδας της Μ.Ε., θεσµοθετώντας το Τεχνικό και Επαγγελµατικό 
Λύκειο. Με τον Ν.576/77 ολοκληρώνεται η εκπαιδευτική µεταρρύθµιση της Μ.Ε., ολοκληρώνεται 
ουσιαστικά ��η άκρως επαναστατική κυβερνητική εκπαιδευτική πολιτική��40. 
 Η ανάγκη αντιµετώπισης της τεχνικοεπαγγελµατικής εκπαίδευσης, τίθεται επιτακτική, θέση 
άλλωστε που προκύπτει άµεσα από την αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόµου ��Περί οργανώσεως και 
διοικήσεως της Μέσης και Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαιδεύσεως��, όπου ρητά 
αναφέρεται πως ��Περισσότερο από κάθε άλλο τύπο εκπαιδεύσεως, η επαγγελµατική είναι στενά 
συνδεδεµένη µε το σύστηµα απασχολήσεως. και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η εκπαίδευση πρέπει να 
προσδιορίζει µε προσοχή τους στόχους της, για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του συστήµατος 
απασχολήσεως��41. Σηµαντικό στοχείο της εφαρµοζόµενης εκπαιδευτικής πολιτικής, είναι η προβολή της 
πεποίθησης, πως η Ν.∆. τάσσεται γενικά υπέρ της παροχής ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση, θέση που 
την οδηγεί στην άρση των φραγµών που εγκαθίδρυε το προηγούµενο σχολικό σύστηµα και υποχρέωνε 
σε πρόωρη εκλογή σχολικής κατεύθυνσης από το 12ο κιόλας έτος του µαθητή, µεταφέροντας την επιλογή 
σχολικού δικτύου µε την καθιέρωση της 9χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης, στο 15 έτος της ηλικίας 
του µαθητή. Ταυτόχρονα το αίτηµα των ίσων ευκαιριών δεν αντιµετωπίζονταν ικανοποιητικά, εξαιτίας 
της µονοµέρειας των γνώσεων (τεχνικών) που παρείχαν τα σχολεία της ΤΕΕ. Συνεπώς, θέση της Ν.∆. 
είναι, να λαµβάνουν οι µαθητές ��όχι µόνο τις πρακτικές και τις αναγκαίες θεωρητικές γνώσεις αλλά και 
τις γνώσεις εκείνες που συµβάλλουν στην προετοιµασία του ατόµου για την αντιµετώπιση των 
προβληµάτων της κοινωνικής ζωής έξω από το στενό επαγγελµατικό κύκλο��42.  
 Η εισαγωγή στα Τεχνικοεπαγγελµατικά Λύκεια σύµφωνα µε το άρθρο 9 παρ.3 γίνεται ��κατόπιν 
εισιτηρίων εξετάσεων, πραγµατοποιούµενων κατά τα εκάστοτε οριζόµενα δι� αποφάσεως του Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων��43. Η ανάγκη ουσιαστικής ανάπτυξης της τεχνικής εκπαίδευσης, 
πρόκειται, σύµφωνα µε την κυβέρνηση, να ικανοποιήσει το επιτακτικό αίτηµα για γενικότερη 
οικονοµική ανάπτυξη της χώρας, στην επίτευξη του οποίου, η ΤΕΕ προσδοκάται να προσφέρει τα 
µέγιστα. Αυτό ακριβώς είναι και το πνεύµα του νοµοσχεδίου που θεσπίζει την ΤΕΕ, στη δεύτερη 

                                                           
39 . ��Η έκθεση του ΟΟΣΑ για την παιδεία µας, Οι Πανελλήνιες εξετάσεις από το Γυµνάσιο στο Λύκειο��, Μέρος Ε΄, 
Άρθρο 59-59α, Εφηµ. Καθηµερινή, 28/11/1981. 
40 . Πρακτικά της Βουλής, Συνεδρίασις ΠΑ΄, 23 Φεβρουαρίου 1977, σελ.3361. Εισηγητής της Πλειοψηφίας Κ.Αποσκίτης. 
41 . Αιτιολογική Έκθεση του Νόµου υπ� αριθµ. 576/1977, όπ.π. 
42 . Αιτιολογική Έκθεση του Νόµου υπ� αριθµ. 576/1977, ��Περί οργανώσεως και διοικήσεως της Μέσης και Ανωτέρας 
Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαιδεύσεως��.  
43 . Ν.576/77, ΦΕΚ 102, τεύχος Α΄.  
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βαθµίδα της Μ.Ε., όπως προσδιορίζεται από τον ∆.Βρεττάκο, ��επιθυµούµεν να παραγάγωµεν τεχνικούς, 
διά να επανδρώσωµεν την οικονοµίαν µας��44.  
 Πρόθεση της κυβέρνησης είναι, να γνωστοποιηθεί και να πεισθεί το κοινωνικό σύνολο 
(ιδιαίτερα γονείς και µαθητές), πως ουσιαστικά, αλλά και τυπικά, οι δύο τύποι Λυκείου δεν 
διαφοροποιούνται, αλλά αντίθετα υφίσταται µια σαφής πρωτοπορία του Τεχνικού, δηµιουργώντας τις 
αναγκαίες γνωστικές προϋποθέσεις για την επαγγελµατική αποκατάσταση των αποφοίτων του.  Η 
ισοτιµία Γενικών και Τεχνικών Λυκείων εξασφαλίζεται, σύµφωνα µε την κυβέρνηση, από την 
θεσµοποίηση της ανεµπόδιστης πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, αρχικά στα Ανώτερα 
Ιδρύµατα, και µετά την αποφοίτησή, στις Ανώτατες Σχολές (µε αυστηρές προϋποθέσεις), επιχείρηµα που 
κατοχυρώνει την επιδιωκόµενη έξωθεν προβολή της ισοτιµίας των δύο κατευθύνσεων45. Παράλληλα, η 
κυβέρνηση µεριµνά για την απρόσκοπτη φοίτηση των µαθητών ��... οικούντες εις µακράν απόστασιν από 
του σχολείου...�� παρέχοντας την δυνατότητα ��... να µεταφέρωνται δωρεάν εις αυτό��46, παρά τις 
διαµετρικά αντίθετες προθέσεις του Υπουργού Παιδείας47.  
 Η θέσπιση επιλεκτικών διαδικασιών για επιτυχή είσοδο στο Τεχνικό Επαγγελµατικό Λύκειο 
(ΤΕΛ), σύµφωνα µε την κυβέρνηση, αποτελεί αδιάσειστο επιχείρηµα της θεσπιζόµενης ισοτιµίας µε το 
Γενικό, εφόσον η εισαγωγή στο ΤΕΛ πραγµατοποιείται όπως και στο Γενικό, ύστερα από επιτυχείς 
εισαγωγικές εξετάσεις και συνεπώς οι εισαγόµενοι, δεν αποτελούν το σύνολο των ��απορριφθέντων από 
τα Γενικά Λύκεια��. Κατ� αυτό τον τρόπο, δεν υφίσταται κανένας καταναγκασµός48 για υποχρεωτική 

                                                           
44 . Πρακτικά της Βουλής, Συνεδρίασις ΠΣΤ΄, 2 Μαρτίου 1977, σελ.3561. Συζήτηση επί του άρθρου 10 του νοµοσχεδίου, 
που καθορίζει  την διαδικασία µετάβασης των αποφοίτων του Τεχνικού και Επαγγελµατικού Λυκείου, στα Ανώτερα και 
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, ��αντιστοίχου ή συναφούς ειδικότητας, υπό τον όρον ότι έχουν ακολουθήσει επιτυχώς κατά 
την διάρκειαν της φοιτήσεώς των εντός του Λυκείου, τα διά την εισαγωγήν εις εκάστην συγκεκριµένην Ανωτάτην Σχολήν 
απαιτούµεν πρόσθετα µαθήµατα��, όπως πρόκειται να ορισθούν µε την έκδοση Προεδρικών ∆ιαταγµάτων σε ευθέτερο 
χρόνο.  
45 . Παρά τις διαρκείς κυβερνητικές προσπάθειες προβολής της ισοτιµίας της ΤΕΕ, και της επιτυχηµένης επαγγελµατικής 
σταδιοδροµίας που προσδιορίζει, εντούτοις, γνωστή είναι η έρευνα του Μ.Ι.Κασσωτάκη το 1979, σε δείγµα 823 µαθητών 
από γυµνάσια όλης της χώρας, για τους λόγους αποστροφής των µαθητών προς τα Τεχνικά-Επαγγελµατικά Λύκεια. 
Σύµφωνα µε τα πορίσµατα της έρευνας, οι κύριοι λόγοι αποστροφής των µαθητών είναι σε ποσοστό, 72% ��γιατί δεν 
αφήνει ανοιχτή την πόρτα προς τις ανώτατες σπουδές��, 42% των µαθητών επειδή ��δεν τους αρέσουν τα επαγγέλµατα για 
τα οποία προετοιµάζουν τα τεχνικά λύκεια�� και 41% γιατί θεωρούν πως ��οι απόφοιτοι του τεχνικού λυκείου δεν έχουν 
κοινωνική εκτίµηση��. Εφηµ. Το Βήµα, 26 Ιανουαρίου 1979. 
46 . Ν.576/77, ΦΕΚ 102, τεύχος Α΄, άρθρο 2 παρ.6. Η µεταφορά των µαθητών των Τεχνικών και Επαγγελµατικών Λυκείων, 
όπως ορίζεται στο Ν.576/77, ικανοποιείται µε την υπ� αριθµ. 108677/22-9-77, ΦΕΚ 939, τεύχος Β, κοινή απόφαση των 
Υπουργών Παιδείας και Οικονοµικών, σύµφωνα µε την οποία, χορηγείται στους µαθητές των ΤΕΛ οικονοµική ενίσχυση 
500 δρχ µηνιαίως για όσους µετακινούνται καθηµερινά και διαµένουν σε απόσταση άνω των 25 χιλιοµέτρων από το 
Λύκειο, και 20.000 δρχ για όσους υποχρεώνονται να κατοικήσουν στην έδρα του Λυκείου. Η ρύθµιση αυτή 
αναµφισβήτητα επιδεικνύει την λήψη προνοιακής µέριµνας για την µετακίνηση των µαθητών, παρά την σηµαντική ή 
ασήµαντη διαφορά µεταξύ της ��δωρεάν µετακίνησης�� και της επιδοτούµενης.  
47 . Σύµφωνα µε δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας Γ.Ράλλη, ��δεν φταίει η πολιτεία, γιατί τα αποµακρυσµένα γυµνάσια είχαν 
αποτυχία. Ή µάλλον, φταίει γιατί τα ίδρυσε. Είναι έγκληµα ότι έγιναν αυτά τα γυµνάσια. Βρίσκονται σε δυσµενή θέση. Έχουν 
ελλείψεις. Οι νέοι καθηγητές αρνούνται να διοριστούν εκεί. Πρέπει πάση θυσία να επανδρωθούν ή να βρεθεί τρόπος 
µεταφοράς των µαθητών σε σχολεία που να είναι αποδοτικά��. Εφηµ. Ελευθεροτυπία, 18 Ιουλίου 1977. Ενδεικτική θα 
µπορούσε να ερµηνευθεί η δήλωση του Γ.Ράλλη, για την ποιότητα και την προσέγγιση του ζητήµατος της ��ισότητας 
ευκαιριών��, που επιθυµεί να προσδώσει στο εκπαιδευτικό σύστηµα, αφού καµία αναφορά δεν γίνεται για µεταφορά των 
µαθητών σε πλησιέστερα σχολεία, ούτε βέβαια για κρατική παροχή κινήτρων για την επάνδρωσή τους, αλλά περιορίζεται 
σε µια ασαφή δήλωση για µεταφορά τους σε ��αποδοτικά�� σχολεία.  
48 . Η στροφή προς την ΤΕΕ, δεν είναι δυνατό να στηριχθεί σε ένα θεσµοποιηµένο σύστηµα ��εξαναγκασµού��, τόσο για 
θεσµικούς όσο και για πρακτικούς λόγους. Κατά τον Β.Κοντογιαννόπουλο, ��θεσµικά βρίσκεται έξω από τα πλαίσια της 
∆ηµοκρατίας, ... και πρακτικά είναι απρόσφορος, αφού σαν µόνη συνέπεια θα είχε την καλλιέργεια της ψυχολογικής 
αποστροφής, των γονέων και των µαθητών προς της ΤΕΕ και έτσι την εµπέδωση µιας µειονεξιακής νοοτροπίας στους 
αποφοίτους της��, Πρακτικά της Βουλής, Συνεδρίασις ΠΑ΄, 23 Φεβρουαρίου 1977, σελ.3360. Ωστόσο, το ζήτηµα ελέγχου 
της µαθητικής ροής προς τους δύο τύπους Λυκείου βρίσκεται στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής πολιτικής της Κυβέρνησης 
και πρόκειται να πραγµατωθεί µε τη ��µεθόδευση της αναλογίας της ροής ανάµεσα στην Γενική, την Τεχνική και την 
Επαγγελµατική Εκπαίδευση...��, όπ.π. Η ��µεθόδευση�� της αναλογίας, αναφέρεται ουσιαστικά στην βούληση της 
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στροφή των µαθητών προς την ΤΕΕ, γεγονός άλλωστε που ενισχύεται από την απουσία αριθµητικού 
περιορισµού (numerus clausus) στο Γενικό Λύκειο, αλλά και από την παρεχόµενη δυνατότητα επιλογής 
των υποψηφίων, να υποστούν εξετάσεις και για τους δύο τύπους Λυκείων, διατηρώντας το δικαίωµα 
επιλογής σε περίπτωση διπλής επιτυχίας. Η προσέγγιση της κυβέρνησης, αναγνωρίζει ως έναν από τους 
κυριότερους παράγοντες απαξίωσης της ΤΕΕ στους µαθητές και τους γονείς, το είδος των πτυχίων που 
παρείχε, καθηλώνοντας τους αποφοίτους σε κατάκτηση χαµηλών θέσεων στην επαγγελµατική ιεραρχία, 
γεγονός που ενίσχυε τη δηµιουργία ψυχολογικών προβληµάτων στους κατόχους και αποστροφής των 
µαθητών προς το συγκεκριµένο εκπαιδευτικό σχολικό δίκτυο. Σ� αυτό το πνεύµα, ο Υπουργός Παιδείας 
Β.Κοντογιαννόπουλος, αλλά και στο σύνολό της η κυβέρνηση, διατείνεται πως ��σκοπός της Τεχνικής 
Επαγγελµατικής Εκπαιδεύσεως δεν είναι να καλύπτει τους κακούς µαθητές, αλλά εκείνους που τα 
προσόντα ή τα ενδιαφέροντά τους επιβάλλουν την ταχύτερη και αποδοτικώτερη ένταξή τους στην ενεργό 
οικονοµική ζωή��49.  
 Η εκπαιδευτική πραγµατικότητα (τουλάχιστον από απόψεως µαθητικού πληθυσµού) της ΤΕΕ 
στην Ελλάδα, παρουσιάζει σηµαντικές αποκλίσεις50 από τα εκπαιδευτικά συστήµατα της ∆υτικής, αλλά 
και Ανατολικής Ευρώπης, συµπέρασµα που αποδεικνύει την αναγκαιότητα και την επιτακτικότητα 
εφαρµογής του παρόντος νοµοσχεδίου. Τα δηµογραφικά στοιχεία της ελληνικής εκπαιδευτικής 
πραγµατικότητας είναι αποθαρρυντικά, παράλληλα όµως, ενδεικτικά για την κατανόηση της 
υφιστάµενης κατάστασης. Ο Ε.Παπανούτσος, βασικός αγορητής της Ε.∆Η.Κ. σε εκπαιδευτικά ζητήµατα, 
αλλά και µέλος της Επιτροπής Παιδείας του Ιανουαρίου 1976, δίνει µε αριθµητικά δεδοµένα το µέγεθος 
της µαθητικής εκροής από το εκπαιδευτικό σύστηµα, σε µια προσπάθεια στήριξης του νοµοσχεδίου, που 
ικανοποιεί την επέκταση του χρόνου παραµονής των µαθητών στο εκπαιδευτικό σύστηµα, παρέχοντάς 
τους ταυτόχρονα, ουσιαστική τεχνικο-επαγγελµατική τεχνογνωσία για να σταδιοδροµήσουν 
επαγγελµατικά. Σύµφωνα λοιπόν, µε τα στοιχεία του Ε.Παπανούτσου, ��κάθε χρόνο εγγράφονται στα 
∆ηµοτικά Σχολεία της Χώρας µας νέα παιδιά 150.000. Μετά 12 χρόνια σπουδών, εξ χρόνια στο ∆ηµοτικό 
και έξ χρόνια στο παλαιό Γυµνάσιο, αποφοιτούν 40.000. ∆ιαρρέουν κατά την πορεία από την πρώτη του 
∆ηµοτικού έως την έκτη τάξη του παλαιού Γυµνασίου 110.000 παιδιά. Πώς µοιράζεται αυτό ο αριθµός; Στο 
∆ηµοτικό Σχολείο, προτού τελειώσουν, διαρρέουν 15.000 παιδιά, µεταξύ του ∆ηµοτικού και της τρίτης 
Γυµνασίου 80.000 παιδιά και στις τρεις τελευταίες τάξεις του εξαταξίου Γυµνασίου 15.000 παιδιά. (�) Από 
τους 40.000 αποφοίτους του εξαταξίου Γυµνασίου, στις Ανώτερες και Ανώτατες Σχολές µπαίνουν γύρω στις 
15.000 το χρόνο...��51. 
 Με τον Ν.576/77, ολοκληρώνεται η εκπαιδευτική πολιτική φιλοσοφία της Ν.∆. στις δύο πρώτες 
εκπαιδευτικές βαθµίδες, θεσπίζοντας στην δεύτερη βαθµίδα της Μ.Ε., δύο παράλληλα δίκτυα 
διαφορετικής κατεύθυνσης και γνωστικού περιεχοµένου. Το ευρύτερο εκπαιδευτικό νόηµα και η 
σύλληψη της εκπαιδευτικής πραγµατικότητας που επιθυµεί να εγκαθιδρύσει η κυβέρνηση, όπως 
διαχέεται στα προτεινόµενα νοµοσχέδια αποδίδεται συνοπτικά από τον βουλευτή της συµπολίτευσης 
Α.Νεράτζη, ��µε το εισαγόµενο, λοιπόν σύστηµα, οι ικανοί και επιθυµούντες θα προχωρήσουν��, 
συµφύροντας εννοιολογικά την εκπαιδευτική πολιτική της Ν.∆. µε την έκφραση της φιλελεύθερης 
                                                                                                                                                                                   
εκπαιδευτικής πολιτικής της Ν.∆., να στρέψει το µεγαλύτερο µέρος του µαθητικού πληθυσµού προς το παράλληλο δίκτυο 
της ΤΕΕ, στην δεύτερη βαθµίδα της Μέσης Εκπαίδευσης.  
49 . Πρακτικά της Βουλής, Συνεδρίασις ΠΑ΄, 23 Φεβρουαρίου 1977, σελ.3359-3360.  
50 . Σύµφωνα µε τα στοιχεία της επετηρίδας της UNESCO για το έτος 1974, που παρουσιάζει ο Υφυπουργός Παιδείας 
Β.Κοντογιαννόπουλος, ο µαθητικός πληθυσµός στις Ευρωπαϊκές χώρες εµφανίζει σηµαντικές αποκλίσεις από το 
αντίστοιχο Ελληνικό παράδειγµα, αναφορικά µε τα ποσοστά µαθητών που φοιτούν στην Γενική και Τεχνική Εκπαίδευση. 
Τα στοιχεία που παρουσιάζει ο Υφυπουργός αποτυπώνουν την εξής εκπαιδευτική πραγµατικότητα: Αλβανία, 53% για τη 
Μέση Γενική Εκπαίδευση (ΜΓΕ) και 46% για τη Μέση Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση (ΜΤΕΕ), Βουλγαρία 23% 
ΜΓΕ και 77% ΜΤΕΕ, Τουρκία 83% ΜΓΕ και 17% ΜΤΕΕ, Ισπανία 56% ΜΓΕ και 19% ΜΤΕΕ, Ιταλία 56% ΜΓΕ και 44% 
ΜΤΕΕ, Γαλλία 57% ΜΓΕ και 43% ΜΤΕΕ, ΕΣΣ∆ 54% ΜΓΕ και 46% ΜΤΕΕ, ∆.Γερµανία 28% ΜΓΕ και 72% ΜΤΕΕ, 
Ανατ. Γερµανία 12,5% ΜΓΕ και 87,5% ΜΤΕΕ. Την ίδια χρονιά στην Ελλάδα 639.000 µαθητές φοιτούσαν σε βαθµίδες 
µετά το ∆ηµοτικό, συγκεκριµένα 504.000 (ποσοστό 78%) σε εξατάξια Γυµνάσια της Μ.Ε. και 135.000 (22%) στις 
Κατώτερες και Μέσες Τεχνικές και Επαγγελµατικές Σχολές.  Πρακτικά της Βουλής, Συνεδρίασις ΠΑ΄, 23 Φεβρουαρίου 
1977, σελ.3359.  
51 . Πρακτικά της Βουλής, Συνεδρίασις ΠΑ΄, όπ.π., σελ.3364.  
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εκπαιδευτικής φιλοσοφίας, ��suum cuique tribuere��, όπου ο καθένας καταλαµβάνει/αποκτά, σύµφωνα µε 
την προσωπική του αξία και ικανότητα, παρά το γεγονός πως πρόκειται για ιδιότητες που είναι δυνατό να 
καθορίζονται από κοινωνικά κεκτηµένα χαρακτηριστικά, αλλά µεταφράζονται σε φυσικές ενγενείς 
µαθησιακές αδυναµίες ή πλεονεκτήµατα, νοµιµοποιώντας έτσι την επιλογή και την αξιολόγηση. Η ιδέα 
αυτή των φυσικών ανισοτήτων προσδιορίζει κύρια, µια σηµαντική κοινωνική σηµασία, ��µεταθέτει την 
ευθύνη από τους θεσµούς στα άτοµα, πείθει δηλαδή τους αποκλεισµένους ότι δίκαια και σωστά 
αποκλείονται, εφόσον µόνο αίτιο είναι η ατοµική τους ανεπάρκεια, η έλλειψη ��φυσικών�� 
χαρισµάτων��52. Κατά συνέπεια η θέσπιση επιλεκτικών διαδικασιών, αλλά ακόµα περισσότερο η 
διαδικασία ��εξαναγκαστικής�� µαθητικής ροής προς το παράλληλο τεχνικοεπαγγελµατικό δίκτυο, όχι 
µόνο αναπαράγει την κοινωνική ανισότητα, αλλά τη δικαιώνει κιόλας, εµφανίζοντάς την ως φυσική και 
νόµιµη.  
 
 Το πνεύµα των εισαγοµένων µεταρρυθµίσεων, σαφώς αντιδιαστέλλεται από τις εκπαιδευτικές 
διακηρύξεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ. για ευρεία, πλήρη και αβίαστα επιλεγµένη κατεύθυνση  εκπαίδευσης των 
πολιτών, ανεξάρτητα κοινωνικο-οικονοµικών χαρακτηριστικών. Για τους όρους διαµόρφωσης της Τ.Ε.Ε. 
από την κυβέρνηση της Ν.∆., το ΠΑ.ΣΟ.Κ. διακρίνει την αγωνία να εγκαθιδρύσει το νέο θεσµό για έναν 
κύριο λόγο, που εδράζεται στα γενικότερα πλαίσια της ακολουθούµενης εκπαιδευτικής της πολιτικής. 
Έτσι, κατά την προσέγγιση του ΠΑ.ΣΟ.Κ., µε το νέο πρόγραµµα ��πρέπει να υλοποιηθεί η στροφή προς 
την Τ.Ε.Ε. που φαίνεται ν� ανταποκρίνεται στο ρόλο που προδιαγράφει για µας η Ε.Ο.Κ.��53, δηλαδή της 
δεξαµενής άντλησης ανειδίκευτου εργατικού δυναµικού, από τις πολυεθνικές βιοµηχανίες του 
αναπτυγµένου ∆υτικού καπιταλισµού. Κατά την πρώτη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
της Παιδείας για το παρόν νοµοσχέδιο (συνολικά πραγµατοποιήθηκαν 17 συνεδριάσεις), ο βασικός 
αγορητής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ι.Κουτσοχέρας, απεχώρησε εκφράζοντας την συνολική απόρριψη του 
νοµοσχεδίου εκ µέρους του κόµµατός του, εξαιτίας, α) των φραγµών που εγείρονται µεταξύ Γυµνασίου 
και Λυκείου, όπου στόχος της κυβέρνησης είναι να απορρίπτεται το 80% των µαθητών, β) του απώτερου 
σκοπού της κυβέρνησης µε το παρών νοµοσχέδιο, να δηµιουργήσει το κατάλληλο ανειδίκευτο εργατικό 
προσωπικό ��µε µπλέ φόρµες και κατσαβίδια για να κινούν µια πολυεθνική και ξενοκίνητη βιοµηχανία, 
όπου τα ανώτερα στελέχη, (...) θα είναι ξένοι ή µια µικρή κλειστή κάστα Ελλήνων��54 και γ) η πρόσβαση 
στην Ανώτατη Παιδεία όπως προβλέπεται αποτελεί µια απατηλή πραγµατικότητα, χωρίς να παρέχονται 
τα εχέγγυα για την δυνατότητα µετάβασης.  
 Στην καθιέρωση των εισαγωγικών εξετάσεων για τον έλεγχο της µαθητικής ροής προς τη 
δεύτερη βαθµίδα εκπαίδευσης, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. αντιπροτείνει µια συνολική πρόταση, που προβλέπει την 
καθιέρωση προαιρετικής της φοίτησης στο Λύκειο, την παράλληλη κατάργηση των εξετάσεων, και την 
ελεύθερη επιλογή των µαθητών για το δίκτυο της Μ.Ε. που θα ακολουθήσουν, διατείνοντας την θέση για 
κατάργηση των φραγµών πρόσβασης στην Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση, ενισχύοντας έτσι το 
��γενικό καλό�� της Εκπαίδευσης και κατά συνέπεια της χώρας.  
 Η κατάργηση των εξετάσεων γνωστικού ελέγχου και η απρόσκοπτη µετάβαση στις ανώτερες 
βαθµίδες µέχρι και την Τριτοβάθµια Εκπαίδευση (Τ.Ε.) που προτείνει το ΠΑ.ΣΟ.Κ., οδηγεί σταδιακά σε 
µια εξαγωγή αποφοίτων από το εκπαιδευτικό σύστηµα, µε όµοια κεκτηµένα τυπικά προσόντα 
(απολυτήριο για την Μ.Ε. ή πτυχίο για την Τ.Ε.). Κατά συνέπεια, η πρόταση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. πρόδηλα 
εισάγει την εκπαιδευτική πρόταση, για ��εξίσωση των αποτελεσµάτων��, θέση που αναµφισβήτητα 
ευθυγραµµίζεται πλήρως µε τις αρχές της εκπαιδευτικής πολιτικής πρότασης των προνοιακών πολιτικών, 
                                                           
52 . Φραγκουδάκη Α., Η τεχνική εκπαίδευση και η µυθολογία της, στο περ. Σύγχρονα Θέµατα, τεύχ. 4, Άνοιξη 1979, σελ. 
21. Στην διαφορετική αντίληψη για τη λειτουργία του παράλληλου εκπαιδευτικού δικτύου (Γενικής και Τεχνικής 
Εκπαίδευσης), µεταξύ των συντηρητικής και αριστερής φιλοσοφίας κοµµάτων, αποδίδει ο Σ.Μπουζάκης την προβολή της 
Νέας ∆ηµοκρατίας, για µια παιδεία µε θεωρητικό, (ψευτο) κλασικιστικό προσανατολισµό, ως ��προνοµιακό πεδίο ταξικής 
υπεροχής και κοινωνικής διαφοροποίησης��. Μπουζάκης Σ., Εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις στη δεκαετία του �80, στο, 
Πυργιωτάκης Ι.Ε. - Κανάκης Ι.Ν. (επιµ.), Παγκόσµια Κρίση στην Εκπαίδευση, Εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 1992, σελ.249. 
53 . ΠΑ.ΣΟ.Κ., ��Η νεολαία ΠΑ.ΣΟ.Κ. να γίνει ο ουσιαστικός µοχλός για τη δηµοκρατική αλλαγή στα Α.Ε.Ι.��, Μηνιαίο 
Ενηµερωτικο ∆ελτίο, ΚΕΜΕ∆ΙΑ-ΠΑ.ΣΟ.Κ., Μάης 1979, σελ.38. 
54 . Πρακτικά της Βουλής, Συνεδρίασις ΠΑ΄, 23 Φεβρουαρίου 1977, σελ.3371.  
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για πλήρη ��εξισωτισµό��, ως µοναδικό δυνατό τρόπο ακύρωσης των κοινωνικών ανισοτήτων που 
προσδιορίζουν και διευθύνουν το εκπαιδευτικό σύστηµα. Η ακύρωση της απόρριψης των ��µη ικανών��, 
όπως προσδιορίζεται στην πρόταση του ΠΑ.ΣΟ.Κ., αναµφίβολα µεταθέτει την επιλογή στην αγορά 
εργασίας και στην επαγγελµατική αποκατάσταση, όπου εφόσον κοινά είναι τα τυπικά προσόντα, εύλογο 
είναι, η επιλογή να πραγµατοποιείται, επί της κατοχής επιπρόσθετων ��προσόντων��, που αποκτήθηκαν 
εκτός του σχολικού συστήµατος και η πρόσκτησή τους, συνηθέστερα αξιώνει, ανεπτυγµένα κοινωνικο-
οικονοµικά ατοµικά/οικογενειακά χαρακτηριστικά. Κατά συνέπεια, δεν πρόκειται για άρση της επιλογής 
αλλά ουσιαστικά για µετάθεση/µαταίωσή της, ενισχύοντας τον κίνδυνο του πνευµατικού προλεταριάτου, 
θέση που βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση µε τις προτάσεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ., καθώς υποστηρίζει οτι ��η 
ανεργία - στις βιοµηχανικές προηγµένες χώρες της ∆ύσης - δεν πλήττει τόσο τον κόσµο των 
εργαζοµένων φοιτητών και τον κόσµο των επιστηµόνων όσο τους άλλους εργαζόµενους��55.  
 Στο ζήτηµα της αµετάκλητης επιλογής σχολικού δικτύου, δεν προσδίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα  
από το ΠΑ.ΣΟ.Κ., παρά την σηµασία που αποκτά, συνδυαζόµενο µε τον ��εξαναγκασµό�� των µαθητών 
για προώθηση στην Τεχνικό Λύκειο. Το εισαγόµενο νοµοσχέδιο δεν προβλέπει την οριζόντια 
κινητικότητα µεταξύ των δύο τύπων Λυκείου, τουλάχιστον όσον αφορά την δυνατότητα µετάβασης από 
το Τεχνικό στο Γενικό, επικυρώνοντας συνεπώς την κριτική που ασκείται (κυρίως από τους βουλευτές 
του Κ.Κ.Ε. και της Ε.∆Η.Κ.) για αµετάκλητη επιλογή σχολικού δικτύου, εφόσον πρόκειται για το 
Τεχνικό Λύκειο, επιτρέποντας ουσιαστικά ως µόνη δυνατή διέξοδο, την οριστική αποχώρηση από το 
εκπαιδευτικό σύστηµα, διέξοδος επιθυµητή σύµφωνα µε τις δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας Γ.Ράλλη 
(όπως προηγούµενα αναφέρθηκε), στην Επιτροπή Παιδείας του 1976. Η θεσµοποίηση αµετάκλητης 
επιλογής µετά την εισαγωγή στο Τεχνικό Λύκειο, και η µη παρεχόµενη δυνατότητα µετάβασης στο 
Γενικό Λύκειο, εδράζεται και νοµιµοποιείται από την διαφορετικότητα των προγραµµάτων τους, παρά το 
γεγονός, πως δεν έχουν ορισθεί κατά την ψήφιση του Νοµοσχεδίου, ενώ αντίστροφα η µετάβαση από το 
Γενικό στο Τεχνικό είναι εφικτή (και επιθυµητή), γεγονός που εγείρει αναµφίβολα ερµηνευτική 
αποσαφήνιση αναφορικά προς το ζήτηµα της ισοτιµίας τελικά των δύο παράλληλων δικτύων.  
 
 

5.2.4 Πρόταση Σχεδίου Νόµου ��Για τη χωρίς εισιτήριες εξετάσεις εγγραφή στα Λύκεια της 
Γενικής Εκπαίδευσης και εις τα Λύκεια της Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης�� 
 
 
 Τον Φεβρουάριο του 1978, συζητείται στη Βουλή, η πρόταση νόµου που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ, 
��για την χωρίς εισιτήριες εξετάσεις εγγραφή στα Λύκεια της Γενικής Εκπαίδευσης και εις τα Λύκεια της 
Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης��56, 20 σχεδόν µήνες από την εφαρµογή του Ν.309/1976 και 
ένα χρόνο από την ψήφιση του Ν.576/1977.  
 Σύµφωνα µε τη συνοπτική εισηγητική έκθεση της πρότασης νόµου, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. αντιτίθεται 
στη διχοτόµηση της Μέσης Εκπαίδευσης σε 3ετές Γυµνάσιο και 3ετές Λύκειο, αλλά κυρίως στην 
καθιέρωση επιλεκτικών διαδικασιών, δηλαδή, εισαγωγικών εξετάσεων πρόσβασης στο Λύκειο. Η 
εκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης, σύµφωνα µε την προσέγγιση του ΠΑ.ΣΟ.Κ., οδηγεί σταδιακά 
στην υποχρεωτική στροφή των µαθητών στην τεχνικοεπαγγελµατική εκπαίδευση. Σύµφωνα µε την 
εισηγητική έκθεση της πρότασης νόµου, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. κρίνει πως η κυβέρνηση προοδευτικά θα 
εφαρµόσει το πραγµατικό πνεύµα των Ν.309/76 και Ν.576/77, αντίθετα µε ότι συνέβη κατά τον πρώτο 

                                                           
55 . Πρακτικά της Βουλής, Συνεδρίασις ΠΑ΄, όπ.π., σελ.3374. Αγόρευση του βουλευτή Ι.Κουτσοχέρα.  
56 . Η πρόταση νόµου κατατίθεται στις 19 ∆εκεµβρίου 1977, µε τίτλο ��Για τη χωρίς εισιτήριες εξετάσεις εγγραφή στα 
Λύκεια της Γενικής Εκπαίδευσης και στα Λύκεια της Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης��. Την πρόταση σχεδίου 
νόµου υποβάλλουν οι βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.: Ι.Κουτσοχέρας, Α.Κακλαµάνης, Γ.∆.Παπαδηµητρίου, Ν.Βγενόπουλος, 
Γ.Κασιµάτης, Α.∆αριβιανάκης.  
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χρόνο εφαρµογής των εξετάσεων πρόσβασης στα Λύκεια, όπου λειτούργησε σε µεγάλο βαθµό µια 
φιλολαϊκή διάθεση57, εξαιτίας των επερχόµενων βουλευτικών εκλογών. 
 Η κατατεθείσα πρόταση νόµου του ΠΑΣΟΚ, προέβλεπε, την ��κατάργηση των εισαγωγικών 
εξετάσεων για τα Λύκεια της Γενικής Εκπαίδευσης καθώς και για τα Λύκεια της Τεχνικής και 
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης��58, θεωρώντας ��σφαγιαστικό�� και ��τραυµατικό�� τον φραγµό των 
εξετάσεων που θέσπισε µε τις διαδοχικές εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις, η Κυβέρνηση της Νέας 
∆ηµοκρατίας. Η πρόταση νόµου, αποτελείται από δύο άρθρα, που αντιµετωπίζουν την απαίτηση για 
παροχή γενικευµένης εκπαίδευσης σε ολόκληρο το πληθυσµό. Στο άρθρο 2 ορίζεται: 
 ��1. Από το σχολικό έτος 1978-79 οι απόφοιτοι του Γυµνασίου εγγράφονται χωρίς εισιτήριες 
εξετάσεις στην Α΄ τάξη του Λυκείου Γενικής Εκπαίδευσης ή του Τεχνικού και Επαγγελµατικού Λυκείου.  
 2. Από το σχολικό έτος 1978-79 εγγράφονται χωρίς εισιτήριες εξετάσεις στο α΄ εξάµηνο του 
Τεχνικού και Επαγγελµατικού Λυκείου οι έχοντες απολυτήριο Γυµνασίου του Ν.309/76 ή ενδεικτικό Γ΄ 
τάξεως Εξαταξίου Γυµνασίου ή Πτυχίο κατώτερης Τεχνικής ή Επαγγελµατικής Σχολής��59.  
 Το ΠΑΣΟΚ είχε υποβάλλει πρόταση νόµου στο Θερινό τµήµα της Βουλής το καλοκαίρι του 
1977, στο ίδιο πνεύµα µε την παρούσα, αλλά εξαιτίας των εθνικών εκλογών, αναβλήθηκε η συζήτηση 
του κατατεθέντος νοµοσχεδίου. Έτσι, επανέρχεται τον Φεβρουάριο του 1978, έχοντας αυξήσει 
σηµαντικά πλέον την κοινοβουλευτική του δύναµη, αλλά κυρίως έχοντας διαµορφώσει τη δική του 
εκπαιδευτική φιλοσοφία (όπως προσδιορίζεται στο πρόγραµµα κυβερνητικής πρότασης ��κατευθυντήριες 
γραµµές�� του 1977), παράλληλα όµως, µε εµπειρικά στοιχεία από τα αποτελέσµατα εφαρµογής της 
εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης στην Μέση Εκπαίδευση, όπως προσδιορίστηκε µε τους Ν.309 και Ν.576, 
ένα σχεδόν έτος, από τη λειτουργία τους.   
 Σύµφωνα µε τον βασικό εισηγητή της πρότασης νόµου, Ι.Κουτσοχέρα, οι Ν.309/76 και Ν.576/77 
καθιέρωσαν ένα ��ανελέητο φραγµό στη µάθηση των νέων��60, µε τις εισαγωγικές εξετάσεις που 
προέβλεπαν για την µετάβαση των µαθητών από το Γυµνάσιο στο Λύκειο. Οι επιλεκτικές διαδικασίες για 
την πρόσβαση στο Λύκειο, στρέφουν ένα µεγάλο µέρος των νέων στην αποχώρηση από την 
εκπαιδευτική διαδικασία, και κατά συνέπεια περιορίζουν το µαθητικό πληθυσµό, στην ηµιµάθεια του 
τριτάξιου πλέον Γυµνασίου, ενώ παράλληλα επιδίωξη της κυβέρνησης αποτελεί η αναγκαστική στροφή 
των µαθητών προς την Τεχνική και Επαγγελµατική παιδεία, ανεξάρτητα της ατοµικής βούλησης του 
µαθητή. Προσδιορίζοντας τις µεταρρυθµίσεις (Ν.309/76 και Ν.576/77) σαν το θεµέλιο πυρήνα της 
εκπαιδευτικής πολιτικής φιλοσοφίας της κυβέρνησης, το ΠΑ.ΣΟ.Κ., αναλύει τα στάδια εφαρµογής των 
µεταρρυθµίσεών της, τις λανθάνουσες εκπαιδευτικές της επιδιώξεις, και τέλος, αναδεικνύει τον απώτερο 
στόχο της πολιτικής της.  
 Σύµφωνα µε την προσέγγιση του ΠΑΣΟΚ, η θέσπιση των εισιτηρίων εξετάσεων για τα Λύκεια, 
λειτουργεί ως βασικός παράγοντας περιορισµού της µαθητικής ροής, όχι µόνο µεσοπρόθεσµα στα Γενικά 
Λύκεια, αλλά κυρίως, βραχυπρόθεσµα στην κατεύθυνση αυστηρού περιορισµού του µαθητικού 
πληθυσµού, που στοχεύει σε πρόσβαση στην Ανώτερη και Ανώτατη εκπαίδευση. Ο στόχος λοιπόν των 
εξετάσεων είναι σαφής, λειτουργώντας ανασταλτικά στην πρόθεση, (ηθεληµένη ή µη), των παιδιών για 
υψηλότερης βαθµίδας σπουδές. Μέσο επίτευξης του επιδιωκόµενου στόχου που θέτει η Κυβέρνηση, 
είναι ο εξαναγκασµός µεγάλου µέρους του µαθητικού πληθυσµού, σε µια πρόωρη αποχώρηση από τις 
εκπαιδευτικές βαθµίδες, καθιστώντας τους ταυτόχρονα, δεξαµενή άντλησης ανειδίκευτων εργατών για 
τις πολυεθνικές εταιρείες που προσανατολίζουν τις οικονοµικές τους δραστηριότητες σε χώρες 
                                                           
57 . ��Τα οδυνηρά αποτελέσµατα του νόµου 309/1976 δεν άργησαν να γίνουν αισθητά κατά την περίοδον της διενεργείας των 
Εισαγωγικών Εξετάσεων µε το φοβερό αντίκτυπό τους στα παιδιά και στους γονείς τους, παρ� όλον ότι η Κυβέρνηση για 
προεκλογικούς λόγους εφρόντισε να εφαρµοστούν επιεικέστερα µέτρα. Αν όµως εξακολουθήσει να ισχύει ο αντιεκπαιδευτικός 
φραγµός των εισαγωγικών εξετάσεων στα Λύκεια τότε τον ερχόµενο χρόνο το σκοταδιστικό νοµοθέτηµα θα βρει την πλήρη 
εφαρµογή του��. Εισηγητική Έκθεση της προτάσεως σχεδίου νόµου ��για τη χωρίς εισιτήριες εξετάσεις εγγραφή στα Λύκεια 
της Γενικής Εκπαίδευσης και στα Λύκεια της Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης��.  
58 . Πρακτικά Βουλής (Ολοµέλεια), Συνεδρίασις ΛΖ΄, 23 Φεβρουαρίου 1978, σελ.1366. 
59 . Πρόταση Νόµου, ��Για τη χωρίς εισιτήριες εξετάσεις εγγραφή στα Λύκεια της Γενικής Εκπαιδεύσεως και στα Λύκεια 
της Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης��.  
60 . Πρακτικά Βουλής (Ολοµέλεια), Συνεδρίασις ΛΖ΄, 23 Φεβρουαρίου 1978, σελ.1364.  
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εξαρτηµένης και ελεγχόµενης καπιταλιστικής ανάπτυξης, όπως είναι η Ελλάδα, αλλά και η δηµιουργία 
µεσαίων εργατικών στελεχών61, που προορίζονται για εργασιακές θέσεις, χαµηλών οικονοµικών 
απολαβών και κοινωνικής αναγνώρισης.  
 Βασική αφορµή κατάθεσης πρότασης νόµου εκ µέρους του ΠΑΣΟΚ, υπήρξε το γεγονός των 
ταξικών ανισοτήτων που η εκπαιδευτική µεταρρύθµιση αναπαρήγαγε, από τον πρώτο ακόµα χρόνο 
εφαρµογής της. Κύριος στόχος της αξιωµατικής αντιπολίτευσης είναι η ανάδειξη αυτών των ταξικών 
ανισοτήτων. Έτσι, η κατάθεση νόµου δεν περιορίζεται, σ� αυτή καθ� αυτή, την υποστήριξη της πρότασης 
νόµου, αλλά η συζήτηση επικεντρώνεται στην ανάδειξη των εκπαιδευτικών ανασχέσεων που προέκυψαν, 
και στην προβολή µιας συνολικής (φιλολαϊκής) εκπαιδευτικής πρότασης εκ µέρους του ΠΑΣΟΚ, µε 
γνώµονα τον εξισωτισµό των ευκαιριών για όλους τους µαθητές, και την απρόσκοπτη µαθητική 
κινητικότητα προς τις ανώτερες βαθµίδες του εκπαιδευτικού συστήµατος. 
 Η πρόταση νόµου καθώς και οι αγορεύσεις των βουλευτών, δεν προσδιορίζουν µια εναλλακτική 
εκπαιδευτική πολιτική θέαση, όπως πιθανά θα αναµενόταν, εξαιτίας της έντονης ιδεολογικής ζύµωσης 
στους χώρους του ΠΑΣΟΚ κατά την περίοδο αυτή και ιδιαίτερα της κυβερνητικής διακήρυξης που 
παρουσίασε το κόµµα το Νοέµβρη του 1977 ενόψει των βουλευτικών εκλογών. Αντίθετα, κυρίως 
εµµένει στην προβολή της θέσης για µηχανική κατάργηση του θεσµού των επιλεκτικών διαδικασιών, σαν 
να επρόκειτο το γεγονός αυτό από µόνο του, να ανατρέψει µια παγιωµένη κατάσταση, ή να προσφέρει τη 
δυνατότητα επιλογής, µιας νέας εκπαιδευτικής πρότασης. Το γεγονός αυτό, παρέχει στα άλλα κόµµατα 
της αντιπολίτευσης, την δυνατότητα άσκησης έντονης κριτικής, επισηµαίνοντας ακριβώς αυτή την 
αδυναµία µιας διαφορετικής εκπαιδευτικής πρότασης. Εντούτοις τόσο το ΚΚΕ όσο και η Ε∆ΗΚ (Ένωση 
∆ηµοκρατικού Κέντρου), υποστηρίζουν την πρόταση νόµου, συγκλίνοντας στην βασική κριτική µε το 
ΠΑΣΟΚ, πως η εκπαιδευτική µεταρρύθµιση της κυβέρνησης λειτουργεί έντονα ταξικά. Θα ανέµενε 
κανείς η κριτική του ΠΑΣΟΚ να εστιαστεί στο επίπεδο των επιλεκτικών διαδικασιών και στην ταξική 
λειτουργία τους, αναδεικνύοντας µια διαφορετική/εναλλακτική εκπαιδευτική προσέγγιση, σύµφωνα µε 
τις διακηρύξεις άλλωστε του κόµµατος, εντούτοις η επιχειρηµατολογία επικεντρώνεται (και συχνά 
εξαντλείται) στο θεσµό των εξετάσεων που λειτουργούν ως διαδικασία ��φραγής��, στην οποιαδήποτε 
διάθεση των µαθητών για µετάβαση στο Γενικό Λύκειο. 
 Τη δυνατότητα εντοπισµού ιδεολογικο-πολιτικής φιλοσοφίας και προσέγγισης, στο θέµα της 
λειτουργίας του θεσµού των εξετάσεων, παρέχουν οι αγορεύσεις βουλευτών του κυβερνώντος κόµµατος, 
που κινούνται στα πλαίσια της ιδεολογικής τους φιλοσοφίας (φιλελεύθερης), αναδεικνύοντας τον θεσµό 
των επιλεκτικών διαδικασιών ως βασική προϋπόθεση ανόδου της εκπαιδευτικής στάθµης και ��κίνητρο 
µελέτης και άµιλλας��62. Πρόκειται για το γνωστό θεωρητικό σχήµα της ��ανταποδοτικής�� όψης της 
κοινωνικής δικαιοσύνης, όπως αναλύθηκε σε προηγούµενο κεφάλαιο, και της καθιέρωσης της 

                                                           
61 . Στην αγόρευσή του ο Ι.Κουτσοχέρας, χρησιµοποιεί ως αποδεικτικό επιχείρηµα των διαθέσεων της Κυβέρνησης ένα 
γεγονός που συνέβη σε συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης της ΟΛΜΕ. Στην ερώτηση γονέων και κηδεµόνων προς τον 
κ.Ταλιαδούρο για το αν θα καταργηθούν οι εισαγωγικές εξετάσεις, τους απάντησε: ��Τί θέλετε να σας κάµω. Ο 
κ.Παπαληγούρας (σηµ. Υπουργός Συντονισµού) µου ζητάει 200.000 ειδικευµένους εργατοτεχνίνες��. Πρακτικά Βουλής 
(Ολοµέλεια), όπ.π., σελ.1364. 
62 . Σύµφωνα µε τους βουλευτές της Νέας ∆ηµοκρατίας η επιλογή των µαθητών (µε εξετάσεις) κρίνεται αναγκαία, 
προκειµένου να συνεχίσουν στο δεύτερο κύκλο της Μέσης εκπαίδευσης, αποϊδεολογικοποιώντας το θεσµό, αφού σύµφωνα 
µε την εισηγήτρια της Πλειοψηφίας Ι.Τσιριµώκου - Πιµπλή, η µετάβαση στο δεύτερο κύκλο εναπόκειται στην δυνητική 
ευχέρεια αποκλειστικά του µαθητή, ��ανάλογα από την έφεση που έχει για γράµµατα��, Πρακτικά Βουλής, όπ.π., σελ.1363. 
Στο ίδιο ζήτηµα των εξετάσεων, ο Υφυπουργός Παιδείας Β.Κοντογιαννόπουλος δηλώνει, πως για τη µετάβαση στο 
Λύκειο, που ανήκει στην µη υποχρεωτική εκπαίδευση, ��χρειάζεται να δείξει (ενν. ο µαθητής) κάτι παρά πάνω, ότι έχει τις 
πνευµατικές δυνάµεις και τα προσόντα που απαιτούνται προκειµένου να παρακολουθήσει σπουδές Ανωτάτου επιπέδου. Γι� 
αυτό ακριβώς θεωρούµε την ύπαρξη των εξετάσεων αυτών ως βασικό σηµείο της επιχειρούµενης µεταρρυθµίσεως��, 
Πρακτικά Βουλής, όπ.π., σελ.1367. Αλλά και το 1977, ενόψει της πρώτης εφαρµογής των εξετάσεων για την πρόσβαση 
από τα Γυµνάσια στα Λύκεια, ο υφυπουργός Β.Κοντογιαννόπουλος, σε µια προσπάθεια καθησυχασµού των γονέων και 
µαθητών, δηλώνει πως ��καµιά ανησυχία δεν δικαιολογείται. Οι εξετάσεις βέβαια δέν θά είναι τυπικές γιατί αποτελούν ένα 
από τα βασικά στοιχεία του νέου εκπαιδευτικού µας συστήµατος, η επιτυχία όµως σ� αυτές δεν θα απαιτήσει καµιά ιδιαίτερη 
προσπάθεια και προπαρασκευή των υποψηφίων��, Εφηµ. Καθηµερινή, 14/5/1977, σελ.1.  
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αντικειµενικής αξιολόγησης, ως απαραίτητη προϋπόθεση επίτευξης, ποιοτικά αναβαθµισµένου 
µορφωσιογόνου σχολικού περιβάλλοντος. 
 Η αναπαραγωγή των ταξικών διακρίσεων στην εκπαίδευση αποτυπώνεται στην ακολουθούµενη 
εκπαιδευτική πολιτική που υιοθέτησε η Νέα ∆ηµοκρατία. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που κατέθεσε ο 
εισηγητής της Μειοψηφίας63, εγγράφεται ευκρινώς η ύπαρξη, λειτουργία και αναπαραγωγή των 
εκπαιδευτικών ανισοτήτων, το ποσοστό των αποτυχόντων στις εισαγωγικές εξετάσεις για τα Λύκεια 
παρουσίαζε εντυπωσιακές διακυµάνσεις, ανάλογα µε τον τύπο του σχολείου και το γεωγραφικό 
διαµέρισµα στο οποίο εντασσόταν. Έτσι, ενώ το ποσοστό αποτυχίας στις εισαγωγικές εξετάσεις 
κυµαινόταν σε ένα ποσοστό 4-5%, στα ��Πρότυπα�� και ��Πειραµατικά Σχολεία��, στα ��Ξένα�� και στα 
µεγάλα ιδιωτικά, τα αντίστοιχα ποσοστά αποµακρυσµένων και υποβαθµισµένων σχολείων παρουσιάζουν 
ποσοστά που κυµαίνονται µεταξύ 20-100%, φανερώνοντας την λογική και την ένταση της 
��λειτουργίας�� του θεσµού των εισαγωγικών εξετάσεων.  
 Επίσης, ακόµα και τα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας, που επικαλείται η εισηγήτρια της 
Πλειοψηφίας Ι.Τσιριµώκου - Πιµπλή για να αντικρούσει τις αιτιάσεις για ταξικότητα των επιλεκτικών 
διαδικασιών, ενισχύουν τους ισχυρισµούς της αντιπολίτευσης, καθόσον τα αριθµητικά δεδοµένα για τις 
εισιτήριες εξετάσεις των Λυκείων, την πρώτη χρονιά εφαρµογής, έχουν ως εξής: 
 
 Αποφοίτησαν από τη Γ΄ τάξη Γυµνασίου 87.604 µαθητές 
 
 Προσήλθαν στις εισιτήριες εξετάσεις των Λυκείων 82.000  » 
 Εισήλθαν στο Γενικόν Λύκειο 61.930  » 
 Εισήλθαν στο Τεχνικό 15.058  » 
 ∆εν εισήλθαν σε κανένα τύπο Λυκείου 5.012 » 
 
 Η Κυβέρνηση εκλαµβάνει τα αριθµητικά δεδοµένα κατά το πρώτο έτος εφαρµογής, των 
Ν.309/76 και Ν.576/77, ως ένα αδιαµφισβήτητο τεκµήριο, πως οι εξετάσεις αυτές δεν αποτέλεσαν 
φραγµό για την µετάβαση των µαθητών στο Λύκειο, ερµηνεύοντας το ποσοστό όσων δεν εισήλθαν σε 
κανένα τύπο Λυκείου (6%), ως αποτέλεσµα της ελαστικότητας των εξετάσεων, και της πρόθεσής της, να 
ανεβάσει το επίπεδο µόρφωσης των µαθητών που συνεχίζουν προς τα Λύκεια, µε τον αποκλεισµό όσων 
παρουσιάζουν µαθησιακά προβλήµατα. Το ποσοστό αυτό (6%) πράγµατι δεν θεωρείται ιδιαίτερα 
µεγάλο, πρόκειται όµως για αριθµητικό και ερµηνευτικό διανοητικό ��τέχνασµα��, αφού δεν 
συµπεριλαµβάνει τους 5.600 µαθητές που δεν προσήλθαν στις εξετάσεις για κανένα τύπο Λυκείου. Η 
διαρροή αυτού του µαθητικού πληθυσµού, ανεβάζει το ποσοστό των αποκλειόµενων από τον δεύτερο 
κύκλο Μέσης εκπαίδευσης στο 12%, δηλαδή 11.500 µαθητές περίπου. Τα αποτελέσµατα των 
εισαγωγικών εξετάσεων είναι συνολικά και αφορούν όλες τις εξεταστικές περιόδους (Ιουνίου, 
Σεπτεµβρίου, Οκτωβρίου). Ο Υφυπουργός Παιδείας, αντικρούει το ποσοστό αυτό, κάνοντας λόγο για 
αποτυχία µόνο 6%, ωστόσο, µερικά χρόνια αργότερα (17 ∆εκεµβρίου 1981) αγορεύοντας για το ίδιο 
θέµα, από διαφορετική θέση πλέον, αυτή της αντιπολίτευσης, θα µιλήσει για αποτυχία 12%. 
 Τα αντίστοιχα επίσηµα στοιχεία των εξετάσεων του Ιουνίου, παρουσιάζουν µια διαφορετική 
πραγµατικότητα, µε το ποσοστό αποτυχόντων (χωρίς να προσµετρώνται όσοι δεν προσήλθαν καθόλου 
στις εξετάσεις) και στους δύο τύπους Λυκείων να προσεγγίζει το 17,5%, σύµφωνα µε ανακοίνωση του 
Υπουργού Παιδείας Γ.Ράλλη64. 
                                                           
63 . Σύµφωνα µε τα στοιχεία που κατέθεσε στη Βουλή ο Ι.Κουτσοχέρας, και δεν αντικρούστηκαν από την κυβέρνηση, 
επιβεβαιώνοντας άµεσα την πραγµατικότητα που περιέγραφαν, η αποτυχία στις εισαγωγικές εξετάσεις κατά το 1977 
παρουσίαζε της εξής διακυµάνσεις: Πρότυπα/Πειραµατικά/Ξένα 4%, Μεγάλα Ιδιωτικά 5%, Κεντρικά 
Πειραιά/Αθήνας/Θεσσαλονίκης 7-12%, ∆υτικής Αττικής 14%, Αν.Αττικής 16%, Σχολεία εκτός πόλης Θεσσαλονίκης 24%, 
Γυµνάσια Τριτάξια (Α΄ Βαθµίδας) 35%, Γυµνάσια Εσπερινά 76%, Γυµνάσια Κάσου ∆ωδεκανήσου/Γκούρας 
Κορινθίας/Νισύρου ∆ωδεκανήσου/Ερατεινής Φωκίδος από 85-100%. Πρακτικά Βουλής (Ολοµέλεια), όπ.π., σελ.1365. 
64 . Κατά την πρώτη καθιέρωση των εξετάσεων για την πρόσβαση στο Λύκειο (Γενικό ή Τεχνικό), παρουσιάζει µια 
διαφοροποιηµένη πραγµατικότητα, όσον αφορά τα στοιχεία αποτυχίας κατά τις εξετάσεις του Ιουνίου, σε σχέση µε τα ίδια 
ποσοστά, µετά την τρίτη ��χαριστική�� εξέταση του Οκτωβρίου. Όπως προκύπτει από επίσηµη ανακοίνωση του 
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 Οι µαθητές είχαν δικαίωµα να δώσουν εξετάσεις και στους δύο τύπους Λυκείου παράλληλα, 
διατηρώντας το δικαίωµα επιλογής σε περίπτωση διπλής επιτυχίας. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που 
παραθέτει ο βουλευτής Μ.∆ρεττάκης65 (δίχως να τίθονται υπό αµφισβήτηση από τον αρµόδιο υπουργό), 
η προτίµηση των αποφοίτων του Γυµνασίου υπήρξε καθολική για συνέχιση σπουδών στο Γενικό Λύκειο. 
Έτσι το 71% έδωσε εξετάσεις τόσο στο Γενικό όσο και στο Επαγγελµατικό και Τεχνικό Λύκειο, 28% 
έδωσε εξετάσεις µόνο στο Γενικό, και το 1,2% (794 µαθητές) επέλεξαν να εξεταστούν µόνο για το 
Τεχνικοεπαγγελµατικό Λύκειο. Επίσης, σύµφωνα µε τον ίδιο βουλευτή, η αποτυχία των µαθητών υπήρξε 
µεγάλη στις δύο καθιερωµένες εξεταστικές περιόδους του Ιουνίου και του Σεπτεµβρίου66, γεγονός που 
υποχρέωσε την Κυβέρνηση, σε µια ex posto facto καθιέρωση ακόµα µιας ��χαριστικής�� εξεταστικής 
περιόδου (την περίπτωση αυτή δεν προέβλεπε κανένα πρότερο νοµοθέτηµα), για όσους προσήλθαν για 
πρώτη φορά σε εξετάσεις τον Σεπτέµβριο, και είχαν αποτύχει σε ένα µόνο µάθηµα.  
 Η δυνατότητα τρίτης εξεταστικής ανακοινώθηκε στις 6 Οκτωβρίου 1977 από τον Υπουργό 
Παιδείας Γ.Ράλλη, προβαίνοντας παράλληλα στην επισήµανση προς τους γονείς και µαθητές, πως ��ο 
δρόµος προς τις επιστήµες είναι πολύ δύσκολος και ότι όσα παιδιά δεν δείχνουν να έχουν τη φυσική κλίση 
και τη θέληση να εργαστούν σκληρά, θα ήταν καλύτερα αν κατευθυνόντουσαν από τώρα προς τις 
επαγγελµατικές σπουδές, ώστε να σταδιοδροµήσουν χωρίς άγχος και χωρίς το τραύµα της αποτυχίας��67.  
 Η τρίτη εξεταστική περίοδος αποδεικνύει, κατά το ΠΑ.ΣΟ.Κ., την πολιτική αδυναµία της 
Κυβέρνησης να ακολουθήσει την εκπαιδευτική της πολιτική, υποκύπτοντας σε προεκλογικές πιέσεις και 
σε αιτήµατα των µαθητών. Τα στοιχεία που παρατίθενται στη Βουλή, βεβαιώνουν το µεγάλο ποσοστό 
αποτυχίας των µαθητών, στην περίπτωση καθιέρωσης µιας εξεταστικής περιόδου ή ακόµα και δεύτερης, 
όχι µόνο για τη µετάβαση στο Γενικό Λύκειο, αλλά ακόµη και για την εισαγωγή στο 
Τεχνικοεπαγγελµατικό Λύκειο.  
 Ο Υφυπουργός Παιδείας Β.Κοντογιαννόπουλος υποστηρίζει πως ο θεσµός των εισαγωγικών 
εξετάσεων για την µετάβαση από το Γυµνάσιο στο Λύκειο, αντανακλά την εκπαιδευτική φιλοσοφία 
όλων των πολιτικών κοµµάτων, µεταξύ αυτών και του ΠΑΣΟΚ, γεγονός που αποδεικνύεται από την 
εγγραφόµενη αδυναµία προβολής µιας εναλλακτικής πρότασης. Παράλληλα, η ανακίνηση του 
ζητήµατος, µε την κατάθεση πρότασης νόµου, προκύπτει από την ανάληψη προώθησης ενός προσφιλούς 
κοινωνικού αιτήµατος, κυρίως των γονέων που αδυνατούν ��να παραδεχθούν ότι ενδεχοµένως τα παιδιά 
τους δεν είναι σε θέση να προχωρήσουν στο Λύκειο ή στις Ανώτερες και Ανώτερες σχολές��68. Η επιλογή 
των µαθητών που τηρούν όλες τις µορφωτικές προϋποθέσεις για ανώτερες σπουδές πραγµατώνεται, κατά 
την εκπαιδευτική φιλοσοφία της Νέας ∆ηµοκρατίας, διαµέσου επιλεκτικών εξετάσεων, µε στόχο την 
                                                                                                                                                                                   
Υπουργείου Παιδείας, στο Γ.Λ έδωσαν 67.940 και πέτυχαν 49.616, στο Τ.Λ έδωσαν 51.000 και πέτυχαν 33.613, ενώ 
συνολικά δεν πέτυχαν σε κανέναν τύπο Λυκείου ��12.282 παιδιά δηλαδή ένα ποσοστό 17,5%. Από τις εξετάσεις αυτές 
απεδείχθη ότι πρόθεσή µας δεν ήταν να εξαναγκάσουµε κανένα να στραφεί προς µια σταδιοδροµία που δεν επιθυµούσε αφού 
ήταν ελεύθεροι να δώσουν σε όποιον τύπο Λυκείου ήθελαν, ή και στους 2 µαζί��. Καθηµερινή, Αρ.Φ. 17602, ��Θα 
επανεξεταστούν όσοι απορρίφθηκαν µόνο σ΄ ένα µάθηµα��, Σάββατο 16 Ιουλίου 1977, σελ.1. 
65 . Πρακτικά Βουλής (Ολοµέλεια), όπ.π., σελ.1376. 
66 . Σύµφωνα µε το Π.∆.702/77 προβλέπονταν δύο εξεταστικές περίοδοι κατά τον Ιούνιο και τον Σεπτέµβριο. 
Συγκεκριµένα στο άρθρο 1, παρ.α. ορίζεται: ��Εις τάς κατά Σεπτεµβρίου 1977 διενεργηθησοµένας, συµφώνως πρός τας 
διατάξεις (...) εξετάσεις δύνανται νά προσέλθουν καί οι µετασχόντες των κατ� Ιούνιον του ιδίου έτους εισιτηρίων εξετάσεων 
των Λυκείων καί µή εισαχθέντες εις ουδέν τών Λυκείων Γενικής ή Τεχνικής καί Επαγγελµατικής Εκπαιδεύσεως, λόγω 
υστερήσεώς των εις έν µόνον των εξετασθέντων µαθηµάτων (...). Ούτοι εξετάζονται µόνον εις ο υστέρησαν εις τήν κατ� 
Ιούνιον του ιδίου έτους εισιτήριον εξέτασιν, διά δε τα λοιπά µαθήµατα ισχύουν οι βαθµοί ους επέτυχον κατά τήν εξέτασιν 
ταύτην��, αλλά και στην παρ. 2, ορίζεται πως ��δικαιούνται συµµετοχής εις τάς κατά τό παρόν διάταγµα εξετάσεις συµφώνως 
(...) και οι µετέχοντες µέν εν µέρει εις τάς κατ� Ιούνιον του ιδίου έτους εισιτηρίους διά τον Λύκειον εξετάσεις µή δυνηθέντες  
δέ, λόγω ανωτέρας βίας, να ολοκληρώσουν τήν εξέτασίν των εις πάντα τα µαθήµατα, εξεταζόµενοι εις ά µόνον µαθήµατα δέν 
εξετάσθησαν, εφ� όσον εις τα λοιπά έτυχον του υπό της παρ.2 του άρθρου 14 του παρόντος καθοριζοµένου βαθµού επιδόσεως 
τουλάχιστον��. Π.∆.702/1977, ΦΕΚ 228 τ.Α΄. 
67 . Καθηµερινή, Αρ.Φ.17671, ��Γ.Ράλλης: Θα δώσουν πάλι εξετάσεις όσοι απέτυχαν µόνο σε ένα µάθηµα��, 6 Οκτωβρίου 
1977, σελ.1. 
68 . Πρακτικά Βουλής (Ολοµέλεια), Συνεδρίασις ΙΒ΄, 3 Νοεµβρίου 1978, σελ.350. Αγόρευση του Υφυπουργού σε ερώτηση 
βουλευτών του ΚΚΕ (Μ.∆αµανάκη, ∆.Γόντικα, Κ.Κάππου και Γ.Φαράκου) προς το Υπουργείο Παιδείας, για την ύπαρξη ή 
µη πρόθεσης κατάργησης των εισαγωγικών εξετάσεων πρόσβασης από την Γ΄ Γυµνασίου στην Α΄ τάξη των Λυκείων.   
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άνοδο της στάθµης της παρεχόµενης εκπαίδευσης. Η ποιοτική αναβάθµιση της παρεχόµενης 
εκπαίδευσης επιτυγχάνεται, µε τον αποκλεισµό ενός ποσοστού µειονεκτούντων µαθητών, γεγονός όµως 
που δεν εξασφαλίζει το υψηλό µορφωτικό επίπεδο όσων κρίνονται ��ικανοί�� για συνέχιση των σπουδών 
τους στην Γενική εκπαίδευση. Παρά όµως τη ρητή βούληση της Κυβέρνησης, η επιλογή να ερµηνεύεται 
ως αδιαµφισβήτητος παράγοντας αναβάθµισης του επιπέδου της Μέσης εκπαίδευσης, εντούτοις, οι 
εξετάσεις αυτές καθίστανται από την ίδια την κυβέρνηση επιεικείς, και χαρακτηρίζονται από τους ίδιους 
τους εµπνευστές τους (Β.Κοντογιαννόπουλος) ��µετρίου επιπέδου ή και χαµηλού��69. 
 Αντίθετα, κατά την συζήτηση της πρότασης σχεδίου νόµου του ΠΑΣΟΚ, ο Υφυπουργός 
Παιδείας υποστηρίζει πως η κατάργηση των εξετάσεων και η απρόσκοπτη µετάβαση των αποφοίτων του 
Γυµνασίου στο Λύκειο, οδηγεί σε ��πνευµατική νωχέλεια�� και σε νοοτροπία ��ήσσονος προσπαθείας��, 
παρακάµπτοντας οποιαδήποτε αναφορά στις αιτίες που οδήγησαν λίγους µήνες πριν, στη θέσπιση της 
τρίτης εξεταστικής περιόδου, της ��χαριστικής�� του Οκτωβρίου, και την υπαναχώρηση σε ένα θέµα που 
αποτέλεσε βασική εκπαιδευτική πολιτική αρχή της κυβέρνησης, δηλαδή της αναβάθµισης του επιπέδου 
της παρεχόµενης εκπαίδευσης. Ο Β.Κοντογιαννόπουλος θα επανέλθει στις απόψεις της κυβέρνησης για 
την λειτουργία των εξετάσεων, το ∆εκέµβριο του 1978, ύστερα από κοινοβουλευτική ερώτηση εκ 
µέρους του ΠΑΣΟΚ, για το αν προτίθεται η κυβέρνηση να µεταβάλλει το σύστηµα των εισαγωγικών 
εξετάσεων. Η απάντηση του Υπουργείου Παιδείας επαναπροσδιόριζε τις εξεταστικές περιόδους σε δύο 
(Ιουνίου, Σεπτεµβρίου), επιστρέφοντας σε όσα ορίζονταν στο Π.∆.702/77, γιατί σύµφωνα µε την 
επίσηµη απάντηση, ��οποιαδήποτε µεταβολή του συστήµατος των εξετάσεων µε διάθεση επίδειξης 
επιείκειας, περιέχει τον κίνδυνο υποβαθµίσεως της στάθµης των Λυκείων και αντιστρατεύεται το βασικό 
στόχο της εφαρµοζόµενης από την Κυβέρνηση εκπαιδευτικής µεταρρυθµίσεως που είναι η ανύψωση της 
στάθµης της παρεχοµένης εκπαιδεύσεως σε όλα τα Ελληνόπουλα��70.  
 
 

5.2.5. Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου ��Περί εγγραφής µαθητών στα Λύκεια της Γενικής και 
Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαιδεύσεως�� 
 
 
 Οι εκλογές της 18 Οκτωβρίου αναδεικνύουν πρώτο κόµµα το ΠΑΣΟΚ, εξασφαλίζοντας 
ταυτόχρονα ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία µε 172 βουλευτές, συντελώντας στο πρωτοφανές 
γεγονός ανάληψης της εξουσίας από κόµµα, µη ��συντηρητικό/φιλελεύθερο�� στην Ελλάδα. Λίγες µέρες 
µετά την σύσταση της κυβέρνησης και 10 ηµέρες πριν τη ψήφο εµπιστοσύνης από τη Βουλή, το 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. προβαίνει σε δύο θεµελιώδεις µεταρρυθµίσεις, στα πλαίσια των προεκλογικών του 
διακηρύξεων και προβολών,71 γεγονός άλλωστε ενδεικτικό, των αρχών και των χαρακτηριστικών της 
πολιτικής που επρόκειτο να ακολουθήσει. 
 Πρώτη νοµοθετική πράξη υπήρξε η κατάθεση νοµοσχεδίου που προέβλεπε δικαίωµα ψήφου 
στους νέους 18 ετών. Η δεύτερη πολιτική πράξη, άµεση αναφερόµενη στη νεολαία, υπήρξε η ��Πράξη 
Νοµοθετικού Περιεχοµένου��, στις 11 Νοεµβρίου 1981 για την χωρίς εξετάσεις εγγραφή των αποφοίτων 
του τριτάξιου Γυµνασίου στα Γενικά και Τεχνικοεπαγγελµατικά Λύκεια, καταργώντας έτσι τις διατάξεις 
της παρ.3 του άρθρου 29 του Ν.309/1976 ��περί οργανώσεως και διοικήσεως της Γενικής 
Εκπαιδεύσεως�� και της παρ.3 του άρθρου 9 του Ν.576/1977 ��περί οργανώσεως και διοικήσεως της 
Μέσης και Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαιδεύσεως��, που είχαν νοµοθετήσει οι 
προηγούµενες κυβερνήσεις της Νέας ∆ηµοκρατίας.  

                                                           
69 . Πρακτικά Βουλής (Ολοµέλεια), Συνεδρίαση ΙΗ΄, 17 ∆εκεµβρίου 1981, σελ.376. 
70 . Πρακτικά Βουλής (Ολοµέλεια), Συνεδρίασις ΚΘ΄, 1 ∆εκεµβρίου 1978, σελ.978-9. Απάντηση του Υφυπουργού 
Παιδείας, επί της από 17.7.78 ερωτήσεως των βουλευτών κ.κ.Ε.Βερυβάκη, Σ.Τζουµάκα και Α.Κακλαµάνη σχετικώς µε τις 
εισιτήριες εξετάσεις του Λυκείου.  
71 . ΠΑΣΟΚ., ∆ιακήρυξη Κυβερνητικής Πολιτικής, Συµβόλαιο µε το Λαό, Εκδ. ΚΕΜΕ-∆ΙΑ ΠΑΣΟΚ, Οκτώβριος 1981, 
σελ.51. 
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 Η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου περιορίζεται σε ένα µόνο άρθρο, ικανό όµως να αποδώσει 
το νόηµα και τη σηµασία αυτής της πολιτικής ενέργειας της νεοσύστατης κυβέρνησης. Όπως ρητά 
αναφέρεται, στην παρ. 2, η κυβέρνηση προβαίνει στην κατάργηση των εξετάσεων µε γνώµονα, ��την 
ανάγκη αλλαγής του τρόπου εισαγωγής µαθητών στα Λύκεια από το τρέχον σχολικό έτος, ώστε να δοθεί σε 
όλους τους αποφοίτους του Γυµνασίου η δυνατότητα ελεύθερης επιλογής και συνεχίσεως σπουδών στα 
πλαίσια της παρεχόµενης από το Κράτος δευτεροβάθµιας Γενικής και Τεχνικής και Επαγγελµατικής 
Εκπαιδεύσεως��72.  
 Σύµφωνα µε την ακολουθούµενη ως τότε πολιτική προσέγγιση του ΠΑΣΟΚ, η ύπαρξη των 
εξετάσεων λειτουργούσε ως τεχνητό εµπόδιο στην προσπάθεια των νέων για µόρφωση, οποιασδήποτε 
κατεύθυνσης (γενικής ή τεχνικής) επέλεγαν και είχε αναλάβει την δέσµευση, άµεσης κατάργησής τους, 
µε την ανάληψη της εξουσίας. Πρόθεση της νέας κυβέρνησης είναι, η ουσιαστική ανάπτυξη της 
Τεχνικοεπαγγελµατικής εκπαίδευσης, ως απαραίτητη προϋπόθεση τεχνολογικής υποδοµής που θα 
οδηγήσει σταδιακά στην ενδυνάµωση και τόνωση της εθνικής οικονοµίας, σε συνάρτηση µε την 
ελληνική οικονοµικο-κοινωνική στρατηγική, σε σαφή αντιδιαστολή µε την ακολουθούµενη  πολιτική της 
Ν.∆., δηλαδή, µε προγράµµατα προκαθορισµένα από το διεθνές κεφάλαιο (δάνεια της ∆ιεθνούς 
Τραπέζης για την ανάπτυξη των ΚΑΤΕΕ), που απέβλεπαν στην διατήρηση της ελληνικής οικονοµίας σε 
µορφή µεταπρατική και άµεσα ελεγχόµενη. Έτσι, το σχέδιο νόµου για την κύρωση της ��πράξης του 
Προέδρου της ∆ηµοκρατίας��, αποβλέπει στην ��ελεύθερη επιλογή, σύµφωνα µε την κλίση του κάθε νέου, 
και όχι η λειτουργία της µηχανιστικής διαφοροποίησης του δήθεν «ανώτερου» γενικού απ΄ το αντικειµενικά 
µέχρι σήµερα, υποβαθµισµένο Τεχνικό Λύκειο��73, η µετάβαση στο οποίο θα πρέπει να γίνεται σύµφωνα 
µε την ελεύθερη ατοµική επιλογή του µαθητή, και όχι να πραγµατοποιείται υπό το καθεστώς έµµεσου 
εξαναγκασµού και υποχρεωτικής ��εκλογής��, µέσα από αυστηρές ταξικές επιλεκτικές διαδικασίες.  
 Στην εισηγητική έκθεση παρατίθεται το σκεπτικό και η απαραίτητη ιδεολογική κάλυψη που 
οδήγησε στην λήψη της άµεσης απόφασης, δηλαδή, την υλοποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής 
φιλοσοφίας της νέας κυβέρνησης. Έτσι, η απόφαση κατάργησης των φραγµών, σηµατοδοτεί ��το πρώτο 
βήµα για µια Παιδεία περισσότερο δηµοκρατική και δηµιουργική, µε ελεύθερη και συνειδητή επιλογή και 
όχι καταφύγιο καταναγκασµού, έξω και πέρα από τις ιδιαίτερες γνώσεις και ικανότητες των νέων...�� 
αναµένοντας την υλοποίηση κατ� αυτό τον τρόπο, και την θεµελίωση ��για την υλοποίηση του 
µακροπρόθεσµου στόχου της διεύρυνσης της χρονικής περιόδου υποχρεωτικής µαθητείας των νέων µας, µε 
φανερές, απ� αυτό, τις ευεργετικές συνέπειες στην άνοδο του µορφωτικού επιπέδου του Λαού µας��74. 
  Το θέµα της µαζικότητας της Μέσης Εκπαίδευσης όχι µόνο δεν αντιµετωπίζεται ταυτόσηµα µε 
οποιαδήποτε ενδεχόµενη ή µη πτώση του επιπέδου σπουδών, αλλά αντίθετα, είναι έντονη η προβολή της 
βούλησης και σταθερής πολιτικής/εκπαιδευτικής επιλογής, για άνοδο του µορφωτικού επιπέδου του 
Λαού, εξασφαλίζοντας παράλληλα, τη µείωση της µαθητικής διαρροής που θα πραγµατοποιηθεί µε την 
αύξηση των ετών υποχρεωτικής εκπαίδευσης ουσιαστικά, τουλάχιστον σε θεσµικό επίπεδο, σε 12 έτη. 
Συνάµα, παρά την κατάργηση των εξετάσεων, γεγονός που εγείρει ανησυχίες (κυρίως από το χώρο της 
Αντιπολίτευσης), πως θα λειτουργήσει ακυρωτικά στην επιλογή του τεχνικοεπαγγελµατικού Λυκείου 
από τους µαθητές, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ δηλώνει την πρόθεσή της, να υποστηρίξει την µετάβαση 

                                                           
72 . Πράξεις Νοµοθετικού Περιεχοµένου, ��Περί εγγραφής µαθητών στα Λύκεια της Γενικής και Τεχνικής και 
Επαγγελµατικής Εκπαιδεύσεως��, 11/11/1981, ΦΕΚ 323 τ.Α΄. 
73 . Εισηγητική Έκθεση για το σχέδιο νόµου ��περί κυρώσεως της από 11.11.1981 Πράξεως του Προέδρου της 
∆ηµοκρατίας ��περί εγγραφής µαθητών στα Λύκεια της Γενικής και Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαιδεύσεως��, σελ.1. 
Η άµεση κατάργηση των εξετάσεων, αποτελεί την απαρχή µιας γενικότερης εκπαιδευτικής πολιτικής που συνίσταται στην 
καθιέρωση της ισότητας ευκαιριών και της ελεύθερης πρόσβασης και µετάβασης σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης. 
Συγκεκριµένα, στην εισηγητική έκθεση προσδιορίζονται τρεις κύριοι παράγοντες που προέβαλλαν επιτακτικά την ανάγκη 
κατάργησης των εξετάσεων: ��α) για να απελευθερώσει άµεσα τις επιλογές για το µέλλον των νέων µας, από τους µέχρι 
σήµερα καταναγκασµούς, β) για να πραγµατοποιήσει άµεσες και βαθιές τοµές στην εκπαιδευτική διαδικασία, στην 
κατεύθυνση της αντίληψής της, ότι η παιδεία είναι κοινωνικό αγαθό, δικαίωµα κάθε πολίτη και υποχρέωση της πολιτείας, 
γ) για να αντιµετωπισθούν αδικίες που έγιναν σε βάρος των νέων που εξαναγκάστηκαν σε επιλογές��.   
74 . Εισηγητική Έκθεση για το σχέδιο νόµου ��περί κυρώσεως της από 11.11.1981 Πράξεως του Προέδρου της 
∆ηµοκρατίας ��περί εγγραφής µαθητών στα Λύκεια της Γενικής και Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαιδεύσεως��, σελ.1 
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των µαθητών στην τεχνικοεπαγγελµατική εκπαίδευση, κάτω όµως από ουσιαστικά διαφορετικές 
πολιτικές επιλογές, που πρωτίστως θα αποβλέπουν στην συνολική αναβάθµισή της, διαµέσου ενεργειών 
όπως, η µέγιστη υλικοτεχνική τους ανάπτυξη, η παροχή µαθητικών υποτροφιών, η επαγγελµατική 
κατοχύρωση των αποφοίτων, καθιστώντας παράλληλα σαφές, πως συνολικά η διαδικασία µετάβασης, θα 
είναι ζήτηµα ατοµικής εκλογής και όχι απόρροια κοινωνικού καταναγκασµού και εξυπηρέτησης 
οικονοµικών συµφερόντων.  
 Ο ισχυρισµός που προβάλλεται κυρίως από την αντιπολίτευση και συνίσταται σε µια 
πιθανολόγηση µαθητικού αριθµητικού µαρασµού των τεχνικοεπαγγελµατικών Λυκείων, ανατρέπεται 
από τα δεδοµένα που παρουσιάζονται µετά την εφαρµογή του µέτρου, που είχε ως αποτέλεσµα την 
εγγραφή στην Α΄ τάξη του τεχνικού και επαγγελµατικού Λυκείου 9.320 µαθητών και στην αντίστοιχη 
τάξη του γενικού 9.500 νέων µαθητών, σύµφωνα µε τα στοιχεία του Υφυπουργού Παιδείας 
Π.Μώραλη75.  
 Επίσης, η κατάργηση του µηχανισµού των εξετάσεων όχι µόνο δεν προκαλεί επιβάρυνση στον 
Κρατικό Προϋπολογισµό, αλλά αντίθετα εξοικονοµούνται οικονοµικά οφέλη σύµφωνα µε την έκθεση 
του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους, ύψους 170 εκατοµµυρίων περίπου. Το γεγονός της 
εξοικονόµησης οικονοµικών πόρων από την κατάργηση των εξετάσεων, που εµφατικά επισηµαίνεται 
από τον Ε.Βερυβάκη (Υπουργός Παιδείας), χωρίς παράλληλα να προσδιορίζεται ένα ειδικότερο πλάνο 
αντιµετώπισης των νέων απαιτήσεων, που αναδύονται (και άλλωστε ετέθησαν από την ίδια την 
κυβέρνηση ως προϋποθέσεις ανάπτυξης της ΤΕΕ), για διδακτικό προσωπικό και κτιριακό εξοπλισµό, 
αναδεικνύει το πνεύµα άµεσης υλοποίησης της ελεύθερης πρόσβασης, χωρίς προηγούµενα να έχουν 
διερευνηθεί οι επιπτώσεις ή να έχει καταρτισθεί ένα συνολικό πρόγραµµα για την εκπαίδευση, 
τουλάχιστον κατά τη συγκεκριµένη χρονική συγκυρία.   
 Στη συζήτηση για την επικύρωση της νοµοθετικής πράξης, αναδύονται έντονες ιδεολογικές 
αντιπαραθέσεις κυβέρνησης και αντιπολίτευσης χωρίς να περιορίζονται αποκλειστικά και µόνο στο θέµα 
των εξετάσεων. Ο εισηγητής της πλειοψηφίας Στ.Τζουµάκας, επικεντρώνει την αγόρευσή του, στην 
διαφορά εκπαιδευτικής φιλοσοφίας των δύο κοµµάτων που εφαρµόζεται, στην λειτουργία και 
αντιµετώπιση των επιλεκτικών διαδικασιών. Έτσι, η προσέγγιση της εκπαιδευτικής πολιτικής της Νέας 
∆ηµοκρατίας γίνεται, σύµφωνα µε τον εισηγητή, µε στόχο τον αυστηρό έλεγχο της µαθητικής ροής, µε 
διοικητικά κυρίως µέτρα, επιβάλλοντας συνεχείς εξετάσεις και εφαρµόζοντας ουσιαστικά ένα ��κλειστό 
αριθµό�� (numerus clausus) εισακτέων στη Μέση εκπαίδευση. Αποτέλεσµα αυτής της πολιτικής υπήρξε η 
��επιβολή�� υποχρεωτικής στροφής προς την τεχνική-επαγγελµατική εκπαίδευση, για να αποσυµφορεθεί 
το Γενικό Λύκειο και κατά συνέπεια η ζήτηση για Τριτοβάθµια εκπαίδευση, γεγονός που λειτουργεί 
απαξιωτικά για την µορφωτική δυνατότητα κυρίως όµως, για την έξωθεν κοινωνική 
πρόσληψη/αναγνώριση της υπόστασης του Τεχνικού λυκείου. Το επιχείρηµα εξασφάλισης ποιοτικής 
ανόδου της παρεχόµενης εκπαίδευσης, ως αποτέλεσµα της µείωσης της µαθητικής ροής και του 
αξιοκρατικού ελέγχου των γνώσεων, αντιµετωπίζεται από τον εισηγητή, ως ένα ��ιδεολογικό�� τέχνασµα 
νοµιµοποίησης της εφαρµοζόµενης συντηρητικής εκπαιδευτικής πολιτικής των φραγµών και των 
διοικητικών µέτρων. 
 Η καθιέρωση εξετάσεων για την µετάβαση από τη µια κατώτερη βαθµίδα εκπαίδευσης σε µια  
ανώτερη, εντάσσεται από το ΠΑ.ΣΟ.Κ. σε µια γενικότερη προσπάθεια επιβολής και κυριαρχίας ��ενός 
αφόρητου δογµατισµού στην εκπαίδευση, αυταρχισµού και εµπόδιο για περισσότερο µόρφωση��76. 
Αντίθετα, η νέα κυβέρνηση προσλαµβάνει την εκπαίδευση ως αναφαίρετο ατοµικό δικαίωµα, το οποίο 
παρέχεται υπό το κράτος, όχι δυνητικά αλλά µε σαφή υποχρέωση λήψης προνοιακών µέτρων, για την 
ανεµπόδιστη και γενικευµένη παροχή του, σε όλες τις κοινωνικές οµάδες. Εξάλλου, η παροχή 
γενικευµένης εκπαίδευσης, τόσο σε σχολικό επίπεδο, όσο και εκτός αυτού, µε την καθιέρωση του 
θεσµού της ��διαβίου εκπαίδευσης��, αποτελεί ύψιστο στόχο της εκπαιδευτικής αλλά και της γενικότερης 
ιδεολογικο-πολιτικής φιλοσοφίας της κυβέρνησης. Συνεπώς, η κατάργηση των εξετάσεων, που 
νοµιµοποιούσαν έναν άτυπο αριθµητικό περιορισµό (numerus clausus) εισακτέων στην δεύτερη βαθµίδα 
                                                           
75 . Πρακτικά Βουλής (Ολοµέλεια), Συνεδρίαση ΙΗ΄, 17/12/1981, σελ.389. 
76 . Πρακτικά Βουλής (Ολοµέλεια), όπ.π., σελ.372.  
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της Μέσης εκπαίδευσης, αποτελούσε δέσµευση και χρέος, για την άρση όλων των φραγµών και την 
προσφορά του αγαθού της µόρφωσης, σε όλους τους νέους, χωρίς εµπόδια και ανασχέσεις, που 
οφείλονται σε κοινωνικο-οικονοµικά χαρακτηριστικά. 
 Το γεγονός της ταύτισης της αποτυχίας στις εξετάσεις, µε µαθησιακές αδυναµίες και ανεπαρκείς 
ικανότητες, όπως αναδείχθηκε κατά την ανάλυση και ερµηνεία της εκπαιδευτικής πολιτικής της Ν.∆., 
αποτελεί το πλέον πειστικό επιχείρηµα για το ΠΑ.ΣΟ.Κ., στις αιτιάσεις του, για τον εκτεταµένο 
ιδεολογικό και κοινωνικό έλεγχο που επιδίωξε να εγκαθιδρύσει η Ν.∆. ∆ιαµετρικά αντίθετη, είναι η 
πρόσληψη του ζητήµατος από τη νέα κυβέρνηση, διαπιστώνοντας πως η προσπάθεια νοµιµοποίησης των 
εκπαιδευτικών ανισοτήτων, στηρίχθηκε κύρια στην εκτεταµένη και διαρκή προβολή (εκ µέρους της 
Ν.∆.) για την ύπαρξη µαθητών ικανών και µη, στηρίζοντας την επιλογή των εξετάσεων σε ��αξιολογικά�� 
κριτήρια. Σύµφωνα µε τον βασικό εισηγητή του ΠΑ.ΣΟ.Κ., η επιλεκτική διαδικασία στηριζόταν στην 
αντίληψη ��ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι γεννήθηκαν για να µορφώνονται και κάποιοι οι οποίοι έχουν 
λιγότερες πνευµατικές και άλλες δυνατότητες και δεν µπορούν να πάνε σε µια παρά πάνω µόρφωση��, 
δηλαδή στην επιβολή της ��αξιοκρατικής ικανότητας��77, που εσκεµµένα αποσιωπά αλλά προσδιορίζει 
τον κοινωνικό ντετερµινισµό. 
 Η εκπαιδευτική πολιτική της Ν.∆. όπως προσδιορίζεται στις αγορεύσεις των βουλευτών του 
κόµµατος, υπεραµύνεται του θεσµού των εξετάσεων, που άλλωστε αποτέλεσε θεµελιακό πυρήνα της 
εκπαιδευτικής της στρατηγικής από το 1974. Κοινή συνισταµένη των αγορεύσεων εκ µέρους της 
αντιπολίτευσης είναι, πως οι εξετάσεις δεν λειτούργησαν ως φραγµός στη µόρφωση, αφού σύµφωνα µε 
τα αριθµητικά δεδοµένα, µόνο ένα µικρό ποσοστό αποτύγχανε (10-12%), γεγονός που αναδύει µια 
εσωτερική µεθοδολογική αντίφαση, για τη λειτουργία των εξετάσεων. Σταθερή εκπαιδευτική πρόταση 
της Ν.∆. υπήρξε, οι εξετάσεις να λειτουργούν αυστηρά επιλεκτικά, µε αντικειµενικά όµως κριτήρια, 
παρά την αναντιστοιχία εφαρµογής των αποφάσεων στην εκπαιδευτική πραγµατικότητα, γεγονός που 
προκύπτει από τη θέσπιση ελαστικών εξετάσεων, όπως ήδη αναφέρθηκε το 1977. Το γεγονός άλλωστε 
αυτό, της αναντιστοιχίας λόγου και πράξεων, επισηµαίνει ο Υφυπουργός Παιδείας Π.Μώραλης στην 
αγόρευσή του. Παρ� όλη την ��ελαστικότητα�� των εξετάσεων που αποδίδεται από τον πρώην 
Υφυπουργό Παιδείας Β.Κοντογιαννόπουλο σε ενδογενείς αδυναµίες78 της κυβέρνησης, ωστόσο 
ταυτόχρονα επισηµαίνει την θετική λειτουργία τους, καθώς παρείχαν στην κυβέρνηση την ευχέρεια, να 
ελέγχει την (εκπαιδευτική) απόδοση των Γυµνασίων και λειτουργούσαν ενισχυτικά ως κίνητρο για 
µάθηση. Παρά την πιθανή ορθολογικότητα του επιχειρήµατος, για την δυνατότητα µέσω των εξετάσεων, 
συνολικού ελέγχου της απόδοσης των Γυµνασίων, ωστόσο, η κυβέρνηση της Ν.∆., σε καµία περίπτωση 
καθ� όλη τη διάρκεια διακυβέρνησης, δεν προέβη σε εισαγωγή ενισχυτικών µέτρων σε σχολεία που 
παρουσίαζαν ��µειωµένη�� απόδοση. Συνεπώς, η προβολή του επιχειρήµατος, λειτουργεί επιφατικά στην 
προσπάθεια υπεράσπισης της εκπαιδευτικής πολιτικής που εφαρµόστηκε την περίοδο 1974-1981. 
 Παράλληλα, οι εξετάσεις αντιµετωπίζονται, όχι ως στόχοι της εκπαιδευτικής µεταρρυθµίσεως, 
αλλά ως µέσο για την πραγµάτωση των στόχων, ��που είναι η ηθική και πνευµατική καλλιέργεια του 
ατόµου, αλλά ταυτόχρονα η οικονοµική, κοινωνική και πολιτική ανάπτυξη του Έθνους. Και ακριβώς η 
εξυπηρέτηση αυτού του διπλού στόχου, της αρµονικής και ισόρροπης αναπτύξεως του ατόµου  και του 
κοινωνικού συνόλου, επιβάλλει την ορθολογική αντιµετώπιση του εκπαιδευτικού µας προβλήµατος και την 
κατανοµή του µαθητικού δυναµικού στις διάφορες µορφές, βαθµίδες και κλάδους της εκπαιδεύσεως, 
σύµφωνα µε τις ανάγκες του Τόπου και της εποχής µας��79. Ο θεσµός των εξετάσεων λοιπόν, ανάγεται στο 
επίπεδο µιας γενικότερης εκπαιδευτικής προσπάθειας για ��ηθική και πνευµατική καλλιέργεια του 
ατόµου��, χωρίς να προσδιορίζεται ακριβώς ο τρόπος επίτευξης του στόχου, µέσω της διαδικασίας 

                                                           
77 . Πρακτικά Βουλής (Ολοµέλεια), όπ.π., σελ.374.  
78 . Η σκόπιµη ελαστικότητα που κατέστησε τις εξετάσεις σε ένα ��µέτριο επίπεδο ή και χαµηλό��, σύµφωνα µε τον 
Β.Κοντογιαννόπουλο οφείλεται στην αδυναµία ποιοτικού ελέγχου των Γυµνασίων όλης της χώρας, στην χαµηλή 
υλικοτεχνική υποδοµή των τεχνικοεπαγγελµατικών λυκείων και στον κίνδυνο όξυνσης της παραπαιδείας εξαιτίας των 
εµπρηστικών δηµοσιευµάτων των εφηµερίδων και της αντιπολιτευτικής συνθηµατολογίας. Πρακτικά Βουλής (Ολοµέλεια), 
όπ.π., σελ.376. 
79 . Πρακτικά Βουλής (Ολοµέλεια), όπ.π., σελ.375.  
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αποκλεισµού της πρόσβασης σε ανώτερες βαθµίδες της εκπαίδευσης. Το δεύτερο σκέλος της 
προβαλλόµενης επιχειρηµατολογίας για την ανάγκη ελέγχου της µαθητικής ροής, ανάλογα µε τις 
δυνατότητες και τις απαιτήσεις της οικονοµικής ανάπτυξης, έχει προβληθεί επανειληµµένα, και 
αποτέλεσε κεντρικό στόχο των εκπαιδευτικών µεταρρυθµιστικών προσπαθειών της Ν.∆. κατά την 
περίοδο διακυβέρνησης. Εξάλλου, η ανάγκη ελέγχου της µαθητικής ροής, αποτελούσε θεµελιώδες 
εκπαιδευτικό ζήτηµα, που προβλήθηκε στα θετικά µέτρα που εισήγαγε η κυβέρνηση της Ν.∆., κατά την 
περίοδο 1974-198180.  
 Σύµφωνα µε τις αιτιάσεις των βουλευτών της Ν.∆., που αναδύονται από την εκπαιδευτική 
πολιτική φιλοσοφία που ακολουθήθηκε κατά τη διάρκεια διακυβέρνησης, η κατάργηση των εξετάσεων 
πρόκειται να οδηγήσει άµεσα στην µαθητική αριθµητική αποδυνάµωση των Τεχνικοεπαγγελµατικών 
Λυκείων81, και σταδιακά σε επιστροφή στη µονολιθική δοµή του εκπαιδευτικού συστήµατος, που δεν 
παρέχει δυνατότητες επιλογής διαφορετικού περιεχοµένου σπουδών, πέραν αυτών του Γενικού. Κατά 
συνέπεια, η κατάργηση των επιλεκτικών διαδικασιών, συντελεί στην υποβάθµιση των σπουδών της 
Μέσης Εκπαίδευσης, επαναφέροντας το παλιό µονολιθικό εξάχρονο Γυµνάσιο, χωρίς να προσδιορίζεται 
από την κυβέρνηση, µια συνολική εκπαιδευτική πολιτική που θα αντιµετωπίζει ορθολογικά το ζήτηµα 
που τίθεται.  
 Παρ� ότι η κυβέρνηση της Ν.∆. είχε σχεδιάσει όλο το εκπαιδευτικό της πρόγραµµα, υπό την 
προϋπόθεση λειτουργίας και αυστηρής µαθητικής επιλογής διαµέσου εξεταστικών δοκιµασιών, εντούτοις 
αυτόβουλα κατέστησε τις εξετάσεις ανενεργές και ελαστικές σε µεγάλο βαθµό και παρά τις αρχικές της 
επιδιώξεις και εξαγγελίες. Ο θεσµός των επιλεκτικών διαδικασιών πρόσβασης από το Γυµνάσιο στο 
Λύκειο, αποτελούσε ��καινοτοµία�� στον γενικότερο εκπαιδευτικό σχεδιασµό της κυβέρνησης, µε στόχο 
να περιοριστεί το µικρό ποσοστό των αποφοίτων που θα λειτουργούσε ως ��τροχοπέδη στην πρόοδο του 
µεγάλου όγκου των µαθητών...�� γιατί σύµφωνα µε τον Γ.Ράλλη ��... είναι φυσικό η παρουσία αυτής της 
µικρής µειονότητας των αδύνατων µαθητών στο Λύκειο να επιβραδύνει την εξέλιξη των υπολοίπων που 
αποτελούσαν το 90%��82. Το προβαλλόµενο επιχείρηµα της χαµηλής υλικοτεχνικής προπαρασκευής των 
τεχνικο-επαγγελµατικών λυκείων να απορροφήσουν το µέγιστο του µαθητικού πληθυσµού (όπως 
προβλεπόταν), επικυρώνει την µοµφή της ��προχειρότητας�� σχεδιασµού της εκπαιδευτικής 
µεταρρύθµισης, παράλληλα όµως και ίσως σηµαντικότερα, την έλλειψη πολιτικής βούλησης και 
αποφασιστικότητας83 στην εφαρµογή των πολιτικών της επιλογών. Ωστόσο, µετέωρο παραµένει το θέµα 
της διατήρησης των εξετάσεων και η επιµονή της Νέας ∆ηµοκρατίας στην υπεράσπιση ενός ελάχιστα ή 
απροσδιόριστα επιτυχηµένου θεσµού. Συνεπώς, µε δεδοµένη, από την επιτροπή του 1976 τη βούληση, να 
περιοριστούν οι εισαχθέντες στο Γενικό Λύκειο και την αναγκαστική µεταστροφή του αποκλειόµενου 
µαθητικού πληθυσµού στα τεχνικο-επαγγελµατικά Λύκεια, η θέσπιση εξετάσεων λειτουργούσε 

                                                           
80 . Το πρόγραµµα της Ν.∆. για την παιδεία, ενόψει των εκλογών του 1981, προσδιόριζε ακριβώς τον στόχο της ��επίτευξης 
της κοινωνικά επιθυµητής ροής του µαθητικού δυναµικού ...��. Νέα ∆ηµοκρατία, ��Το Πρόγραµµα της Ν.∆. για την επόµενη 
τετραετία��, Εφηµ. Μακεδονία, 2 Αυγούστου 1981, σελ.26.  
81 . Στην ίδια εκπαιδευτική πολιτική φιλοσοφία, για την βεβαιότητα υποβάθµισης τόσο της Μέσης Εκπαίδευσης, όσο και 
ειδικότερα της Τ.Ε.Ε., εκφράζει και ο πρωταγωνιστής της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης της Μ.Ε., το 1976-77, 
Ε.Παπανούτσος. Σε συνέντευξή του στην Καθηµερινή, τάσσεται κατά της κατάργησης των εξετάσεων (κρίνοντας την 
πολιτική επιλογή ως βεβιασµένη και πρόωρη), εκφράζοντας παράλληλα ερωτήµατα για την γενικότερη εφαρµοζόµενη 
εκπαιδευτική πολιτική. ��... έφτασες στην τελευταία τάξη του γυµνασίου και θες να προχωρήσεις παραπάνω, χωρίς να µας 
πείσεις για τα προσόντα που ίσως έχεις για παραπέρα σπουδές (µε κριτήρια οπωσδήποτε αντικειµενικά); Πήγαινε, εξετάσεις 
δεν χρειάζονται, οι σχολικές τάξεις θα πυκνώνουν κάθε µέρα περισσότερο και το τί θα µάθεις είναι πια υπόθεση δική σου, όχι 
δική µου, του κράτους (...) Μήπως µε την χωρίς έλεγχο προώθηση των µαθητών στους διάφορους τύπους Λυκείου 
καταργούµε τα περίφηµα Τεχνικά µας Λύκεια ... δεν υποβαθµίζουµε έτσι τις σπουδές της Μέσης Εκπαίδευσης; Και δεν 
ξαναρχόµαστε στο παλιό µονολιθικό εξάχρονο Γυµνάσιο, που είχε δηµιουργήσει τόσες δυσχέρειες;��. Καθηµερινή, 29-30 
Νοεµβρίου 1981.  
82 . Ράλλης Γ., Χωρίς προκατάληψη, για το παρόν και το µέλλον, όπ.π., σελ.89-90. 
83 . Σχεδόν προφητικά κατά τη διαδικασία συζήτησης του Ν.309, ο Υπουργός Παιδείας Γ.Ράλλης αγορεύοντας υπέρ της 
αναγκαιότητας εφαρµογής και λειτουργίας της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης, δήλωνε ξεκάθαρα πως ��αν το άρτιον αυτό 
νοµοσχέδιον, όπως πιστεύωµεν, δεν καταστή δυνατόν να εφαρµοσθή αρτίως, θα είναι σφάλµα ιδικόν µας��, στα Πρακτικά 
της Βουλής, Συνεδρίασις ΡΙΑ΄, 7 Απριλίου 1976, σελ.4116. 
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ανασχετικά για όσους εξαιτίας του χαµηλού επιπέδου των Τεχνικών Λυκείων84 θα επιδίωκαν πρόσβαση 
στο Γενικό. Η ερµηνεία αυτή ενισχύεται και από την αγόρευση του πρώην Υπουργού Παιδείας 
Αθ.Ταλιαδούρου, καθώς τάσσεται υπέρ του αποκλεισµού, ακόµα και ενός ελαχίστου 10% των µαθητών 
��που απέτυχε��, µε το επιχείρηµα πως µια ενδεχόµενη προαγωγή τους θα υποβάθµιζε το επίπεδο των 
παρεχόµενων σπουδών για το υπόλοιπο ��ικανό�� 90%.  
 
 

5.2.6. Ερµηνευτικό κύκλωµα - ∆ιαχρονική ερµηνεία της διαδικασίας πρόσβασης από το Γυµνάσιο 
στο Λύκειο  
 
 
 Η διαχρονική περιγραφή και η επιµέρους ερµηνεία, της εκπαιδευτικής πολιτικής που 
ακολούθησαν οι κοµµατικοί σχηµατισµοί της Νέας ∆ηµοκρατίας και του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού 
Κινήµατος, στο συγκεκριµένο ερευνητικό πεδίο, της πρόσβασης, από την Πρωτοβάθµια στη 
∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση και κυριότερα, στη διαδικασία µετάβασης, από το Γυµνάσιο στο Λύκειο, 
ανέδειξε σηµαντικές διαφορές, στον τρόπο σύλληψης της εκπαιδευτικής πραγµατικότητας, που σε 
µεγάλο βαθµό οφείλεται στη διαφορετικότητα του ειδικότερου ιδεολογικο-πολιτικού σώµατος που 
υιοθετούν. 
 Όπως προσδιορίστηκε, κατά την ανάλυση της εκπαιδευτικής πολιτικής της Ν.∆., σαφής υπήρξε 
η πρόθεση, να ασκηθεί αυστηρός έλεγχος, ταυτόχρονα όµως και περιορισµός της µαθητικής ροής προς 
τις ανώτερες βαθµίδες της εκπαίδευσης. Ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστηµα, όπως διαµορφώνεται από 
µια σειρά νοµοσχεδίων, στόχο έχει, να παρέχει ίσης ποιότητας εκπαίδευση κατά τα πρώτα εννέα έτη, στα 
οποία εκτείνεται και η υποχρεωτική εκπαίδευση, και στη συνέχεια µε την καθιέρωση επιλεκτικών 
διαδικασιών, εγκαθιδρύοντας ουσιαστικά µια άτυπη (µη θεσµοθετηµένη) µορφή numerus clausus, να 
προσδιορίζει την µετάβαση στο δεύτερο κύκλο της Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, µε απώτερο στόχο την 
επίτευξη αριθµητικής ποσοστιαίας εξισορρόπησης, µεταξύ αποφοίτων της Μέσης εκπαίδευσης και 
εισακτέων στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. ∆ιακηρυγµένος στόχος της εκπαιδευτικής πολιτικής της Ν.∆., 
υπήρξε η θέσπιση αυστηρών εξετάσεων, (µετά την υποχρεωτική κατάργηση των εξετάσεων για 
πρόσβαση από το ∆ηµοτικό στο Γυµνάσιο, εξαιτίας της Συνταγµατικής επιταγής του άρθρου 16 για 9ετή 
υποχρεωτική εκπαίδευση), στην πρόσβαση στο Λύκειο, ιδιαίτερα για το Γενικό.  
 Η 9ετής υποχρεωτική εκπαίδευση, για όλους τους έλληνες, αφορούσε την ικανοποίηση ενός 
εκπαιδευτικού και κοινωνικού αιτήµατος, που αντιµετωπίστηκε από την κυβέρνηση του Γ.Παπανδρέου 
το 1964, και προκάλεσε τις αντιδράσεις της συντηρητικής πλευράς, και την τελική ακύρωσή του µε την 
εγκαθίδρυση της δικτατορίας. Συνεπώς, η Ν.∆., µε το άρθρο 16 του Συντάγµατος του 1975, επαναφέρει 
ένα αίτηµα που αποτελούσε κοινά επιδιωκόµενο εκπαιδευτικό στόχο, σύµφωνα µε τις δηµόσιες προβολές 
όλων των κοµµάτων. Αναµφισβήτητα η θέσπιση της 9ετούς υποχρεωτικής εκπαίδευσης, αποτελεί σαφή 
εκσυγχρονισµό του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος, στα πρότυπα και τις αρχές του ∆υτικού 
κόσµου, ανταποκρινόµενη στο αίτηµα για περισσότερη εκπαίδευση.  
 Η θέσπιση εξάλλου της 9ετής υποχρεωτικής εκπαίδευσης, στόχο είχε να καλύψει τις διαρκώς 
αναπτυσσόµενες ανάγκες της χώρας για υψηλότερο επίπεδο µόρφωσης, ιδιαίτερα βασικής εκπαίδευσης, 
σε µια περίοδο (1971), που οι αναλφάβητοι στην Ελλάδα, προσέγγιζαν το 40% του πληθυσµού. Στο 
ζήτηµα θέσπισης υποχρεωτικής 9ετής εκπαίδευσης, ως ανάγκη παροχής ενός minimum κοινής 
εκπαίδευσης, σύµφωνα µε το πνεύµα της εκπαιδευτικής πολιτικής του φιλελευθερισµού, ο 
Β.Κοντογιαννόπουλος, ερµηνεύει την ενέργεια της κυβέρνησης, χαρακτηριστικά: ��η διάρκεια της 
                                                           
84 . Παρά τον προβαλλόµενο κίνδυνο απόρριψης από τους µαθητές του Τεχνικού Λυκείου, ο Υπουργός Παιδείας 
Α.Κακλαµάνης, το 1983, παρουσιάζει ανατρεπτικά της άποψης του Α.Ταλιαδούρου στοιχεία σύµφωνα µε τα οποία, 
��47136 ήταν οι σπουδαστές των Τεχνικών Λυκείων στο τελευταίο χρόνο της Νέας ∆ηµοκρατίας στην Κυβέρνηση. 66000, 
στον πρώτο χρόνο της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ��, παρουσιάζοντας δηλαδή µια σηµαντική αύξηση µέσα σε ένα χρόνο. 
Πρακτικά Βουλής (Ολοµέλεια), Συνεδρίαση ΠΕ΄, 25 Φεβρουαρίου 1983, σελ.4352.  
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υποχρεωτικής εκπαιδεύσεως, που περιοριζόταν στο εξάχρονο ∆ηµοτικό Σχολείο, έπρεπε να επεκταθεί σε 
εννιάχρονη και να εναρµονισθεί έτσι µε τα επίπεδα των προηγµένων χωρών, για να καλυφθούν οι 
µίνιµουµ µορφωτικές απαιτήσεις της εποχής µας��85. Στην επέκταση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, 
βρίσκει εφαρµογή και η βασική εκπαιδευτική πολιτική πρόταση της Ν.∆. και του φιλελευθερισµού, για 
την εξασφάλιση ��ισότητας ευκαιριών��, που στην παρούσα συγκυρία, ερµηνεύεται µε την παροχή, ίσης, 
γενικευµένης και υποχρεωτικής εκπαίδευσης, σε όλο το πληθυσµό. Η εξασφάλιση της ισότητας 
ευκαιριών προσλαµβάνεται, µε την έννοια παροχής της δυνατότητας να εκπαιδεύεται ο µαθητικός 
πληθυσµός, στις ίδιες συνθήκες και κάτω από τα ίδια προγράµµατα. Με την θέσπιση της 9ετούς 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ουσιαστικά δεν εξασφαλίστηκε ποτέ η υποχρεωτικότητά της, αλλά 
λειτουργούσε περισσότερο δυνητικά), η κυβέρνηση της Ν.∆. ικανοποιεί το αίτηµα για ίσες ευκαιρίες, 
καθιερώνοντας παράλληλα (παρά την διαµεσολάβηση χρονικού διαστήµατος), την απρόσκοπτη 
µετάβαση στην αµέσως επόµενη βαθµίδα, δηλαδή το Γυµνάσιο. 
 ∆εύτερο κεντρικό ζήτηµα της εκπαιδευτικής φιλοσοφίας της Ν.∆. και της θεωρίας του 
φιλελευθερισµού, υπήρξε ο αξιοκρατικός έλεγχος και η αξιολόγηση των µαθητών, ως απαραίτητο 
στοιχείο εξασφάλισης και αναβάθµισης της ποιότητας, της κρατικής εκπαίδευσης, θέση που άµεσα 
εφαρµόστηκε στην µετάβαση από τον πρώτο κύκλο στο δεύτερο κύκλο της δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης.  
 Η εκπαιδευτική πολιτική πρόταση της Ν.∆., που αποβλέπει στον περιορισµό των αποφοίτων στη 
Μέση Γενική Εκπαίδευση, και στον επακόλουθο περιορισµό των εισαγοµένων στην Τριτοβάθµια 
Εκπαίδευση, εγγράφεται ακόµα και στον περιορισµό του αριθµού των εισαγοµένων στα Α.Ε.Ι., µε 
ταυτόχρονη αύξηση του αριθµού εισαγοµένων στα ΚΑΤΕΕ, σε µια προσπάθεια να στραφούν οι 
απόφοιτοι της Μέσης εκπαίδευσης προς την Ανώτερη Τριτοβάθµια τεχνολογική εκπαίδευση86. Ο 
περιορισµός του αριθµού των αποφοίτων από τα Α.Ε.Ι. αποτελεί σταθερό εκπαιδευτικό στόχο, που δεν 
ικανοποιείται στο επιθυµητό επίπεδο µε την θέσπιση αυστηρών επιλεκτικών διαδικασιών και την ύπαρξη 
αριθµητικού περιορισµού. Υπό αυτό το πνεύµα, εισάγονται µέτρα διοικητικού ελέγχου και 
εντατικοποίησης των σπουδών στα Α.Ε.Ι., µε την επιβολή αναγκαστικής ��διοχέτευσης�� φοιτητών στα 
Ανώτερα Ιδρύµατα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, τη στιγµή που ακόµα και η αποκαλούµενη ως 
��συντηρητική�� Ακαδηµία Αθηνών, προβάλλει το αίτηµα για σηµαντική αριθµητική αύξηση87  των 
εισαγοµένων στα Τριτοβάθµια Ιδρύµατα.  
 Ο αριθµητικός περιορισµός εισακτέων στα Α.Ε.Ι., αλλά και τα µέτρα εντατικοποίησης των 
σπουδών, προσδιορίζουν ένα γενικότερο πλαίσιο εκπαιδευτικής πολιτικής που κύρια στρέφεται προς 
τους αποφοίτους του Γυµνασίου που βρίσκονται ενόψει ενός καθοριστικού σηµείου επιλογής 
εκπαιδευτικού δικτύου. Οι ��αντιφοιτητικές ρυθµίσεις�� του Ν.815, στόχο έχουν, να λειτουργήσουν 

                                                           
85 . Κοντογιαννόπουλος Β., ��Στόχος της Κυβερνήσης η ποιοτική βελτίωση της σταθµής των Σχολείων��, ∆ιδασκαλικό 
Βήµα, Αρ.Φ.853, 1 Σεπτέµβριος 1979, σελ.4. 
86 . Ο αριθµός εισακτέων κατά την δικτατορία, παρουσιάζει συνεχή ανοδική τάση, µε αποτέλεσµα παρά την εφαρµογή 
αριθµητικού περιορισµού, τα ποσοστά υποψηφίων προς τον αριθµό εισακτέων να κινούνται σε ικανοποιητικό αριθµό. 
Συγκεκριµένα, ενώ το 1966 οι υποψήφιοι ήταν 36.460 και οι εισαγόµενοι 10.485, δηλ. αναλογία περίπου 1/3 καθ� όλη τη 
διάρκεια της δικτατορίας η αναλογία κυµαινόταν µεταξύ του εντυπωσιακού ½ και 1/3. Το έτος 1974 οι υποψήφιοι 
ανέρχονταν σε 64.093, οι εισακτέοι σε 15.975, δηλ. ποσοστό 24,9%, το 1975 αντίστοιχα, οι υποψήφιοι 75.812, εισακτέοι 
17.146 και ποσοστό 22.6% και τέλος το 1976, οι υποψήφιοι ήταν 78.136, ενώ οι εισακτέοι 13.000, δηλαδή ποσοστό 
16,5%. Η µείωση του αριθµού εισακτέων στα Α.Ε.Ι. δηµιούργησε σοβαρές αντιδράσεις, κυρίως εξαιτίας της 
��µετατόπισης�� του αριθµού εισακτέων από τα Α.Ε.Ι. στα ΚΑΤΕΕ. Σύµφωνα µε τον Υπουργό Παιδείας Γ.Ράλλη, ��το 
µέτρον του περιορισµού των εισακτέων εις τα Α.Ε.Ι., το οποίον όµως, κατά βάσιν, δεν είναι περιορισµός, διότι 
περιορίζεται µέν ο αριθµός των εισακτέων, κατά 3.800 περίπου, εις τα Α.Ε.Ι., ηυξήθη όµως ο αριθµός των εισακτέων εις 
τάς Ανωτέρας Τεχνικάς Σχολάς κατά ίσον αριθµόν, ώστε δεν έχοµε µείωσιν, αλλά απλώς µίαν µετατόπισιν��. Πρακτικά της 
Βουλής, Συνεδρίασις Γ΄, 6 Οκτωβρίου 1976, σελ.34.  
87 . Από τους πλέον συντηρητικούς θεσµούς της ελληνικής ακαδηµαϊκής διανόησης, που διαχρονικά εξέφραζε 
αντιδραστικές απόψεις σε κάθε προσπάθεια εκσυγχρονιστικών εκπαιδευτικών µεταρρυθµίσεων, η Ακαδηµία Αθηνών, 
προβάλλει το αίτηµα για αύξηση των εισαγοµένων στα Α.Ε.Ι. Συγκεκριµένα προτείνει ��τον διπλασιασµό της σηµερινής 
δυναµικότητας των ΑΕΙ, ήτοι εις αριθµόν εισακτέων κατ� έτος ίσον προς 35.000, έναντι 17.000 περίπου του 1975��, 
Καθηµερινή, 5 Φεβρουαρίου 1976, σελ.3.  
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ανασχετικά στην διάθεση των αποφοίτων του Γυµνασίου για µετάβαση στο Γενικό Λύκειο και αργότερα 
στα Α.Ε.Ι., συστήνοντας µια συνολική εκπαιδευτική προβαλλόµενη εικόνα, εντατικοποίησης σπουδών 
και συνεχών αυστηρών επιλεκτικών διαδικασιών. Τα διοικητικά µέτρα που προβλέπει ο Ν.815, για 
απώλεια της φοιτητικής ιδιότητας (εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις επαρκούς φοίτησης) και η 
υποχρεωτική µετάβαση στα ΚΑΤΕΕ88, αυτή ακριβώς την λειτουργία έχουν, να διοχετεύσουν το µήνυµα 
στους αποφοίτους του Γυµνασίου, πως η πρόσβαση και αποφοίτηση από τα Α.Ε.Ι. καθίσταται ολοένα πιο 
δυσχερής καθώς απαιτούνται ιδιαίτερες µαθησιακές ικανότητες και αναµφισβήτητα, φυσικό ��ταλέντο��. 
 Ωστόσο, η Νέα ∆ηµοκρατία απέτυχε να µετατρέψει τόσο τις εκπαιδευτικές της εξαγγελίες, όσο 
και τα νοµοθετικά µέτρα, σε ουσιαστικές προθέσεις και πρακτική εφαρµογή, αδυνατώντας έτσι ��να 
δηµιουργήσει τους όρους για την επιτυχία της µεταρρύθµισης όπως την έβλεπε και όπως την ήθελε��89, 
γεγονός αδιαµφισβήτητο το 1981, στην ύστατη προσπάθεια υπεράσπισης ενός αυτο-αναιρούµενου από 
την ίδια θεσµού, που άλλωστε αποτέλεσε θεµέλιο λίθο για την πραγµάτωση της εκπαιδευτικής της 
πολιτικής φιλοσοφίας. Η θέσπιση αυστηρών εξετάσεων, προσδοκία της Ν.∆. ήταν, να αποτελέσει 
φραγµό στην ανεξέλεγκτη πρόσβαση στα Γενικά Λύκεια, συντελώντας σε µια πρώιµη επιλογή και για τα 
Τριτοβάθµια Ιδρύµατα, ενισχύοντας παράλληλα την Τεχνικοεπαγγελµατική εκπαίδευση. Θεµελιακή 
θέση στην εκπαιδευτική πολιτική πρόταση της Ν.∆., υπήρξε η ανάπτυξη της ΤΕΕ, ως απαραίτητη 
προϋπόθεση οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας. Ωστόσο, ��η έντονη λαϊκή αντίδραση, η άρνηση της 
στροφής προς την Τεχνικοεπαγγελµατική εκπαίδευση από µαθητές και γονείς και ο συνακόλουθος 
δισταγµός δραστικής χρησιµοποίησης του µηχανισµού των εξετάσεων λόγω των πολιτικών του 
συνεπειών δεν επέτρεψε την πραγµατοποίηση του διπλού αυτού δικτύου��90.  
 Ο αριθµός βέβαια των µαθητών που στράφηκαν τελικά προς την Τ.Ε.Ε., είτε λόγω αποτυχίας 
στις εισαγωγικές εξετάσεις για τα Γ.Λ., είτε για άλλους λόγους, ήταν µεγαλύτερος από εκείνον που 
αντιπροσωπεύουν τα παρουσιαζόµενα, κατά την ανάλυση νοµοσχέδια, ποσοστό. Η στροφή όµως αυτή 
δεν έφτασε ποτέ σε ικανοποιητικά επίπεδα (σύµφωνα µε τα σχεδιαζόµενα από την κυβέρνηση), τα οποία 
θα µείωναν την ανισόρροπη κατανοµή του µαθητικού δυναµικού και θα έδιναν κάποια λύση στο 
αδιέξοδο της γενικής εκπαίδευσης, σύµφωνα µε τους προσανατολισµούς και τους στόχους της 
µεταρρύθµισης του 1976-77.  
 Βασικός στόχος της εκπαιδευτικής πολιτικής της Ν.∆., κυρίως µε τις εκπαιδευτικές 
µεταρρυθµίσεις των ετών 1976-77, υπήρξε ο έλεγχος µαθητικής ροής προς τις ανώτερες βαθµίδες της 
εκπαίδευσης, επιδιώκοντας την ��υποχρεωτική�� στροφή των µαθητών µετά την 9εατή υποχρεωτική 
εκπαίδευση προς την κατεύθυνση της Τεχνικοεπαγγελµατικής. Η εγκαθίδρυση του νέου θεσµού που 
εγκαινίασε η εκπαιδευτική µεταρρύθµιση µετά την πάροδο 5 ετών και παρά τις διαρκείς προσπάθειες 
αριθµητικής ενίσχυσης του Τεχνικού Λυκείου, αποδείχθηκαν αναντίστοιχες προς τον επιδιωκόµενο 
εκπαιδευτικό στόχο. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε στοιχεία του 198391, κατά το σχολικό έτος 1973-4, το 
ποσοστό των µαθητών της ΤΕΕ στο  σύνολο της Μέσης Εκπαίδευσης ανερχόταν σε 19,5%, και το 
ποσοστό των µαθητών ΤΕΕ στο σύνολο του Β΄ κύκλου της Μέσης Εκπαίδευσης σε 32%. Τα αντίστοιχα 
ποσοστά κατά το σχολικό έτος 1981-82, µετά την θέσπιση των γνωστών µέτρων, υπέστησαν ουσιαστική 

                                                           
88 . Συγκεκριµένα, όπως προκύπτει από τον Ν.815/78, ΦΕΚ 147, τεύχ.Α΄, άρθρο 22, ��φοιτηταί απολέσαντες την 
φοιτητικήν ιδιότητα κατ� εφαρµογήν των διατάξεων των άρθρων 18, 20 και 21 του παρόντος, δύνανται να εγγράφωνται ή 
να κατατάσσωνται εις τάς Ανωτέρας Τεχνικάς και Επαγγελµατικάς Σχολάς��. Το άρθρο 18 παρ.1 ορίζει πως ��η φοιτητική 
ιδιότης δεν δύναται να διαρκέση επί χρονικόν διάστηµα µεγαλύτερον των υπό των κειµένων διατάξεων προβλεποµένων 
κατά Σχολήν ετών φοιτήσεως πορσηυξηµένων κατά το ήµισυ τούτων��. Επίσης το άρθρο 20 παρ.4, ορίζει, ��φοιτηταί 
επανλαµβάνοντες την φοίτησιν εις το αυτό έτος και απορριφθέντες κατά την δευτέραν τµηµατική εξεταστικήν περίοδο εις 
δύο ή περισσότερα µαθήµατα, αποβάλλουν την φοιτητικήν ιδιότητα, διαγραφόµενοι εκ των καταλόγων των φοιτητών του 
οικείου ΑΕΙ��.  
89 . Φραγκουδάκη Α.-Κονδύλη Μ., Η εκπαιδευτική µεταρρύθµιση ως πολιτική ιδεολογία: Η θέση των πολιτικών κοµµάτων 
για την εκπαίδευση��, σελ.111. 
90 . Κασσωτάκης Ι.Μ., Το ενιαίο πολυκλαδικό λύκειο: οι λόγοι δηµιουργίας του και οι προοπτικές του στη χώρα µας - µια 
κριτική θεώρηση, στο περ. Εκπαίδευση και Επάγγελµα, τόµ.1, αρ.1, Οκτώβριος 1987, σελ.23.  
91 . Εισηγητική Έκθεση του Ν.1404/83, ��∆οµή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων��, ΦΕΚ 173, 
τεύχ.Α΄, σσ.2-3. 
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µείωση, ώστε το µεν ποσοστό των µαθητών της ΤΕΕ στο σύνολο της Μ.Ε. να αντιστοιχεί σε µόλις 11,5% 
και το ποσοστό των µαθητών ΤΕΕ στο σύνολο του Β΄ κύκλου της Μέσης Εκπαίδευσης σε 28%, 
επιδεικνύοντας µε τον ασφαλέστερο τρόπο την αποτυχία εγκαθίδρυσης των νέων θεσµών, οι οποίοι 
άλλωστε αποτελούσαν το θεµέλιο λίθο της εκπαιδευτικής πολιτικής της Νέας ∆ηµοκρατίας.  
 Το στόχο της διοχέτευσης της πλειοψηφίας του µαθητικού δυναµικού στην ΤΕΕ, η Ν.∆., σε 
µεγάλο βαθµό προσπάθησε να αµβλύνει, υπό την κάλυψη του ��φιλελεύθερου�� επιχειρήµατος, για 
ελεύθερη πρόσβαση στις βαθµίδες, υπό την προϋπόθεση όµως ελέγχου της ��αξίας�� και της ��φυσικής 
κλίσης��, που αποτελούσαν άλλωστε, την µόνη προϋπόθεση για την επιτυχία στην αυστηρή, αλλά 
αντικειµενική αξιολόγηση των εξετάσεων. Η αρχή της αξιοκρατίας που πρεσβεύει η φιλελεύθερη 
θεωρία, ανταποκρίνεται πλήρως στις εκπαιδευτικές προβολές της Ν.∆., καθώς διατείνεται πως µόνο τα 
αντικειµενικά προσόντα και οι επιδόσεις των µαθητών λαµβάνονται υπόψη και κανένα άλλο κοινωνικο-
οικονοµικό γνώρισµα. Η εκπαιδευτική πολιτική που εφάρµοσε η Ν.∆., παρείχε τη βεβαιότητα για την 
τήρηση της ��ισότητας ευκαιριών��, µε τη συγκεκριµένη µορφή και περιεχόµενο που προσδιορίζονται 
από τη φιλελεύθερη θεωρία.  
 Παράλληλα, στις ��αιτιάσεις�� της αντιπολίτευσης για ωσεί ��εξαναγκαστική�� στροφή των 
µαθητών στο τεχνικοεπαγγελµατικό λύκειο, και κατά συνέπεια τον περιορισµό της ελεύθερης ατοµικής 
επιλογής των µαθητών και των γονέων, η Ν.∆. αντιπροβάλλει την δυνατότητα ελεύθερης επιλογής 
µεταξύ των δύο υφιστάµενων τύπων Λυκείου, εφόσον δεν θεσπίζει αριθµητικό περιορισµό, και επιτρέπει 
την εξέταση των µαθητών ταυτόχρονα και στους δύο τύπους Λυκείου. Ωστόσο, προκειµένου να επιτύχει 
στην εφαρµογή της εκπαιδευτικής της πολιτικής, καλεί τους µαθητές και τους γονείς να επιλέξουν την 
εκπαίδευση, που τους εξασφαλίζει επαγγελµατική κατοχύρωση και βρίσκεται σε συµφωνία µε τις 
ατοµικές τους ��κλίσεις�� και ��ικανότητες��, σε µια σαφή προσπάθεια υπόδειξης της 
τεχνικοεπαγγελµατικής εκπαίδευσης, ως την καλύτερη δυνατή επιλογή κατεύθυνσης στο εκπαιδευτικό 
δίκτυο. 
 Τελευταίο, αλλά βασικό επιχείρηµα, σύλληψης, υλοποίησης και τεκµηρίωσης της 
εφαρµοζόµενης εκπαιδευτικής πολιτικής στη διαδικασία της µετάβασης από το Γυµνάσιο στο Λύκειο, 
υπήρξε η ανάγκη διατήρησης ενός υψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου. Σταθερή υπήρξε η προβολή της 
θέσης από τη Ν.∆., πως η ανεξέλεγκτη πρόσβαση στις βαθµίδες της εκπαίδευσης, ως συνέπεια της 
κατάργησης των επιλεκτικών διαδικασιών, υπονοµεύει σταθερά το επίπεδο σπουδών των µαθητών, 
εξαιτίας ακριβώς της δυνατότητας που παρέχεται σε µαθητές µε µαθησιακές δυσχέρειες να προωθούνται 
στις ανώτερες βαθµίδες. Συνεπώς, ο αξιοκρατικός έλεγχος µε αντικειµενικά κριτήρια διαµέσου 
επιλεκτικών διαδικασιών, καθιστά εφικτή την διατήρηση ενός υψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου, 
επιτρέποντας την πρόσβαση σε µαθητές µε αναγνωρισµένη µαθησιακή ικανότητα. ∆ιαγράφεται δηλαδή, 
η αναβάθµιση της ποιότητας της παρεχόµενης εκπαίδευσης, διαµέσου ελέγχου και περιορισµού, όσων 
συνεχίζουν στις ανώτερες βαθµίδες της εκπαίδευσης, δίχως να αναλύεται εξαντλητικά και τεκµηριωµένα 
το όλο σκεπτικό, αλλά κυρίως χωρίς να προσδιορίζεται ένα συνολικό νέο στρατηγικό πλάνο επίτευξης 
της ποιοτικής ανόδου. Γεγονός είναι, πως η σχετική επιχειρηµατολογία παραµένει στην προβολή της 
ποιότητας, διαµέσου µιας διαδικασίας που µε µηχανιστικό περισσότερο τρόπο επικαλείται τον 
περιορισµό της ποσότητας.  
 
 Η εκπαιδευτική πολιτική του ΠΑ.ΣΟ.Κ., καθ� όλη την περίοδο 1974-1981, ασκεί έντονη κριτική 
στην κυβέρνηση για την θέσπιση επιλεκτικών διαδικασιών µετάβασης από τη µια βαθµίδα εκπαίδευσης 
στην επόµενη. Αντίθετα η δική του πρόταση, προσβλέπει σε µια ελεύθερη µετάβαση από το ∆ηµοτικό 
στο Γυµνάσιο και µετέπειτα στο Λύκειο, αίροντας οποιαδήποτε επιλεκτική διαδικασία, σε µια 
προσπάθεια παροχής γενικευµένης εκπαίδευσης σε όλους τους πολίτες, θέτοντας σε εφαρµογή την 
φιλοσοφία της ��ισότητας ευκαιριών�� και της ��ισότητας αποτελέσµατος�� στο εκπαιδευτικό σύστηµα. 
Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. σταθερά προβάλλει ιδεολογικές και ηθικές αιτιάσεις για την ακολουθούµενη εκπαιδευτική 
πολιτική της Νέας ∆ηµοκρατίας που βασίζεται στην λειτουργία αυστηρών επιλεκτικών διαδικασιών, την 
επικράτηση του ιδεολογήµατος για αξιοκρατία και αξιολόγηση, ως απαραίτητες προϋποθέσεις ποιοτικής 
ανόδου και καθορισµού αυξηµένων εκπαιδευτικών standards, που συστηµατικά παραµένουν 
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απροσδιόριστα, τόσο για την δυνατότητα και νοµιµοποίηση καθορισµού τους, όσο τελικά και για την 
ίδια την ποιότητά τους.  
 Η εκπαιδευτική πολιτική προσέγγιση του ΠΑ.ΣΟ.Κ., αντιτίθεται στις επιλεκτικές διαδικασίες 
που θεσπίζει η κυβέρνηση, θέση που εδράζεται στην πεποίθηση για την ανάγκη άρσης των ανισοτήτων, 
ιδιαίτερα των εκπαιδευτικών, που αποτελούν τη χειρότερη µορφή ανισότητας. Η εκπαιδευτική πολιτική 
πρόταση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. για ��ισότητα ευκαιριών��, αντανακλάται στην πρόταση σχεδίου νόµου, που 
καταθέτει, για την άρση των επιλεκτικών διαδικασιών πρόσβασης, γεγονός ιδιαίτερα σηµαντικό στην 
κατανόηση και ερµηνεία του τρόπου σύλληψης και σχεδιασµού της γενικότερης εκπαιδευτικής 
στρατηγικής.   
 Την εκπαιδευτική του πολιτική πρόταση, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. θέτει σε άµεση εφαρµογή µε την 
ανάληψη της εξουσίας, το 1981. Αναµφισβήτητα, η κατάργηση των εξετάσεων µετάβασης στους δύο 
παράλληλους τύπους Λυκείου το 1981, ενισχύει την ελεύθερη πρόσβαση στην εκπαίδευση, οµάδων 
πληθυσµού που εξαιτίας κοινωνικο-οικονοµικών δυσχερειών και µαθησιακών προβληµάτων, τίθονταν 
εκτός εκπαιδευτικού συστήµατος, ή αδυνατούσαν να αποφοιτήσουν, έχοντας λάβει µια 12ετή πλήρη 
σχολική µόρφωση. Υπό αυτό το πνεύµα, οποιαδήποτε κατάργηση επιλεκτικών διαδικασιών εντάσσεται 
στο πνεύµα ακύρωσης των εκπαιδευτικών ανισοτήτων, χωρίς όµως να είναι δυνατό να υποστηριχθεί, πως 
ικανοποιεί ή επαρκεί αυτή η ρύθµιση, την κατάργηση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων που οφείλονται σε 
παράγοντες εκτός εκπαιδευτικού συστήµατος, τους οποίους όµως το σχολείο µεταφράζει και αξιολογεί, 
σύµφωνα µε τη δική του ιεραρχική αξιολόγηση προσόντων, που σύνηθες είναι να έχουν κατακτηθεί 
εκτός σχολικού συστήµατος.  
 Το ζήτηµα της ισότητας ευκαιριών, αντιµετωπίζεται ικανοποιητικά από την Κυβέρνηση του 
ΠΑ.ΣΟ.Κ., εισάγοντας για πρώτη φορά στην ελληνική εκπαιδευτική πραγµατικότητα, την έννοια της 
��ισότητας αποτελέσµατος��. Σύµφωνα µε την εκπαιδευτική στρατηγική του ΠΑ.ΣΟ.Κ., καθιερώνεται 
άτυπα, ουσιαστικά µια 12ετής εκπαίδευση, χωρίς την διαµεσολάβηση εξεταστικών διαδικασιών, 
καθιστώντας έτσι δυνατή, τη λήψη ίσης εκπαίδευσης, τουλάχιστον από απόψεως χρονικής περιόδου και 
θεσµικού επιπέδου, όχι όµως και ίσης ποιότητας, αφού παρά τις γνωστές εξαγγελίες για κατάργηση της 
ιδιωτικής εκπαίδευσης, δεν πρόκειται να ληφθεί κανένα ανάλογο µέτρο, όχι µόνο κατά την ερευνώµενη 
περίοδο, αλλά καθ� όλη τη διάρκεια που παρέµεινε το ΠΑ.ΣΟ.Κ. στην εξουσία (Ιούνιος 1989).  
 Όπως παρουσιάστηκε στην ανάλυση του εκπαιδευτικού λόγου του ΠΑ.ΣΟ.Κ. καθ� όλη την 
περίοδο παραµονής στην αντιπολίτευση, η προβολή του αιτήµατος για παροχή ευρείας µόρφωσης σε 
ολόκληρο το πληθυσµό, κυριαρχούσε έναντι οποιουδήποτε άλλου εκπαιδευτικού ζητήµατος. Για το 
ΠΑ.ΣΟ.Κ., όπως άλλωστε προβλήθηκε µέσα από την προσέγγιση των πολιτικών του κειµένων, ο 
σοσιαλιστικός µετασχηµατισµός και η γενικότερη κοινωνικο-οικονοµική αλλαγή επιτυγχάνεται µέσα από 
την δηµιουργία πολιτών ��υπεύθυνων�� που θα αναπτύσσουν έντονη κινητικότητα και δράση στην 
µετεξέλιξη της ελληνικής κοινωνικής πραγµατικότητας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγµάτωση 
του στόχου, παρουσιάζεται η γενικευµένη εκπαίδευση των πολιτών92, τόσο µε την χρονική επέκταση 
παραµονής τους στο επίσηµο εκπαιδευτικό σύστηµα, αλλά ακόµα και µε την καθιέρωση της διαβίου 
εκπαίδευσης93, για πληθυσµιακές οµάδες µεγάλης ηλικίας ή ορεινών και αποµακρυσµένων περιοχών, 

                                                           
92 . ��Το µόνο στο οποίο µπορεί να γίνει παρέµβαση εκ µέρους του κράτους για εξίσωση των ευκαιριών των ατόµων είναι 
οι γνώσεις. Με τις γενικές γνώσεις οι πολίτες ανεβάζουν το µορφωτικό επίπεδο του συνόλου µε αποτέλεσµα να 
δηµιουργούνται προϋποθέσεις επιτάχυνσης του ρυθµού αύξησης της υλικής ευηµερίας γενικά��. Μπήτρος Γ.Κ., Κοινωνικό 
Κράτος: από την Αρχή του τέλους στο Τέλος της αρχής, στο περ. Κοινωνία Πολιτών, τεύχ. 1ο, ∆εκέµβριος 1998, σελ.17.  
93 . Η εκπαιδευτική προβολή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. για αύξηση και γενίκευση της παρεχόµενης εκπαίδευσης σε ολόκληρο το 
πληθυσµό αλλά και η παροχή γενικότερης µόρφωσης εκτός σχολικού δικτύου, σύµφωνα µε το αίτηµα για ��διαβίου 
εκπαίδευση��, όπως παρουσιάστηκε σε προηγούµενο τµήµα της εργασίας µας, αλλά και η καθιέρωση ελεύθερης µετάβασης 
στο εκπαιδευτικό σύστηµα, όπως καθιερώνεται, σηµατοδοτεί το νέο ρόλο που προσδοκάται να διαδραµατίσει η εκπαίδευση 
στις νέες κοινωνικο-οικονοµικές εξελίξεις στη νέα δεκαετία. Το ΠΑΣΟΚ, προσδιορίζει την εκπαιδευτική του πολιτική, στα 
πλαίσια της δεκαετίας του �80, λαµβάνοντας υπόψη ��ότι πέρασε η εποχή κατά την οποία οι γνώσεις που εξασφάλιζε το 
σχολείο, η επίσηµη παιδεία, αρκούσαν για ολόκληρη ζωή. Η απαξίωση των γνώσεων, η επιτάχυνση της επαγγελµατικής, της 
οικονοµικής και γεωγραφικής κινητικότητας και η ταχύρρυθµη αλλαγή της τεχνολογίας κάνει αναγκαία στο µέλλον την αλλαγή 
επαγγέλµατος µέσα στα πλαίσια µιας γενιάς και τη συνεχή µετεκπαίδευση και επιµόρφωση��. Εισηγητική Έκθεση του σχεδίου 
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όπου η λειτουργία σχολικού δικτύου καθίσταται δυσχερής. Θεµελιώδη εκπαιδευτική αρχή, αποτελεί η 
παροχή γενικευµένης εκπαίδευσης, θέση άλλωστε που εντάσσεται σύµφωνα µε την πολιτική του 
φιλοσοφία, στο ειδικότερο πλαίσιο της ισότητας ευκαιριών και στη γενικότερη φιλοσοφία της 
προνοιακής πολιτικής που πρόκειται να ακολουθήσει σε συγκεκριµένους τοµείς της κοινωνικής 
πραγµατικότητας.  
 Παρά όµως, την φαινοµενική εκπαιδευτική πολιτική ακολουθία του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στο ζήτηµα της 
εφαρµογής της ��ισότητας ευκαιριών��, εντούτοις, το ζήτηµα της κατάργησης του αριθµητικού 
περιορισµού για την πρόσβαση στα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, αποσιωπάτε συστηµατικά, τη 
στιγµή που το συγκεκριµένο αίτηµα αποτέλεσε ζήτηµα υψίστης εκπαιδευτικής προβολής, τόσο κατά την 
περίοδο 1974-1981, αλλά ακόµα και κατά την προεκλογική περίοδο του 1981. Το θέµα της κατάργησης 
των εξετάσεων και η υπόσχεση για ελεύθερη πρόσβαση σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, αποτελεί 
κεντρικό ζήτηµα, που βρίσκεται σε άµεση διασύνδεση µε ολόκληρη την εκπαιδευτική δοµή.  
 Παράλληλα, ακόµα και η πάγια εκπαιδευτική προβολή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. για ποσοτική και ποιοτική 
διεύρυνση της παρεχόµενης εκπαίδευσης, συγχέεται ή συσκοτίζεται σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. 
Συγκεκριµένα, ο Μ.∆ρεττάκης αναλύοντας τις θέσεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ. το 1980, τάσσεται ρητά κατά της 
διάκρισης των Λυκείων σε Γενικά και Τεχνικά, αντιπροτείνοντας, τη δηµιουργία ενός ενιαίου 
µεταγυµνασιακού σχολείου και την κατάργηση των εισιτηρίων εξετάσεων από το τριτάξιο γυµνάσιο στο 
ενιαίο µεταγυµνασιακό σχολείο. ��Ο κάθε απόφοιτος του τριτάξιου γυµνασίου θα µπορεί ελεύθερα να 
συνεχίζει την εκπαίδευσή του ή να µπαίνει αµέσως στην παραγωγική διαδικασία��94.  
 Τον Οκτώβριο του 1981 ο Πρόεδρος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. θα εντείνει την ασάφεια γύρω από το 
ζήτηµα της εκπαιδευτικής πολιτικής που πρόκειται να ακολουθήσει η νέα κυβέρνηση. Συγκεκριµένα, 
αναλύοντας την εκπαιδευτική πρόταση του ΠΑ.ΣΟ.Κ., ρητά αναφέρει την πρόθεση να καταργηθούν οι 
εξετάσεις µεταξύ των εκπαιδευτικών βαθµίδων, νοµοθετώντας την υποχρεωτική εκπαίδευση 12ετή 
θεσπίζοντας παράλληλα ελεύθερη την πρόσβαση στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση χωρίς εξετάσεις και 
επιλεκτικές διαδικασίες εντός των πλαισίων της Μέσης εκπαίδευσης. Στο αναδυόµενο ερώτηµα για την 
επαγγελµατική τύχη των χιλιάδων λογικά αποφοίτων, όπως θα προκύψουν από την ελεύθερη πρόσβαση 
στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση, ο Α.Παπανδρέου, αδιαµφισβήτητα διαχωρίζει, γεγονός πρωτοφανές, τη 
λήψη πτυχίου από την ανάγκη ή κρατική δέσµευση για επαγγελµατική αποκατάσταση95. 

                                                                                                                                                                                   
νόµου ��∆οµή και την λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων��, 16 Σεπτεµβρίου 1993, σελ.7. Η 
απαίτηση για µεγαλύτερες προσαρµοστικές ικανότητες των εργαζοµένων, στα πλαίσια των νέων πολιτικών για µείωση του 
χρόνου εργασίας, αποτελεί σταθερή πολιτική προβολή του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανασυγκρότησης. 
Συγκεκριµένα, ο τοµέας της εκπαίδευσης προβλέπεται να διαδραµατίσει κυρίαρχο ρόλο στη νέα δεκαετία. Οι νέες ανάγκες 
προκύπτουν από τη µείωση του χρόνου απασχόλησης, µε αποτέλεσµα να απαιτείται η έµφαση στην συνεχιζόµενη 
εκπαίδευση (life - long process), στενά συνδεδεµένη µε την απασχόληση, την συµµετοχή στη λήψη των αποφάσεων και 
την κοινωνική δραστηριότητα. Η ανάγκη για ανακύκλωση της γνώσης, αναµένεται να καταστήσει τα άτοµα περισσότερο 
προσαρµοστικά στις νέες εξειδικευµένες, οικονοµικές, κοινωνικές και τεχνολογικές αλλαγές, που κατά την δεκαετία του 
1980 προβλέπεται να είναι περισσότερο ραγδαίες από κάθε άλλη χρονική περίοδο. Συνολικά, το ζήτηµα του ρόλου της 
εκπαίδευσης στη νέα δεκαετία του �80, ανάγεται σε κεντρικό ζήτηµα στρατηγικής επιλογής από τον ΟΟΣΑ. Στα πλαίσια 
των συζητήσεων που αναπτύσσονται εντός του οργανισµού, ιδιαίτερα σηµαντική είναι η ανάλυση του B.Sefer, για το ρόλο 
και τη λειτουργία της δια-βίου εκπαίδευσης. Sefer B., The Economic Envirοnment and Social Policy of the OECD 
Countries in the �80s, στο, OECD (Συλλ.τόµ.), The Welfare State in Crisis, Organisation for Economic Co - operation and 
Development, OECD, Paris 1981, σελ.132. Η εξαιρετική ανάπτυξη των τεχνολογιών, καθώς και η µετατροπή της 
παγκόσµιας οικονοµίας και των πολιτικών συστηµάτων, δηµιουργούν νέες απαιτήσεις για ευελιξία και 
προσαρµοστικότητα, τόσο εκ µέρους της κοινωνίας όσο και εκ µέρους των ατόµων. Fagerlind I. - Saha L.J., Education and 
National Development, a comparative development, Pergamon Press, Oxford, N.Y., 1989, σελ.3.  
94 . ∆ρεττάκης Μ., ��Το Νοµοσχέδιο για τον τρόπο εισαγωγής στις ανώτατες και ανώτερες σχολές��, στο Ενηµερωτικό 
∆ελτίο, Εκδ.ΚΕ.ΜΕ.∆ΙΑ. - ΠΑ.ΣΟ.Κ., Φλεβάρης - Μάρτης 1980, σελ.90. 
95 . Ο πρόεδρος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. σε προεκλογική του οµιλία στα Τρίκαλα, τονίζει την προταρχικότητα της εκπαίδευσης στο 
κυβερνητικό πρόγραµµα που πρόκειται να θέσει σε εφαρµογή. ��Για µας, η νιότη, η νέα γενιά, είναι το θεµέλιο της 
αλλαγής και η ελπίδα του µέλλοντος. Θα αντιµετωπίσουµε αµέσως την σκουριασµένη αναχρονιστική παιδεία µε νέα 
προγράµµατα για τα παιδιά µας. Θα καταργήσουµε την παραπαιδεία, (...). Τονίσαµε πως θα καταργήσουµε τις εισαγωγικές 
πανελλήνιες εξετάσεις και στα λύκεια και στο πανεπιστήµιο (...) δεν πρέπει να υπάρχει κανείς νέος που να θέλει να 
σπουδάσει και να µη το µπορεί��. Εφηµ. Θεσσαλονίκη, 1 Οκτωβρίου 1981, σελ.11. Στο ίδιο πνεύµα, σε συνέντευξή του, 
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 Ο εκπαιδευτικός λόγος που εκπέµπει το ΠΑΣΟΚ, διαφοροποιείται σταδιακά αλλά σηµαντικά σε 
σχέση µε προηγούµενες διακηρύξεις τους, µε την ανάληψη της εξουσίας, αλλά και αναφορικά προς τα 
µεταρρυθµιστικά µέτρα που ανέλαβε να υλοποιήσει η νέα κυβέρνηση. Συγκεκριµένα, εισάγεται στην 
εκπαιδευτική πολιτική επιλογή του ΠΑΣΟΚ, η έννοια της φυσικής ��κλίσης��, που άµεσα ταυτίζεται µε 
την εκπαιδευτική σκέψη του φιλελευθερισµού, και ακολούθησε (τουλάχιστον σε προβαλλόµενο 
εκπαιδευτικό λόγο) η Ν.∆. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αναφοράς στη φυσική κλίση των µαθητών για 
ανώτατες σπουδές, εντοπίζεται στην εισηγητική έκθεση του Ν.1404/83, όπου, σε µια συνολική κριτική 
προσέγγιση των δύο δικτύων της παρεχόµενης κρατικής εκπαίδευσης κατά την τελευταία 10ετία, ρητά 
αναφέρεται πως ��η επικράτηση της αντίληψης ότι τα Α.Ε.Ι. είναι η µόνη αποδεκτή και καταξιωµένη, 
προοπτική, συντελεί στο να κατευθύνονται προς αυτά ακόµα και µαθητές που δεν έχουν πραγµατική κλίση ή 
σαφή και ώριµη επιλογή για Πανεπιστηµιακή εκπαίδευση��96. Στο ίδιο κείµενο, βρίσκεται ακόµα µια 
ανακολουθία εκπαιδευτικής πολιτικής προβολής, σε σχέση µε όσα το ΠΑ.ΣΟ.Κ. υποστήριζε κατά την 
περίοδο 1974-1981. Συγκεκριµένα, στην εισηγητική έκθεση πραγµατοποιείται αναλυτική, διαχρονική 
προσέγγιση της κατάστασης της ΤΕΕ, όπου µεταξύ άλλων προσδιορίζεται ως πρόβληµα, η 
��ανισορροπία στις ροές�� του εκπαιδευτικού συστήµατος µεταξύ Γενικής και ΤΕΕ, σε βαθµό που να µην 
καλύπτονται ορθολογικά οι ανάγκες της οικονοµίας σε ειδικευµένο δυναµικό, ενώ παράλληλα ενισχύεται 
η ανεργία και η ετεροαπασχόληση. Αναµφισβήτητα, η αναφορά σε ανισορροπία ��ροής��, άµεσα 
συµφύρει την εκπαιδευτική προβολή της φιλελεύθερης Ν.∆. ενόψει των εκλογών του 1981, όπου µεταξύ 
των στόχων που επιτεύχθηκαν κατά την περίοδο 1974-1981, προβάλλεται για τη νέα τετραετία και η 
επίτευξη ��της κοινωνικά επιθυµητής ροής του µαθητικού δυναµικού µε βάση κυρίως τον ορθό 
επαγγελµατικό προσανατολισµό, την κατάλληλη ψυχολογική διαµόρφωση της κοινής γνώµης και τη 
θέσπιση πλέγµατος κινήσεων��. 
 Παρά τις αναντιστοιχίες, ή τις ανασχέσεις που αναδύονται, ιδιαίτερα την περίοδο κατά την οποία 
η προοπτική ανάληψης της εξουσίας καθίσταται ορατή, εντούτοις, συνολικά αντιµετωπίζοντας την 
κατάργηση των επιλεκτικών διαδικασιών πρόσβασης από το Γυµνάσιο στο Λύκειο, καθιστώντας δηλαδή, 
προσιτή και ανοιχτή την παροχή επιπρόσθετης ανώτερης βαθµίδας εκπαίδευσης, αλλά και επιτρέποντας 
την ελεύθερη επιλογή µεταξύ σχολικού δικτύου (Γενικού ή Τεχνικού), είναι εµφανής η προσπάθεια 
εκσυγχρονισµού του εκπαιδευτικού συστήµατος. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. επιθυµεί την δηµιουργία υπεύθυνων και 
µορφωµένων πολιτών, και για την επίτευξη του στόχου του, προβαίνει σε πολιτικές ενέργειες, 
αναµφισβήτητα ενταγµένες στα πλαίσια των προνοιακών πολιτικών. Εξάλλου, προς αυτή την 
κατεύθυνση, υιοθετούνται και εφαρµόζονται (τουλάχιστον κατά την πρώτη κυβερνητική περίοδο), 

                                                                                                                                                                                   
διευκρινίζει πτυχές της εκπαιδευτικής πολιτικής φιλοσοφίας που πρόκειται να θεσµοποιήσει µε την ανάληψη της εξουσίας. 
Εκτός από την υπόσχεση για καθιέρωση 12χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης, που ωστόσο, δεν προσδιορίζει, αν  θα 
επιτευχθεί µε την κατάργηση των εξετάσεων πρόσβασης στο Λύκειο ή µε πραγµατικά υποχρεωτική παροχή 12χρονης 
εκπαίδευσης, θέτει το ζήτηµα της ελεύθερης πρόσβασης στα τριτοβάθµια ιδρύµατα. ��Μας λένε, τί θα γίνει µε τον 
επαγγελµατικό προσανατολισµό όταν τόσοι νέοι περάσουν στα Πανεπιστήµια. Για µας η ανύψωση του µορφωτικού επιπέδου 
του λαού είναι εθνικό χρέος και δεν είναι άµεσα συνδεδεµένο µε τον επαγγελµατικό προσανατολισµό. Η επαγγελµατική 
αποκατάσταση είναι ένα κοινωνικό και οικονοµικό πρόβληµα που θα αντιµετωπιστεί µε ειδικό πρόγραµµα. Είναι σπουδαίο 
πράγµα να έχουν όλοι οι νέοι 12ετή φοίτηση στα σχολεία. Αλλά ακόµα καλύτερο είναι να έχει η µεγάλη πλειοψηφία των 
Ελλήνων Πανεπιστηµιακό δίπλωµα. Αυτό συµβαίνει σε όλες τις προηγµένες χώρες και επαναλαµβάνω δεν έχει καµιά σχέση 
µε τον επαγγελµατικό προσανατολισµό��. Εφηµ. Θεσσαλονίκη, 2 Οκτωβρίου 1981, σελ.11. Αδιαµφισβήτητη είναι η 
σύγχυση γύρω από το ζήτηµα πρόσληψης και σύνδεσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας µε ειδικότερους κοινωνικο-
οικονοµικούς στόχους, όπως προβάλλονται από το ΠΑ.ΣΟ.Κ., γεγονός που θέτει υπό έλεγχο µια άποψη που θα ταυτιζόταν 
πλήρως µε την προσέγγιση του σηµαντικού ερευνητή των ελληνικών εκπαιδευτικών µεταρρυθµίσεων, Σ.Μπουζάκη, για 
την πρώτη περίοδο διακυβέρνησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ., σύµφωνα µε την οποία, ��ο προγραµµατισµός στην εκπαίδευση 
υποτάχθηκε περισσότερο στην κοινωνική απαίτηση (social demand approach) για εκπαίδευση και λιγότερο στην 
προσέγγιση του ανθρώπινου δυναµικού (manpower approach)��. Μπουζάκης Σ., Εκπαιδευτικές Μεταρρυθµίσεις στην 
δεκαετία του �80, στο, Πυργιωτάκης Ι.Ε. - Κανάκης Ι.Ν. (επιµ.), όπ.π., σελ.252.  
96 . Εισηγητική Έκθεση, του σχεδίου νόµου για την ��∆οµή και λειτουργία των Τ.Ε.Ι.��, σελ.3. 
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εκπαιδευτικές παρεµβάσεις, τόσο ��εξωσυστηµικές�� όσο και ��ενδοσυστηµικές��97, ενισχύοντας την 
ταύτιση της εκπαιδευτικής πολιτικής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. µε τις αρχές και αξίες των προνοιακών πολιτικών.  
 
  
 

                                                           
97 . Πρόκειται για παρεµβάσεις, ενταγµένες στη γενικότερη φιλοσοφία του Κράτους Πρόνοιας, όπως προσδιορίζονται από 
τον Πυργιωτάκη Ι.Ε., Κράτος Πρόνοιας και Εκπαιδευτική Πολιτική στην Ελλάδα, όπ.π., σελ.86.  



 

5.3 Συµµετοχή φοιτητών/σπουδαστών στα συλλογικά όργανα διοίκησης 
 
 
 Η ανάµιξη των ελλήνων φοιτητών στην ευρύτερη κοινωνικοπολιτική ζωή της χώρας 
χρονολογείται από την ίδρυση του πρώτου Παν/µίου, και διατηρείται σε περιόδους έντονης 
δραστηριότητας κοινωνικής ή εκπαιδευτικής. Χαρακτηριστικά εκπαιδευτικά γεγονότα µε προεκτάσεις 
αδιαµφισβήτητα πολιτικο-κοινωνικές, τόσο ως προς την αφορµή, όσο και προς τις εξελίξεις που 
δροµολόγησαν, υπήρξαν τα γνωστότερα ως ��Ευαγγελιακά�� (1901), ��Ορεστειακά�� (1903), αλλά και 
µετέπειτα, εναντίον εκπαιδευτικών νοµοσχεδίων, όπως για το Ν.5343/1932 και το Ν.∆.1958/59.  
 Η συµµετοχή των φοιτητών στον αντιδικτατορικό αγώνα υπήρξε καταλυτική, µε προεξέχουσα 
στιγµή την γνωστή κατάληψη της Νοµικής το 1973 και όσα καθοριστικά γεγονότα επακολούθησαν για 
την εξέλιξη της δικτατορίας. ��Η «πολιτικοποίηση» των φοιτητών, όπως συχνά χαρακτηρίζονται οι 
φοιτητικές «εξωτερικές» και «εσωτερικές» δραστηριότητες, εντατικοποιείται και παίρνει νέες διαστάσεις 
µετά το Πολυτεχνείο και τη µεταπολίτευση��1.  
 Τα αιτήµατα για δηµοκρατικές και ��ανοικτές�� πανεπιστηµιακές διαδικασίες υπήρξε καθολικό, 
και µέσα στο πνεύµα της εποχής που ενεπνεύστηκε από τον αγώνα των φοιτητών µε τα ίδια αιτήµατα σε 
όλη την Ευρώπη, µε κυρίαρχο αυτόν του Γαλλικού Μάη του 1968. Καθ� όλη την περίοδο της 
δικτατορίας, κυρίαρχα χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πανεπιστηµίου υπήρξαν, η αστυνόµευση του 
φοιτητικού κινήµατος, η εισβολή φιλοχουντικών καθηγητών, και ο περιορισµός µέχρι µηδενισµού της 
δυνατότητας ελεύθερης έκφρασης, γεγονότα που λειτούργησαν ενισχυτικά για την ανάπτυξη ενός 
ισχυρού και έντονα διεκδικητικού φοιτητικού κινήµατος κατά την µεταπολίτευση. Οι φοιτητικές 
οργανώσεις εξέρχονταν ενισχυµένες από τον αντιδικτατορικό αγώνα µε ζωντανές ακόµα τις µνήµες από 
τους αγώνες του κινήµατος. Ωστόσο, η πρώτη περίοδος της µεταπολίτευσης βρήκε το φοιτητικό κίνηµα 
στραµµένο στον εντοπισµό και αποµάκρυνση των καθηγητών που συµµετείχαν ή προσέφεραν βοήθεια 
στη δικτατορία και σε µια ��υπερεπαναστατική ρητορική��2, συντελώντας στην αποµάκρυνση του 
κινήµατος από ζητήµατα πολιτικών συσχετισµών και αιτήµατα ουσιαστικής αναβάθµισης των 
Πανεπιστηµίων.  
 Συνέπεια της θετικής κοινωνικής προβολής του φοιτητικού κινήµατος ήταν η διαρκής 
προσπάθεια προσέγγισής του από τα πολιτικά κόµµατα, γεγονός όµως που - κρίνοντας από την µαζική 
είσοδό τους στους σηµαντικούς κοµµατικούς σχηµατισµούς - λειτούργησε ανασταλτικά για την 
περαιτέρω δραστηριοποίησή του, διατηρώντας όµως µια σποραδική ex posto facto πολιτική παρουσία 
στις συνεχείς επιθέσεις της φιλελεύθερης κυβερνητικής παράταξης (διαδηλώσεις για τον Ν.815, στήριξη 
του αγώνα των Ε∆Π, ενάντια στην κρατικοποίηση του φοιτητικού συνδικαλισµού). Άµεσα εµπλεκόµενο 
στις προθέσεις, τις επιλογές και τις µικροπολιτικές σκοπιµότητες των κοµµάτων, το φοιτητικό κίνηµα 
έχασε σηµαντικό µέρος της αίγλης του και της διεκδικητικότητάς του. Αποτέλεσµα ήταν η προσπάθεια 

                                                           
1 . Ψαχαρόπουλος Γ. - Καζαµίας Α.Μ., Παιδεία και ανάπτυξη στην Ελλάδα: κοινωνική και οικονοµική µελέτη της 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Αθήνα 1985, σελ.232.  
2 . Μουζέλης Ν., Ο Εθνικισµός στην ύστερη ανάπτυξη, Εκδ. Θεµέλιο, Αθήνα 1994, σελ.23. Σύµφωνα µε τον Ν.Μουζέλη, η 
αποστασιοποίηση του φοιτητικού κινήµατος από τα ουσιώδη εκπαιδευτικά προβλήµατα, προσέφερε βέβαια µια γενική 
αλλαγή στο εκπαιδευτικό προσωπικό και µεταβολή των τυπικών δοµών, αλλά σε ουσιαστικό επίπεδο (π.χ. το φορµαλιστικό 
σύστηµα της εξ καθ� έδρας διδασκαλίας) λίγες ενέργειες προωθήθηκαν. Στις παρατηρήσεις του Ν.Μουζέλη, θα 
προσθέταµε και την παροχή δυνατότητας εκµετάλλευσης εκ µέρους της κυβέρνησης, της στάσης των φοιτητών. δηλαδή, 
ενώ το φοιτητικό κίνηµα εµφανίζεται ενδυναµωµένο (σε γόητρο και κοινωνική-πολιτική δύναµη) από τον αγώνα κατά της 
δικτατορίας, ωστόσο κατά την µεταπολίτευση, αδυνατεί να εκπροσωπήσει µε την ίδια ένταση αµιγώς φοιτητικά αιτήµατα, 
χάνοντας µεγάλο µέρος της δυναµικής του (γεγονός που καταγράφεται στα ποσοστά αποχής από τις φοιτητικές εκλογές). 
Υπό αυτές τις συνθήκες, η κυβέρνηση αποκτά το τακτικό πλεονέκτηµα ��πειραµατισµού�� µε τις φοιτητικές δυνάµεις, 
εισάγοντας σταδιακά, µεταρρυθµιστικές προσπάθειες διοικητικού κρατικού ελέγχου των φοιτητικών συλλόγων και 
εντατικοποίησης των σπουδών. Ουσιαστική δράση δεν θα αναληφθεί από το φοιτητικό κίνηµα, παρά µόνο κατά το 1978, 
οπότε και η κυβέρνηση πεπεισµένη πλέον για την δυνατότητα πολιτικής χειραγώγησης και άσκησης ελέγχου θεσµοθετεί το 
Ν.815/78, διατάξεις του οποίου εντάσσονται στο ερευνητικό µας πεδίο.  
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ελέγχου από τα πολιτικά κοινοβουλευτικά κόµµατα να πετύχει, και να µετατραπούν τα Τριτοβάθµια 
Ιδρύµατα, ��ο σχεδόν µοναδικός χώρος όπου η αντιπολίτευση στο σύνολό της είχε µια πραγµατική 
πολιτική παρουσία και φωνή��3, ελέγχοντας τα διοικητικά συµβούλια των φοιτητικών συλλόγων.   
 Η πίεση των φοιτητών για συµµετοχή στα όργανα διοίκησης υπήρξε έντονη, και το γεγονός αυτό 
συνδυάζεται σε µεγάλο βαθµό, µε την άνοδο των ��αριστερών�� φοιτητικών σχηµάτων, από τις πρώτες 
ελεύθερες φοιτητικές εκλογές του 1974, και την έντονη διαπλοκή του φοιτητικού κινήµατος µε την 
πολιτική4. Η άνοδος των ��αριστερών�� παρατάξεων συµβαίνει παράλληλα µε µια συνεχή εκλογική 
πτώση της φοιτητικής παράταξης που πρόσκειται στο κόµµα της Νέας ∆ηµοκρατίας. Χαρακτηριστικό 
είναι πως τα ποσοστά της ��∆ηµοκρατικής Ανανεωτικής Παράταξης�� (∆.Α.Π.) έχουν µία σταθερή 
πτωτική πορεία από το 1974, σε ποσοστό 16%, ως το 1980 στο ποσοστό 10%, ενώ αντίστοιχα οι 
δυνάµεις της ��Πανελλήνιας Αγωνιστικής Σπουδαστικής Παράταξης�� (Π.Α.Σ.Π.) που πρόσκειται 
πολιτικά στο ΠΑ.ΣΟ.Κ., εναλλάσσεται στην πρώτη θέση µε την φοιτητική παράταξη της 
��Πανσπουδαστικής Συνδικαλιστικής Κίνησης�� (πρόσκειται στο ΚΚΕ), µε τα εκλογικά της ποσοστά να 
διατηρούνται µεταξύ 1974 ως 1985 στο ποσοστό 25-28%. Η Π.Σ.Κ. κυριαρχεί από το 1977 µε ποσοστά 
που αγγίζουν το 34% του φοιτητικού εκλογικού σώµατος. Στον ευρύτερο χώρο της ��αριστεράς�� 
εντάσσεται και η φοιτητική παράταξη ��∆ηµοκρατικός Αγώνας��, που πρόσκειται στο ΚΚΕ εσωτερικού, 
και τα εκλογικά της ποσοστά να κυµαίνονται από 17%-20% την περίοδο 1974-1978, σε 11-15% κατά τα 
έτη 1981-1984, µε µια έντονη πτωτική τάση κατά τα έτη 1979-1980. 
 Η εκλογική ποσοστιαία αναλογία των φοιτητικών παρατάξεων αποδεικνύει πως το κυβερνών 
κόµµα δεν έχει ουσιαστική δύναµη εξουσίας στους φοιτητικούς συλλόγους, στους οποίους κυριαρχούν 
µε συντριπτική πλειοψηφία οι ��αριστερές�� παρατάξεις, των οποίων η πολιτική ιδεολογία 
αντιµετωπίζεται θετικά από την πλειοψηφία των φοιτητών που ψηφίζουν5. Αναφερόµαστε στους 
��φοιτητές που ψηφίζουν��, αφού τα συλλογικά όργανα των φοιτητών αναδεικνύονται από τη 
��µειοψηφία�� των εγγεγραµµένων φοιτητών στα µητρώα των Πανεπιστηµίων6 και η αποχή συχνά 
ξεπερνά το 50%, επιτρέποντας στη Νέα ∆ηµοκρατία να µην προχωρά µέχρι το 1977 σε νοµοθετική 
κατοχύρωση της συµµετοχής των φοιτητών σ� αυτά, µε το επιχείρηµα πως οι εκλεγέντες 
φοιτητές/εκπρόσωποι δεν αναδείχθηκαν από την πλειοψηφία των φοιτητών, αλλά από µειοψηφούσες 
��αριστερές�� οµάδες φοιτητών.  
 Η αναφορά στις φοιτητικές εκλογές και στην εκλογική δύναµη των παρατάξεων αποτελεί 
ουσιαστικό στοιχείο στην προσπάθεια ερµηνείας της εκπαιδευτικής πολιτικής των κοµµάτων στο θέµα 
της συµµετοχής των φοιτητών στα όργανα διοίκησης του Πανεπιστηµίου. Έτσι, κατά την περίοδο που 
ερευνούµε, η Νέα ∆ηµοκρατία δεν έχει έρεισµα στους φοιτητικούς συλλόγους - για λόγους που 
παρακάτω θα παραθέσουµε - µε αποτέλεσµα να βρίσκεται σε ιδιαίτερα δυσχερή θέση να θεσπίσει τη 
συµµετοχή των φοιτητών στα όργανα διοίκησης, που θα είχε ως αποτέλεσµα τη νοµιµοποίηση της 
αντιπολιτευτικής φωνής στα ελεγχόµενα Πανεπιστήµια συντηρητικής φιλοσοφίας, όπου κυριαρχούσε η 
��αυτοδίκαιη�� µοναδική εξουσία, που πήγαζε από την καθηγητική ��έδρα��.  
 
                                                           
3 . Γέραλη Μ. - Μοροπούλου Τ. - Μπαλτάς Α., Για το Πανεπιστήµιο, για την αριστερά, σήµερα, στο περ. ��Ο Πολίτης��, 
∆εκέµβριος 1980-Ιανουάριος 1981, τ.39, σελ.13. 
4 . Σύµφωνα µε τα πορίσµατα της έρευνας των Ψαχαρόπουλου - Καζαµία, που διενεργήθει µε την επίδοση 
ερωτηµατολογίου σε φοιτητές πανεπιστηµίων, το 53% συνέτεινε στην άποψη πως ��µόνο µε την πολιτική δραστηριότητα 
των σπουδαστών υπάρχει ελπίδα να βελτιωθούν τα πράγµατα στην εκπαίδευση��, και επίσης πως ��η ανάµιξη των 
φοιτητών/σπουδαστών στην πολιτική µέσα στο χώρο των ΑΕΙ ωφελεί την εκπαίδευση��, Ψαχαρόπουλος Γ. - Καζαµίας 
Α.Μ., όπ.π., σελ.233.  
5 . Τα στοιχεία για τα ποσοστά των παρατάξεων για τις φοιτητικές εκλογές αντλήθηκαν από τις εφηµερίδες: Ελευθεροτυπία 
17/4/1986, Ελευθεροτυπία 23/3/1990 και Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, 2 Απριλίου 1995. 
6 . Ενδεικτικά σηµειώνουµε το έτος και το ποσοστό συµµετοχής κατά την δεκαετία που µας απασχολεί όπως 
παρουσιάστηκε στην εφηµ. Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, 2/4/1995: 1974 ποσοστό συµµετοχής 29%, 1975-26%, 1976-
40%, 1977-50%, 1978-52%, 1979-60%, 1980-59%, 1981-55%, 1982-56%, 1983-58%, 1984-66% (Η αύξηση οφείλεται 
και στην διεύρυνση του σώµατος των φοιτητών εξαιτίας της ανωτατοποίησης�� των Παιδαγωγικών Ακαδηµιών και Σχολών 
Νηπιαγωγών). Παρά την ασυµφωνία των φοιτητικών παρατάξεων στην έκδοση των αποτελεσµάτων και στο ποσοστό 
συµµετοχής, τα νούµερα είναι ενδεικτικά της µειωµένης συµµετοχής στις φοιτητικές εκλογές.  
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5.3.1 Σύνταγµα 1975 
 
 Το ζήτηµα της συµµετοχής εκπροσώπων των φοιτητών (για τους σπουδαστές των Κ.Α.Τ.Ε.Ε. 
δεν υφίσταται καµία αναφορά) και της αντιπροσωπευτικότητας των φοιτητικών συλλόγων, απασχόλησε 
τα πολιτικά κόµµατα σε ένα πρώτο επίπεδο, κατά τη συζήτηση του άρθρου 16 στη Βουλή για την 
αναθεώρηση του Συντάγµατος το 1975. Χαρακτηριστικό του τρόπου αντιµετώπισης της Ανωτέρας και 
Ανωτάτης Γ΄βάθµιας εκπαίδευσης, αποτελεί το γεγονός της ψήφισης του άρθρου 16 του Συντάγµατος, 
που κατά κάποιο τρόπο νοµιµοποιεί και θεσµικά πλέον την ��κατωτερότητα της Ανωτέρας έναντι της 
Ανωτάτης, συντελώντας στην αίσθηση πως η Ανωτέρα Εκπαίδευση αποτελεί την βαθµίδα ��ανάµεσα εις 
τα Γυµνάσια και τα Πανεπιστήµια��7. Συγκεκριµένα, στο άρθρο 16 παρ.4, ορίζεται, ��η Ανωτάτη 
Εκπαίδευσις παρέχεται αποκλειστικώς υπό ιδρυµάτων αποτελούντων νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου 
πλήρως αυτοδιοικουµένων8 (...) Τα ιδρύµατα ταύτα τελούν υπό την εποπτείαν του κράτους και 
δικαιούνται της οικονοµικής ενισχύσεως αυτού, λειτουργούν δε επί τη βάσει των περί οργανισµών αυτών 
νόµων��, στην παρ.5, ορίζονται τα σχετικά µε τους καθηγητές των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, 
ενώ η σχετική διάταξη για τις βαθµίδες της Τεχνικο-επαγγελµατικής εκπαίδευσης, καθώς της Γ΄βάθµιας 
(Ανωτέρας), ορίζεται στην παρ.6, ��η επαγγελµατική, και πάσα άλλη ειδική εκπαίδευσις παρέχεται υπό 
του κράτους και διά σχολών ανωτέρας βαθµίδος επί χρονικόν διάστηµα ουχί µείζον της τριετίας, ως 
ειδικώτερον προβλέπεται υπό του νόµου ορίζοντος και τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των εκ των σχολών 
τούτων αποφοιτούντων��. Επίσης, καθ� όλη τη διάρκεια συζήτησης του άρθρου 16, δεν προβάλλεται το 
αίτηµα για κατοχύρωση του Ασύλου, και της συµµετοχής εκπροσώπων των σπουδαστών των ΚΑΤΕΕ, 
στα συλλογικά όργανα διοίκησης, σε αντιδιαστολή µε τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα. Οποιαδήποτε 
αναφορά γίνεται (πρόταση Α.Κακλαµάνη), δεν συνίσταται σε µια συνολική πραγµατική θεώρηση του 
ζητήµατος, αλλά προωθείται µέσα στο γενικότερο πλαίσιο της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Αποτέλεσµα 
της διαφορετικής βαρύτητας που προσδίδουν τα πολιτικά κόµµατα στα δύο δίκτυα της Γ΄βάθµιας 
εκπαίδευσης, αποτελεί το γεγονός πως, οποιαδήποτε πρόταση προβάλλεται, αναφέρεται µόνο στις 
Ανώτατες Σχολές.  
 Το ζήτηµα της ιδεολογικοπολιτικής φιλοσοφίας στον καθορισµό των ιδιαίτερων εκπαιδευτικών 
απόψεων, ως παράγοντα προσδιοριστικό για την ανακίνηση και διευθέτηση εκπαιδευτικών γεγονότων 
και πολιτικών εφαρµογών, τίθεται σε πρωταρχικής σηµασίας ζήτηµα, διαφορετικής εκπαιδευτικής 
πολιτικής φιλοσοφίας, από τον Γενικό Εισηγητή του άρθρου 16 του Συντάγµατος, εκ µέρους της 
πλειοψηφίας (Ν.∆.) ∆.Νιάνια9. Συγκεκριµένα, ��η Παιδεία είναι θέµα κατ� εξοχήν ιδεολογικόν. ∆ηλαδή 
όλες της οι διατάξεις προϋποθέτουν µίαν άµεσον ή έµµεσον αναφοράν εις ένα ιδεολογικόν σχήµα, εις 
ένα σχήµα ιδεών και απόψεων διά την ζωήν��10, προσδιορίζοντας ουσιαστικά την προσπάθεια 

                                                           
7 . Κατά τον αγορητή της ΕΚ-Ν∆, Ε.Παπανούτσο, η συµβολή του οποίου υπήρξε καθοριστική στην διαµόρφωση της 
εκπαιδευτικής πολιτικής της κυβέρνησης, ��όταν λέγωµεν ανωτέρα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, εννοούµεν εκείνα που δίδουν 
µεταγυµνασιακήν εκπαίδευσιν, αλλά όχι πανεπιστηµιακού επιπέδου. Εποµένως δεν είναι εις την ιδίαν µοίραν µε τις 
πανεπιστηµιακές µονάδες. Υπάρχουν και πρέπει να υπάρχουν σχολές αυτής της στάθµης. (...) Αλλά πρέπει να 
αναγνωρίσωµεν ότι υπάρχει και πρέπει να υπάρξη µια βαθµίς ανάµεσα εις τα Γυµνάσια και τα Πανεπιστήµια��. Πρακτικά 
των Συνεδριάσεων της Ολοµέλειας της Βουλής των συζητήσεων επί του Συντάγµατος 1975, Ε΄Αναθεωρητική Συνεδρία 
ΟΘ΄, 26 Απριλίου 1975, σελ.494.  
8 . Σαφής είναι η πρόθεση του νοµοθέτη, να κατοχυρώσει την ��αυτοδιοίκηση�� µόνο στην περίπτωση των Ανωτάτων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, και όχι συνολικά στην Γ΄βάθµια Εκπαίδευση. Η αυτοδιοίκηση της Ανωτέρας Γ΄βάθµιας 
Εκπαίδευσης θα πραγµατοποιηθεί µέσα από τις διατάξεις ενός απλού νόµου, του Ν.1404/83 για τη ��∆οµή και Λειτουργία 
των Τ.Ε.Ι.��. Επίσης, κρίνεται απαραίτητο να τονιστεί πως, η θέσπιση πλήρους αυτοδιοίκησης των Ανωτάτων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, που κατοχυρώνεται στο άρθρο 16, παρ.4, αποτελεί τη σταθερή αναφορά για την κατάργηση 
διατάξεων του Ν.1268/82, µε συνεχείς προσφυγές στο Συµβούλιο της Επικρατείας, κατά την πρώτη εφαρµογή του Νόµου 
Πλαίσιο. Αναλυτικά τα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν κατά την εφαρµογή του Ν.1268/82, θα παρουσιαστούν κατά την 
ανάλυση και ερµηνεία του.  
9 . Ενδεικτικό της σηµασίας που αποκτούν οι αγορεύσεις των εισηγητών κατά την κατάθεση σχεδίων νόµων, αποτελεί, η 
αναφορά σε όσα υποστηρίζει ο ∆.Νιάνιας, από το Συµβούλιο της Επικρατείας, το 1984 (αποφ.2805) για τους φοιτητικούς 
συλλόγους και την αντιπροσωπευτικότητά τους.  
10 . Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Ολοµέλειας της Βουλής των συζητήσεων επί του Συντάγµατος 1975, όπ.π., σελ.488.  
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συσχέτισης της κυβέρνησης µεταξύ ιδεολογικοπολιτικού σώµατος και εφαρµοζόµενης εκπαιδευτικής 
πολιτικής.  
 Το ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ρητά την εισαγωγή των φοιτητών στα όργανα διοίκησης µε ευρεία και 
αποφασιστική συµµετοχή. Ο αρχηγός του κινήµατος Α.Παπανδρέου (καθηγητής Παν/µίου του 
εξωτερικού) δηλώνει το παράδειγµα της δικής του εµπειρίας και τα θετικά αποτελέσµατα που προέκυψαν 
από την συµµετοχή των φοιτητών στα συλλογικά όργανα διοίκησης. Στην άποψη για άµεση 
θεσµοποίηση του θεσµού της συµµετοχής τάσσεται θετικά το ΠΑ.ΣΟ.Κ., εκφράζοντας παράλληλα την 
πεποίθηση πως ��όταν δοθή αυτή η ευκαιρία στους φοιτητές να γίνουν συνυπεύθυνοι, πάρα πολλά από τα 
προβλήµατα τα οποία θεωρούνται αξεπέραστα σήµερα στον τόπο µας στις σχέσεις ακαδηµαϊκών 
προσώπων και φοιτητών, θα ξεπεραστούν��11.  
 Ο Α.Κακλαµάνης (βουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ.), αναφερόµενος στο ζήτηµα αυτό, δηλώνει πως το 
κόµµα του αντιτίθεται σε οποιαδήποτε ενέργεια νοµοθετικής ρύθµισης των φοιτητικών θεµάτων που θα 
προβλέπει τον έλεγχο των συλλόγων, µε θεσµικά κατοχυρωµένες νοµικές διατάξεις, όπως η υποχρεωτική 
συµµετοχή στους φοιτητικούς συλλόγους, καθώς και η οριοθέτηση πλαισίων εντός των οποίων θα 
νοµιµοποιείται η άσκηση συνδικαλιστικής δράσης των φοιτητών. Η θέση αυτή εκφράζει την ανησυχία 
του ΠΑΣΟΚ, στην πρόταση για την Αναθεώρηση του Συντάγµατος που προβλέπει πως ��ειδικός νόµος 
ορίζει τα αφορώντα εις τους φοιτητικούς συλλόγους και την συµµετοχή των σπουδαστών εις αυτούς��12, 
δια του οποίου, κρίνει το ΠΑΣΟΚ πως η κυβέρνηση προδιαγράφει την βούλησή της, να θεσπιστεί η 
υποχρεωτική εγγραφή στους φοιτητικούς συλλόγους θέτοντας παράλληλα προϋποθέσεις συµµετοχής των 
φοιτητών σ� αυτούς, καθώς και αιτίες διαγραφής απ� αυτούς, εισάγοντας µ� αυτό τον τρόπο τον 
κρατικό/διοικητικό έλεγχο των συνδικαλιστικών οργανώσεων στα Πανεπιστήµια, σε µια προσπάθεια 
υπονόµευσης και κυρίως διοικητικού ελέγχου του φοιτητικού κινήµατος. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η 
πρόταση του Α.Κακλαµάνη, για ��συµµετοχήν εκπροσώπων και του διδακτικού προσωπικού και των 
σπουδαστών εις τάς ∆ιοικήσεις των Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων...��, συµπεριλαµβάνοντας όχι µόνο τα 
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.), αλλά και τα Κέντρα Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελµατικής 
Εκπαιδεύσεως (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.).  
 Ωστόσο η πρόταση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στο ζήτηµα της συµµετοχής δεν χαρακτηρίζεται από την 
ευρύτητα επιχειρηµάτων και επίδειξης µιας γενικότερης πολιτικο-ιδεολογικής προσέγγισης που θα 
συνιστούσε στην πρόταξη µιας τεκµηριωµένης εκπαιδευτικής πολιτικής. Η προβολή του αιτήµατος για 
θέσπιση της συµµετοχής εκπροσώπων των φοιτητών, δεν προβλέπεται και στις διαδικασίες ανάδειξης 
συλλογικών οργάνων ή στην συµµετοχή και ψήφο των εκπροσώπων σε εκλεκτορικά σώµατα, 
αναδεικνύοντας, τουλάχιστον σ� αυτό το πρωτόλειο επίπεδο προβολής εκπαιδευτικού λόγου, σε 
περιορισµένη συµµετοχή, ��εις την λήψιν αποφάσεων επί θεµάτων που έχουν άµεσον σχέσιν µε την 
εκπαίδευσίν των, αλλά και την µελλοντικών σταδιοδροµίαν των��13.  
 Το θέµα της συµµετοχής εκπροσώπων των φοιτητών στις διαδικασίες κρίσης των καθηγητών 
τίθεται µόνο από βουλευτές της Ένωσης Κέντρου - Νέες ∆υνάµεις (Αξιωµατική Αντιπολίτευση), 
εγείροντας τις έντονες αντιδράσεις βουλευτών της πλειοψηφίας (Ν.∆.). Θέση της Ν.∆. είναι πως µεταξύ 
των φοιτητών και των καθηγητών είναι απαραίτητο να διατηρείται µια διακριτή απόσταση, ειδάλλως 
είναι δυνατό, ��...οι φοιτηταί, οι οποίοι έχουν εις τους ώµους των πολλά έτη ακάρπου φοιτήσεως εις τα 
Πανεπιστήµια, και να εκδικηθούν τους καθηγητάς των διά την κακή βαθµολόγησίν των. ∆έν νοµίζω ότι 
είναι δυνατόν να εµπιστευθώµεν εις τούς φοιτητάς να κρίνουν περί της καταλληλότητας των καθηγητών, 
επιλαµβανόµενοι της εξετάσεως, είτε της επιστηµονικής αυτού καταρτίσεως, είτε της όλης πολιτείας και 
της συµπεριφοράς και του ήθους ενός καθηγητού��14. 
 Η έντονη κυριαρχία των φοιτητικών συλλόγων από παρατάξεις πολιτικο-ιδεολογικά 
προσκείµενες στον ευρύτερο αποκαλούµενο ��αριστερό χώρο��, αποτελεί για την Ν.∆. έναν εν δυνάµει 
υφιστάµενο κίνδυνο, απώλειας ελέγχου των Παν/µίων, κρίνοντας κατά συνέπεια επιτακτική την ανάγκη 
                                                           
11 . Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Ολοµέλειας της Βουλής των συζητήσεων επί του Συντάγµατος 1975, όπ.π., σελ.496.  
12 . Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Ολοµέλειας της Βουλής των συζητήσεων επί του Συντάγµατος 1975, όπ.π., σελ.500. 
13 . Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Ολοµέλειας της Βουλής των συζητήσεων επί του Συντάγµατος 1975, όπ.π., σελ.500.  
14 . Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Ολοµέλειας της Βουλής των συζητήσεων επί του Συντάγµατος 1975, όπ.π., σελ.510.  
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διατήρησης της µοναδικής εξουσίας των καθηγητών. Η θέση αυτή εδράζεται κυρίως στην εξουσία που 
διαθέτουν οι καθηγητές από τον θεσµό της ��έδρας��, µεταξύ όλων των διδασκόντων στα ιδρύµατα. Η 
άποψη του βουλευτή της πλειοψηφίας Κ.Σερέπισο, ��ότι δεν είναι δυνατόν να φέρωµεν τάς ερυθράς 
σηµαίας, ως εµβλήµατα κατά τας κρίσεις περί αναδείξεως των καθηγητών��, επιβεβαιώνει µε 
αδιαµφισβήτητο τρόπο την ανησυχία της κυβέρνησης, για τον υφιστάµενο κίνδυνο επιβολής των 
αριστερών φοιτητικών οργανώσεων, που θα είχε ως αποτέλεσµα την ανάδειξη σε θέση συνυπευθύνων 
και συνδιοικούντων των ιδρυµάτων, την αριστερή επαναστατική (και ανατρεπτική κατά την προσέγγιση 
της κυβέρνησης) αριστερή ιδεολογία. Μια ενδεχόµενη ρύθµιση προς αυτή την κατεύθυνση, κρίνεται από 
την εκπαιδευτική πολιτική φιλοσοφία της κυβέρνησης, ως ένας βέβαιος κίνδυνος, πρόκλησης 
αναταραχής και υπονόµευσης της ��ηρεµίας�� που υφίσταται στα Πανεπιστήµια και του κοινωνικο-
πολιτικού ελέγχου που εξασφαλίζεται από την µοναδική εξουσία της συντηρητικής παρουσίας της 
καθηγητικής έδρας.  
 Ο Υπουργός Παιδείας Π.Ζέπος, δηλώνει αδυναµία έκφρασης γνώµης για τα θέµατα της 
φοιτητικής συµµετοχής, δηλώνοντας πως αναµένει τα πορίσµατα επιτροπής ��ανωτάτου επιπέδου��, 
προκειµένου να τα θέσει υπ� όψιν των ενδιαφερόµενων φορέων και να προχωρήσει σε νοµοθετικές 
ρυθµίσεις. Ουσιαστικά όµως, η αδυναµία έκφρασης πολιτικής βούλησης του Υπουργείου έναντι του 
ζητήµατος, προέρχεται από την ανησυχία του πως ��ό,τι πω επί του θέµατος αυτού είτε υπέρ είτε κατά, 
είναι δυνατόν να παρεξηγηθή, διότι διατρέχοµεν όπως ξέρετε, ... µίαν περίοδον αναταραχής...��15, 
επιδιώκοντας παράλληλα να προεξοφλήσει και να αποδώσει την ευθύνη οποιασδήποτε µελλοντικής 
νοµοθετικής ρύθµισης, σε πορίσµατα οµάδας ��ειδικών��, πετυχαίνοντας παράλληλα για την παρούσα 
χρονική συγκυρία, αποµάκρυνση µιας βέβαιης αφορµής σύγκρουσης µε το αριστερό φοιτητικό κίνηµα.  
 Εντούτοις, από το κυβερνών κόµµα, εκφράζονται έντονες ενστάσεις, ακόµα και στην πιθανότητα 
ρύθµισης µιας τυπικής και περιορισµένης συµµετοχής των φοιτητών στα όργανα διοίκησης που θα 
συνίστατο σε περιορισµένη αριθµητική συµµετοχή και χωρίς ουσιαστική θεσµική δυνατότητα, δηλ. 
χωρίς δικαίωµα ψήφου. Χαρακτηριστική είναι η αγόρευση του βουλευτή Χ.Γραµµατίδη στο 
συγκεκριµένο ζήτηµα, κατά την οποία δηλώνει απερίφραστα την εναντίωσή του, µε το επιχείρηµα πως: 
��Οι σπουδασταί πηγαίνουν εκεί διά να διδαχθούν, δεν πηγαίνουν διά νά διδάξουν. Είναι πάρα πολύ ενωρίς 
διά τούς σπουδαστάς νά µετέχουν εις τάς ευθύνας της ∆ιοικήσεως των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυµάτων. Άς έχουν ολίγην υποµονήν όπως πρέπει νά έχουν υποµονήν καί εκείνοι οι οποίοι θά ήθελον νά 
έλθουν εις ηλικίαν 23 ετών νά θητεύσουν εις τήν αίθουσαν αυτήν. Σκεφθήτε νά είχαµεν συναδέλφους 23 
ετών. Εµείς θά συνεδριάζαµε καί εκείνοι θά έπαιζον εις τόν κήπον της παιδικής χαράς!��16. Ωστόσο δεν 
λείπουν  και αγορεύσεις βουλευτών17 του κυβερνώντος κόµµατος που προσεγγίζουν το ζήτηµα, µε 
µεγαλύτερη προοδευτικότητα, πάντα όµως, στο ίδιο πνεύµα της, όσο το δυνατό µικρότερης και 
επιλεκτικής εκπροσώπησης των φοιτητών. 
 Κυρίαρχη είναι η θέση στις αγορεύσεις βουλευτών του κόµµατος της Ν.∆. για αδυναµία 
θέσπισης οποιασδήποτε συµµετοχής στα συλλογικά όργανα διοίκησης των Γ΄βάθµιων ιδρυµάτων, 
γεγονός άλλωστε που απορρέει τόσο από την ανησυχία ανάδειξης ενός ισχυρού ��αριστερού�� φοιτητικού 
συνδικαλισµού που θα ανέτρεπε την σταθερότητα της κυριαρχίας της ��καθηγητικής έδρας��, που 
αποτελούσε µέσο άσκησης κοινωνικο-πολιτικού ελέγχου στα Παν/µία, παράλληλα όµως ανθίσταται και 
εξαιτίας της σταθερής ιδεολογικής φιλοσοφίας της για µειωµένη συµµετοχή στα όργανα διοίκησης, ως 
βέβαιος παράγοντας σωστής και ανεµπόδιστης λειτουργίας των θεσµών, αλλά και σταθερότητας.    
 

                                                           
15 . Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Ολοµέλειας της Βουλής των συζητήσεων επί του Συντάγµατος 1975, όπ.π., σελ.503. 
16 . Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Ολοµέλειας της Βουλής των συζητήσεων επί του Συντάγµατος 1975, όπ.π., σελ. 514. 
17 . Ο Α.Αγγελούσης, βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας, αντικρούει τις ��αντιφοιτητικές�� εκφράσεις του συναδέλφου του 
Χ.Γραµµατίδη, παρά την υιοθέτηση εκ µέρους του, της µειωµένης φοιτητικής εκπροσώπησης, υποστηρίζοντας πως ��δεν 
είναι δυνατόν να ισχυριζόµεθα ότι διά τόν λόγον αυτόν θα αποκλείσωµεν τους σπουδαστάς από τήν λήψιν αποφάσεων διά 
ζητήµατα τα οποία αφορούν αµέσως αυτούς��, Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Ολοµέλειας της Βουλής των συζητήσεων 
επί του Συντάγµατος 1975, όπ.π., σελ.522. 
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5.3.2 Ν.197/1975 - ��Περί δανείων εις φοιτητάς, Ταµείου αρωγής φοιτητών του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών και µετεγγραφής φοιτητών�� 
 
 
 Απαρχή και προ-οιωνό θέσπισης της συµµετοχής των φοιτητών στα συλλογικά όργανα 
διοίκησης αποτελεί ο Ν.197/75, που αναφέρεται σε θέµατα κυρίως φοιτητικά, µε τον τίτλο ��Περί 
δανείων εις φοιτητάς, Ταµείου αρωγής φοιτητών του Παν/µίου Αθηνών και µετεγγραφής φοιτητών��. Με 
τον Ν.197, ��η κυβέρνησις αποδίδουσα όλως ιδιαιτέραν σηµασίαν εις τα θέµατα τα απασχολούντα 
σήµερον τον φοιτητικόν κόσµον της χώρας, ιδιαιτέρως δέ τά αφορώντας εις τήν διευκόλυνσιν των 
σπουδών των καί τήν εν γένει επιστηµονικήν των συγκρότησιν, ως καί τήν εντός των δηµοκρατικών 
πλαισίων οργάνωσιν της ζωής αυτών, προέβη εις τήν κατάρτισιν του εισαγοµένου Σχεδίου Νόµου��18. 
Με τον Ν.197/75 προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης ατόκων δανείων από το ακαδηµαϊκό έτος 1975-
76 στους σπουδαστές Ανωτάτων και Ανωτέρων Σχολών, υπό την ρητή προϋπόθεση που ορίζει το άρθρο 
1, παρ. 1, ��εις επιµελείς σπουδαστάς (...) χρήζοντας οικονοµικής αρωγής��19. Η Εισηγητική Έκθεση του 
νόµου δεν κάνει καµία αναφορά στον τρόπο διοικήσεως του νεοϊδρυθέντος οργάνου, παρ� ότι το σχέδιο 
νόµου εισάγει για πρώτη φορά την συµµετοχή εκπροσώπων των φοιτητών στη διοίκηση του νέου 
οργάνου. Η συζήτηση στη Βουλή (επί της αρχής και επί των άρθρων) για την τελική ψήφιση του σχεδίου 
νόµου πραγµατοποιείται σε δύο συνεδρίες στη Βουλή στο τµήµα των διακοπών, στις 26 και 27 
Σεπτεµβρίου του 1975. 
 Ο εισηγητής της Πλειοψηφίας Αρ.Κατσαούνης αναφερόµενος στο άρθρο που εισάγει την 
συµµετοχή των φοιτητών, κάνει λόγο για ��πειραµατισµό��20 του Υπουργείου Παιδείας και της 
κυβέρνησης, σχετικά µε την ωριµότητα και ικανότητα που θα επιδείξουν οι εκπρόσωποι των φοιτητών, 
προκειµένου να αντληθούν συµπεράσµατα για περαιτέρω ουσιαστικότερη και γενικότερη θεσµοποίηση 
της συµµετοχής στο µέλλον, χωρίς να λαµβάνονται όµως συγκεκριµένες δεσµεύσεις εκ µέρους του 
Υπουργείου.  
 Η συµµετοχή των φοιτητών σ� αυτό το πρώτο επίπεδο, πραγµατοποιείται σε ένα νεοϊδρυθέν 
όργανο του Πανεπιστηµίου Αθηνών, το ��Ταµείο Αρωγής των φοιτητών��, και αποτελεί την πρώτη 
ουσιαστικά θεσµική κατοχύρωση της συµµετοχής ποσοστού, εκπροσώπων των φοιτητών σε συλλογικό 
όργανο. Η ��δοκιµασία�� αυτή, πραγµατοποιείται σε ένα όργανο που θα αποφασίζει, αποκλειστικά και 
µόνο, για θέµατα φοιτητικά, όπως είναι η χορήγηση οικονοµικών ενισχύσεων, ή η παροχή ��ηθικής και 
υλικής�� αρωγής, σε φοιτητές µε οικονοµικά και κοινωνικά προβλήµατα. Σύµφωνα µε τον εισηγητή της 
πλειοψηφίας, ��σπανίως εις τον τόπον αυτόν ο φοιτητής είχε γνώµην. ∆ια του άρθρου 7 και εις ένα 
καίριον πρόβληµα διαχειρίσεως, µετέχουν  µέλη των φοιτητικών οργανώσεων υποδεικνυόµενα υπό των 
συλλόγων. Ελπίζω η αρχή αυτή να αποτελέση το πρώτον βήµα, ώστε οι φοιτηταί µετέχοντες να 
αποδείξουν, ότι είναι και ώριµοι και ικανοί και υπεύθυνοι διά την διαχείρισιν των ιδίων αυτών 
προβληµάτων��21.  
 Το άρθρο 7 του Ν197/1975 ορίζει το νεο-θεσπιζόµενο όργανο καθώς και το ποσοστό 
συµµετοχής των φοιτητών ως εξής: ��Το Ταµείον Αρωγής φοιτητών διοικεί επταµελής Επιτροπή ης τα 
πέντε µέλη ορίζονται εκ καθηγητών του Πανεπιστηµίου, αποφάσει της Πανεπιστηµιακής Συγκλήτου, τα 
δε δύο, εξ εκπροσώπων των φοιτητών εκ περιτροπής κατ� έτος κατά την σειράν των Σχολών, οριζοµένων 
υπό των ∆ιοικουσών Επιτροπών των οικείων φοιτητικών συλλόγων��22.  

                                                           
18 . Εισηγητική Έκθεσις περί του σχεδίου νόµου ��Περί δανείων εις φοιτητάς, Ταµείου αρωγής φοιτητών του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών και µετεγγραφής φοιτητών��, 18 Ιουλίου 1975.  
19 . Ν. 197/75, ΦΕΚ 224, τεύχ.Α΄, 14 Οκτωβρίου 1975.  
20 . Επίσηµα Πρακτικά Τµήµατος ∆ιακοπών, Συνεδρίασις Μ΄ 26 Σεπτεµβρίου 1975, σελ.858. 
21 . Επίσηµα Πρακτικά Τµήµατος ∆ιακοπών, όπ.π. 
22 . Ν. 197/75, ΦΕΚ 224, τεύχ.Α΄, 14 Οκτωβρίου 1975 
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 Παρ� ότι το θέµα της συµµετοχής των φοιτητών στο ��Ταµείο αρωγής��, δεν αποτέλεσε θέµα 
ιδιαίτερα ��ουσιαστικής�� συζήτησης, τόσο από την µείζονα αντιπολίτευση23 όσο και από το κόµµα του 
ΠΑΣΟΚ, το πνεύµα της συµµετοχής αντιµετωπίζεται από την Κυβέρνηση στο επίπεδο ενός 
πειραµατισµού, στον οποίο θα ελεγχθεί σε πραγµατικές διοικητικές αποφάσεις και σε ένα 
αντιπροσωπευτικό µικροεπίπεδο (αυτό του Πανεπιστηµίου Αθηνών), άµεσα ελεγχόµενο από την 
κεντρική διοίκηση, η δυνατότητα προσαρµογής των φοιτητών στη διαδικασία επικύρωσης των 
ληφθέντων αποφάσεων των καθηγητών, που αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία. Έτσι η συµµετοχή 
των εκπροσώπων περιορίζεται σε ένα νοµιµοποιητικό ρόλο επικύρωσης των αποφάσεων στις οποίες 
συµµετέχουν µε ποσοστό περίπου στο 1/4 του συνόλου, υπό την δυνητική ευχέρεια προώθησης και 
πραγµατοποίησης των αιτηµάτων τους. Την πρόθεση αυτή, καταδείχνει ο εισηγητής αναφερόµενος στο 
σύνολο του νοµοσχεδίου, τονίζοντας πως ��... η αρχή του νοµοσχεδίου είναι πρώτον η επιµέλεια. Είσαι 
επιµελής, είσαι άνθρωπος ο οποίος, όταν καθήσης εις το θρανίον και διά πρώτην φοράν αντικρίσης τον 
καθηγητήν σου, εδηµιούργησες µέσα σου την ψυχολογίαν, ότι κάποτε πρέπει να τον αντικαταστήσης εις 
την ροήν της κοινωνικότητος; Τότε ναί, να σε βοηθήσω µε κάθε τρόπον��24.  
 Ο Απ.Κακλαµάνης εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, αναγνωρίζει κατ� αρχήν την επικράτηση 
πνεύµατος προοδευτικότητας στο Υπουργείο Παιδείας, και αντιµετωπίζει συγκεκριµένα θιγόµενα εκ του 
νοµοσχεδίου θέµατα, ως σύγχρονα και προοδευτικά σε ένα νέο εγκαθιδρυόµενο πλαίσιο σχέσεων των 
φοιτητών µε την Κεντρική ∆ιοίκηση του Υπουργείου. Ο αγορητής της κοινοβουλευτικής οµάδας του 
ΠΑΣΟΚ, αναφέρεται σε απαληφθείσες διατάξεις που περιείχε η αρχική µορφή του σχεδίου νόµου και 
που τελικά δεν προκρίθηκαν στο τελικό κείµενο που έφτασε στη Βουλή. Πρόκειται, σύµφωνα µε τον 
Απ.Κακλαµάνη, για διατάξεις που αναφέρονταν στη σύνθεση των φοιτητικών συλλόγων, γεγονός που µε 
την ευρύτερη δηµοσίευσή του, προκάλεσε την αντίδραση του φοιτητικού κόσµου µε αποτέλεσµα οι 
συγκεκριµένες διατάξεις να απαλειφθούν. Γνωρίζοντας τις θέσεις του κυβερνώντος κόµµατος, 
��εικάζουµε�� πως επρόκειτο για διατάξεις περί της αντιπροσωπευτικότητας των φοιτητικών συλλόγων, 
καθώς πάγια υπήρξε η πολιτική και εκπαιδευτική θέση της Νέας ∆ηµοκρατίας, για αδυναµία 
κατοχύρωσης της συµµετοχής των φοιτητών, εξαιτίας της µη αντιπροσωπευτικότητας των φοιτητικών 
συλλόγων. 
 Στο θέµα της συµµετοχής το κόµµα του ΠΑΣΟΚ, επικεντρώνει την επιχειρηµατολογία του στο 
ποσοστό της συµµετοχής των φοιτητών και στην µη πρόβλεψη συµµετοχής εκπροσώπων του βοηθητικού 
διδακτικού προσωπικού. Συγκεκριµένα, υποστηρίζει ο Απ.Κακλαµάνης, την άποψη, πως την συντριπτική 
πλειοψηφία στο νεοϊδρυθέν όργανο θα έπρεπε να διαθέτουν οι φοιτητές/εκπρόσωποι, και όχι οι 
καθηγητές που δεν γνωρίζουν τα προβλήµατα των φοιτητών επί των οποίων καλούνται να αποφασίσουν. 
Η πρόταση25 του αγορητή του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση του οργάνου προσανατολίζεται σε µια τριµερή 
διοικητική εκπροσώπηση όλων των φορέων του Πανεπιστηµίου. Έτσι αντιπροτείνει, η επταµελής 
επιτροπή να απαρτίζεται: από δύο καθηγητές, εκ των οποίων ο ένας θα ασκεί χρέη Προέδρου και ο 
δεύτερος Αναπληρωτής του, και οι υπόλοιπες θέσεις να καλυφθούν µε συµµετοχή φοιτητών, ενός από 
κάθε σχολή, προβλέποντας και µία θέση στους εκπροσώπους του βοηθητικού προσωπικού. Στο ίδιο 
                                                           
23 . Ο εκπρόσωπος της µείζονος αντιπολίτευσης, της ΕΚ-Ν∆, Γ.Α.Μαγκάκης, προσεγγίζει το σχέδιο νόµου, ως 
��αναγνώριση του αιτήµατος της συµµετοχής των φοιτητών��, σε ένα συλλογικό όργανο που θα αποφασίζει για θέµατα που 
άπτονται άµεσα των ενδιαφερόντων τους, ��διότι οι ίδιοι οι φοιτητές µπορούν να γνωρίζουν πολύ καλύτερα τις ανάγκες και 
τις συνθήκες της ζωής των��. Πρόταση της ΕΚ-Ν∆, είναι να συµµετέχουν και οι βοηθοί στην Επιτροπή, µε έναν 
εκπρόσωπο, µειώνοντας ταυτόχρονα τη συµµετοχή ενός καθηγητή, δηλαδή να µετέχουν 4 καθηγητές, 1 βοηθός και 2 
φοιτητές. Επίσηµα Πρακτικά Τµήµατος ∆ιακοπών, όπ.π., σελ.861. 
24 . Επίσηµα Πρακτικά Τµήµατος ∆ιακοπών, όπ.π., σελ.858. 
25 . Συγκεκριµένα, προτείνει ο Α.Κακλαµάνης, ��να έχουν οι φοιτηταί τον πρώτον λόγο, διά να έχουν και την πρώτην 
ευθύνην. ∆ιότι δεν είναι δυνατόν µε την διοίκησιν αποκλειστικώς εις τάς χείρας των καθηγητών να επιτευχθή αυτό. (...) 
Εάν αντιθέτως η διοίκησις του Ταµείου ανήκει κατά πλειοψηφίαν εις τους φοιτητάς, θα είναι αυτοί κυρίως υπεύθυνοι διά 
την επιτυχίαν ή αποτυχίαν του θεσµού και όχι οι καθηγηταί, οι οποίοι δεν είναι εις θέσιν να γνωρίζουν την φύσιν των 
προβληµάτων και των συγκεκριµένων περιπτώσεων, επί των οποίων θα έρχεται το Ταµείον να παράσχη την αρωγήν του. 
∆ι� αυτό προτείνω να είναι τριµερής η διοίκησις του Ταµείου. Να υπάρξουν, δηλαδή, δύο καθηγηταί, εις ως Πρόεδρος του 
Συµβουλίου και έτερος Αναπληρωτής του, τα δε υπόλοιπα µέλη να είναι ένας φοιτητής αιρετός από κάθε σχολή και ένας 
εκπρόσωπος του βοηθητικού προσωπικού��. Επίσηµα Πρακτικά Τµήµατος ∆ιακοπών, όπ.π., σσ.864-865. 
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πνεύµα αλλά µε διαφορετική εκπροσώπηση των φορέων καταλήγει και ο Ι.Χαραλαµπόπουλος26, που 
προτείνει την διεύρυνση του αριθµού συµµετεχόντων στο όργανο ώστε να συµµετέχει ένας φοιτητής από 
κάθε Σχολή, αντιπροτείνοντας στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η διεύρυνση του οργάνου, η 
συµµετοχή των φοιτητών να αυξηθεί σε πέντε από επτά, χωρίς όµως την πρόβλεψη συµµετοχής 
εκπροσώπου του βοηθητικού διδακτικού προσωπικού.  
 Η θέση που εκφράζεται από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, είναι ενταγµένη σε ένα γενικότερο 
σύνολο, πολιτικών ιδεών, που προσβλέπει στη µεγαλύτερη δυνατή συµµετοχή των ενδιαφερόµενων 
φορέων στα όργανα λήψης αποφάσεων. Ιδιαίτερα στο χώρο της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, η 
στρατηγική του πολιτική, περιλαµβάνει την δηµοκρατική διεύρυνση των συλλογικών οργάνων, µε τη 
συµµετοχή κυρίως των φοιτητών και του λοιπού βοηθητικού διδακτικού προσωπικού, ως απαραίτητο 
παράγοντα υπονόµευσης και ανατροπής της ��φεουδαρχικής�� εξουσίας του θεσµού της καθηγητικής 
έδρας, παράλληλα όµως και ως µέσου για την διάρρηξη των εσωτερικών συντηρητικών 
ενδοπανεπιστηµιακών δοµών µε την κοινωνικοποίηση της εξουσίας. Η κριτική και η αντιπολιτευτική του 
πρόταση ωστόσο εξαντλείται, στην προβολή του αιτήµατος για πλάτεµα και διεύρυνση της συµµετοχής 
στα όργανα λήψης αποφάσεων. Χωρίς να υποτιµάται η ουσία και η αναγκαιότητα της πρότασης του 
ΠΑΣΟΚ για διεύρυνση και εκδηµοκρατισµό στα Πανεπιστηµιακά όργανα, εντούτοις η καθήλωση της 
πολιτικής πρότασης σ� αυτό το ζήτηµα, χωρίς την παράλληλη στήριξη περαιτέρω εκσυγχρονιστικών 
προτάσεων αποδυναµώνει την προβαλλόµενη απαίτηση τόσο του ΠΑΣΟΚ όσο και του φοιτητικού 
κόσµου στο αίτηµα της προόδου. Έχοντας υπ� όψη µας, την βουλευτική δύναµη του ΠΑΣΟΚ καθώς και 
την χρονική περίοδο που αναδύεται η πρώτη ουσιαστικά θέσπιση συµµετοχής των φοιτητών, µπορεί 
κανείς να παρατηρήσει πως απουσιάζει αυτή την χρονική περίοδο, µια γενικότερη, ουσιαστική, 
τεκµηριωµένη και αποκρυσταλλωµένη πολιτική πρόταση εκ µέρους του ΠΑΣΟΚ, για θέµατα αναφορικά 
τόσο µε την Γβάθµια Εκπαίδευση όσο ακόµη και στο επίπεδο του νοµοσχεδίου που µας απασχολεί, της 
συµµετοχής κυρίως των φοιτητών αλλά και του λοιπού διδακτικού προσωπικού στη λήψη αποφάσεων.  
 
 

5.3.3 Ν.587/1977 - ��Περί συµµετοχής του κατωτέρου διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών 
εις συνεδριάσεις των Σχολών και των Συγκλήτων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων�� 
 
 
 Η συµµετοχή των φοιτητών στα συλλογικά όργανα διοίκησης αντιµετωπίζεται σε νέα ευρύτερη 
µορφή, θεσπίζοντας διαφοροποιηµένη σε ποσότητα και ποιότητα τη συµµετοχική διαδικασία δύο χρόνια 
αργότερα µε τον Ν.587/1977, ��Περί συµµετοχής του κατωτέρου διδακτικού προσωπικού και των 
φοιτητών εις συνεδριάσεις των Σχολών και των Συγκλήτων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων��. 
 Το αίτηµα της συµµετοχής των φοιτητών αντιµετωπίζεται µε το ��Νοµοσχέδιο περί συµµετοχής 
των φοιτητών και του βοηθητικού προσωπικού εις ωρισµένα όργανα της ∆ιοικήσεως των 
Πανεπιστηµίων��, η συζήτηση του οποίου πραγµατοποιείται σε δύο συνεδριάσεις της Βουλής, στις 
5/5/1977 και 9/5/1977. Ο ίδιος ο τίτλος του νοµοσχεδίου προϊδεάζει για την περιορισµένη µορφή της 
συµµετοχής που εισάγεται, καθιστώντας αντιληπτό πως δεν υπάρχει βούληση ικανοποίησης των δύο 
αιτηµάτων, για ουσιαστική (µετά ψήφου) συµµετοχή των φοιτητών και του βοηθητικού προσωπικού, και 
διεύρυνσης της συµµετοχής σε όλα τα συλλογικά όργανα διοίκησης, παρά πρόκειται για µια συµβολική, 
περιορισµένη και επιλεκτική παρουσία στις συνελεύσεις των συλλογικών οργάνων.  
 Στις 9 Μαϊου 1977 ψηφίζεται ο Ν.587/1977, ��περί συµµετοχής του κατωτέρου διδακτικού 
προσωπικού και των φοιτητών εις συνεδριάσεις των Σχολών και των Συγκλήτων των Ανωτάτων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων��, που περιλαµβάνει 4 άρθρα. Στο άρθρο 1 παρ. 1 ορίζεται, ��εις τάς 
συνεδριάσεις των Σχολών, απάντων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων µετέχουν άνευ ψήφου εξ 
εκάστης Σχολής, εις εκπρόσωπος του βοηθητικού διδακτικού προσωπικού (εκ των Επιµελητών - 

                                                           
26 . Επίσηµα Πρακτικά Τµήµατος ∆ιακοπών, όπ.π., σελ.871. 
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Βοηθών) και δύο εκπρόσωποι των φοιτητών. Οσάκις συζητείται θέµα ενδιαφέρον ειδικώς τµήµα της 
Σχολής διάφορον εκείνου, εις το οποίον ανήκουν οι µετέχοντες εκπρόσωποι, της συνεδριάσεως δύναται 
να µετέχη και εις εκπρόσωπος προερχόµενος εκ του τµήµατος τούτου, όστις και αποχωρεί µετά την 
ανάπτυξιν της εισηγήσεώς του. Οι ανωτέρω εκπρόσωποι δέν µετέχουν εις συνεδριάσεις επί θεµάτων 
αφορώντων εις εκλογήν διδακτικού προσωπικού ή οιονδήποτε άλλο θέµα σχετικόν πρός αυτό��27. Οι 
εκπρόσωποι των παραπάνω οργάνων, µαζί µε έναν αναπληρωτή τους, ��υποδεικνύονται, αντιστοίχως υπό 
των υφισταµένων συλλόγων του κατωτέρου διδακτικού προσωπικού και από κοινού υπό των 
υφισταµένων κατά σχολάς κλαδικών φοιτητικών συλλόγων, λειτουργούντων υπό µορφήν σωµατείων��28.  
 Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 ορίζεται πως οι εκπρόσωποι των φοιτητών στις συνεδριάσεις 
της Συγκλήτου εκλέγονται από τους εκπροσώπους των Σχολών. ��Οι κατά την προηγουµένην 
παράγραφον εκπρόσωποι µεθ� ενός αναπληρωτού των υποδεικνύονται, αντιστοίχως υπό των 
υφισταµένων συλλόγων του κατωτέρου διδακτικού προσωπικού και από κοινού υπό των υφισταµένων 
κατά σχολάς κλαδικών φοιτητικών συλλόγων, λειτουργούντων υπό µορφήν σωµατείων��29.  
 Εκφραστής της εκπαιδευτικής πολιτικής φιλοσοφίας ο Υπουργός Παιδείας, Γ.Ράλλης 
επιβεβαιώνει, κατά τη διάρκεια της συζήτησης στις 9 Μαϊου, πως ��το νοµοσχέδιο δεν έχει την 
φιλοδοξίαν να λύσει βασικά προβλήµατα της Ανωτάτης Παιδείας, ή µάλλον δεν έχει την φιλοδοξίαν να 
λύσει ούτε ένα βασικόν πρόβληµα της Ανωτάτης Παιδείας��, µια και το ζήτηµα της συµµετοχής των 
φοιτητών µετά ψήφου ανακόπτεται εξαιτίας της µη αντιπροσωπευτικότητας των φοιτητικών συλλόγων, 
και δηλώνει πως θα αντιµετωπιστεί νοµοθετικά στο µέλλον, για ��να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους 
φοιτητές να ψηφίζουν, και αυτό δεν µπορεί να γίνει, παρά µε τον νόµο-πλαίσιο��. Η ανάγκη κατάθεσης 
του νοµοσχεδίου, αναλύεται από τον ΥΠΕΠΘ Γ.Ράλλη: ��...όπως γνωρίζεται συµµετέχουν χωρίς να έχουν 
δικαίωµα εκ του νόµου φοιτηταί εις τάς συνεδριάσεις, εξ� αυτού δεν εγεννήθη θέµα ακυρότητος των 
αποφάσεων, και δέν είναι διατειθεµένη η Κυβέρνηση να νοµιµοποιήσει την παρανοµία, φέρει το παρόν 
νοµοσχέδιον που προβλέπει τη συµµετοχή των φοιτητών χωρίς ψήφο, µέχρις ότου ψηφισθεί η οριστική 
συµµετοχή µετά ψήφου, µαζί µε το πλαίσιο νόµου, και ελπίζω ότι αυτό θα γίνει το ταχύτερο. Τί ωφέλεια θα 
προκύψει; - Πρώτον θα τεθεί τέρµα στη σηµερινή παρανοµία σε ελάχιστες σχολές. - ∆εύτερον, θα υπάρξει 
µία δοκιµή µέχρις ότου εφαρµοσθεί η µετά ψήφου συµµετοχή, δοκιµή η οποία είµαι βέβαιος θα πείσει 
όλους ότι οι φοιτηταί µπορούν µε επιτυχία να συµµετέχουν στη διοίκηση των Πανεπιστήµιων��30. Ο 
εισηγητής της πλειοψηφίας Α.Ταλιαδούρος εκτιµά την ��ιδιόρυθµο µορφή συµµετοχής�� που εισάγει το 
νοµοσχέδιο ως ��πράξη επαναστατική διά τα Α.Ε.Ι.��31 και προάγγελο προοδευτικότητας και 
δηµοκρατικότητας της επερχόµενης εκπαιδευτικής πολιτικής της κυβέρνησης, δηλαδή, του 
αναµενόµενου καταστατικού χάρτη της Ανώτατης Παιδείας. Ωστόσο, µε τον παρόν νοµοσχέδιο, είναι 
σαφής ο ��πειραµατισµός�� που επιδιώκει η κυβέρνηση, εφόσον θεσπίζεται η συµµετοχή χωρίς δικαίωµα 
ψήφου, σε µια προσπάθεια δοκιµαστικής εφαρµογής προκειµένου να καταγραφούν οι δυσχέρειες, µε την 
υπόσχεση πως σύντοµα η κυβέρνηση θα προωθήσει το δικαίωµα ουσιαστικής συµµετοχής32, στη λήψη 
                                                           
27 . Ν.587/1977, ��Περί συµµετοχής του βοηθητικού διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών εις συνεδριάσεις των 
Σχολών και των Συγκλήτων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων��. 
28 . Ν.587/1977, όπ.π., άρθρο 1, παρ.2.  
29 . Νόµος 587/1977, ��Περί συµµετοχής του βοηθητικού διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών εις συνεδριάσεις των 
Σχολών και των Συγκλήτων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων��. 
30 . Πρακτικά της Βουλής, Συνεδρίασις ΡΚ΄, 9 Μαϊου 1977, σελ.4956.  
31 . Πρακτικά της Βουλής, Συνεδρίασις ΡΙΗ΄ 5 Μαϊου 1977, σελ.4878.  
32 . Σύµφωνα µε τον Εισηγητή, Αθ.Ταλιαδούρο, ��∆ια της συµµετοχής των φοιτητών και του βοηθητικού διδακτικού 
προσωπικού εις τα υπό του νοµοσχεδίου καθοριζόµενα όργανα, δέν σκοπείται απλώς και µόνο η µεταφορά των απόψεων των 
φοιτητών και του βοηθητικού διδακτικού προσωπικού στα όργανα της ∆ιοικήσεως του Πανεπιστηµίου, γιατί η διατύπωση των 
απόψεων αυτών υπό το υφιστάµενον καθεστώς εγένετο και µάλιστα πολλές φορές τα αιτήµατα προεβάλλοντο και εντόνως και 
ίσως και καταχρηστικά. ∆ιά της συµµετοχής (όταν θα δοθή και δικαίωµα ψήφου εις τους συµµετέχοντας) θα επηρεάζωνται 
εις το µέλλον ωρισµένας αποφάσεις των οργάνων της ∆ιοικήσεως, πράγµα επιθυµητόν άλλωστε, ώστε τα άτοπα που 
παρετηρούντο κατά το παρελθόν να περιορισθούν ή να εξαφανισθούν, εφ� όσον βεβαίως θα υπάρχη ειλικρινής διάθεση 
συνεργασίας σε θέµατα ενδεικτικώς αναφερόµενα, συντονισµού µαθηµάτων, µεθόδων εκπαιδεύσεως, εξετάσεων, ωρών 
διδασκαλίας, ασκήσεως, εκπαιδεύσεως, εξετάσεων, ωρών διδασκαλίας, ασκήσεων, διδακτέας ύλης και εις όσα ο νόµος θα 
ορίση κλπ.�� Πρακτικά της Βουλής, Συνεδρίασις ΡΙΗ΄, 5 Μαϊου 1977, σελ.4878.  
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αποφάσεων για ακαδηµαϊκά θέµατα, όχι όµως και για θέµατα διοικητικά ή στα εκλεκτορικά σώµατα 
κρίσης του διδακτικού προσωπικού (γεγονός που αποτελεί κοινό τόπο σε κάθε σύγχρονη ακαδηµαϊκή 
κοινότητα, σύµφωνα µε τον εισηγητή33). Βασικό επιχείρηµα της µη θέσπισης της συµµετοχής µε 
δικαίωµα ψήφου, προσδιορίζεται από τον εισηγητή του νοµοσχεδίου, η µικρή συµµετοχή στις φοιτητικές 
εκλογές, µε αποτέλεσµα οι εκλεγόµενοι εκπρόσωποι φοιτητές να µην εκφράζουν την άποψη της 
σιωπηλής/απούσας (δια ψήφου) πλειοψηφίας. Η παραδοχή και προβολή της θέσης αυτής, εισάγει 
εµβόλιµα, σε ένα νοµοσχέδιο που φιλοδοξεί να αντιµετωπίσει το αίτηµα για διεύρυνση της συµµετοχής 
των φοιτητών στα συλλογικά όργανα, την υπόδειξη του ��ορθού�� (κατά την άποψη της κυβέρνησης) 
τρόπου εκλογής των εκπροσώπων, δια της συµµετοχής, αυτοδικαίως, όλων των εγγεγραµµένων 
φοιτητών, εφόσον ανήκουν οργανικά στο σώµα των ενεργών εγγεγραµµένων στη Σχολή φοιτητών. 
Πεποίθηση της κυβέρνησης είναι, πως η µελλοντική υποχρεωτική συµµετοχή στην ανάδειξη των 
φοιτητικών διοικητικών συµβουλίων, θα µειώσει σηµαντικά τις ��αριστερές�� αντιδραστικές34 δυνάµεις, 
καθιστώντας συνεπώς εφικτή την προώθηση της συµµετοχής σε νέες βάσεις. Αποκαλυπτικός για την 
εκπαιδευτική του φιλοσοφία, όσο και του κόµµατος εξ ονόµατος του οποίου εισηγείται το νοµοσχέδιο, 
παρουσιάζεται στην αγόρευσή του για τους φοιτητές που ασκούν συνδικαλιστική δράση, επικρίνοντάς 
τους για κύρια ενασχόληση ��είτε µε την συνθηµατολογίαν, είτε µε την αφισσοκόλλησιν, είτε µε την 
παρεµπόδιση των καθηγητών να διδάξουν τα µαθήµατά των, είτε µε την παρεµπόδιση διεξαγωγής των 
εξετάσεων ή µε την κατάληψη των εργαστηρίων κλπ. παραµελούντες, προφανώς, τελείως την µελέτην και 
ασχολούµενοι µε την µεταφοράν των µαθηµάτων ή την καθιέρωσιν συνεχώς νέων εξεταστικών 
περιόδων��35.  
 Η ενδυνάµωση της ��αριστεράς�� µέσα στα Πανεπιστήµια δηµιουργούσε ανησυχία και 
προβληµατισµό στην Κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας. Η έντονη αντιπολιτευτική διάθεση των 
αριστερών οργανώσεων, σε συνδυασµό µε το µεγάλο ποσοστό αποχής, απαιτούσε την κινητοποίηση των 
φοιτητών που απείχαν των εκλογικών διαδικασιών, µε την εντύπωση πως έτσι θα ισχυροποιούνταν η 
φοιτητική παράταξη της ∆ΑΠ-Ν∆ΦΚ και θα αναστρεφόταν το σε βάρος της κυβέρνησης κλίµα που 
επεδείκνυαν οι φοιτητές. Οι προσπάθειες αυτές δεν απέδωσαν, αφού η απαραίτητη προϋπόθεση µιας 
ελάχιστης βασικής ταύτισης πολιτικών θέσεων µεταξύ κοµµατικού φορέα και φοιτητικής παράταξης δεν 
ήταν αυτονόητη, µε αποτέλεσµα την εκ διαµέτρου αντίθετη προβολή επιδιωκόµενων στόχων, και βέβαια 
την εκλογική συρρίκνωση της ∆ΑΠ-Ν∆ΦΚ36 ως αποτέλεσµα των θεσµικών συντηρητικών πολιτικών 
πρακτικών της Κυβέρνησης. 

                                                           
33 . Στην προσπάθεια στήριξης, της µη κατοχύρωσης της συµµετοχής εκπροσώπων των φοιτητών σε θέµατα διοικητικά και 
κρίσης του διδακτικού προσωπικού, ο εισηγητής της πλειοψηφίας, αναφέρει παραδείγµατα των Ευρωπαϊκών χωρών. 
��Εκτός εξαιρέσεως ως εις Βέλγιον, ∆ανίαν και Ολλανδίαν στις λοιπές Χώρες υπάρχει ένας απηγορευµένος τοµέας 
περιλαµβάνων πολλά θέµατα, επί των οποίων δέν συµµετέχουν οι φοιτηταί. Ο τοµέας αυτός είναι η εκλογή ή η παύσις των 
Καθηγητών, τα θέµατα των εξετάσεων και γενικώς τα της αξιολογήσεως των γνώσεων των φοιτητών. (...) Η αρµοδιότης των 
φοιτητών αναγνωρίζεται κυρίως στους ακολούθους τοµείς: Προγράµµατα, µέθοδοι διδασκαλίας, ωρολόγιον πρόγραµµα 
µαθηµάτων, πειθαρχία, µέσα διδασκαλίας, υποτροφίαι��. Πρακτικά της Βουλής, όπ.π., σελ.4880.   
34 . Σύµφωνα µε τον βουλευτή της πλειοψηφίας ∆.Ψήλο, ��πώς λοιπόν να έχουµε ένα νοµοσχέδιο µε πιό δυναµική και 
ευρύτερη συµµετοχή των φοιτητών στον µηχανισµό λήψεως αποφάσεων των Πανεπιστηµίων; Ειλικρινώς, δηλώνων ότι θα 
ήθελα πράγµατι συµµετοχή όλων των φοιτητών σε όλα τα όργανα της ∆ιοικήσεως των Σχολών. Αλλά πώς; Όταν έρχωνται 
µέσα στις Γενικές Συνελεύσεις των καθηγητών,(...) και µας λένε πάρτε αυτό το χαρτί κύριοι καθηγητές και προσέξτε αν δέν 
ψηφίσετε αντικειµενικά τον τάδε Υφηγητή, θα κάνουµε φασαρίες και απεργίες��. Πρακτικά της Βουλής, Συνεδρίασις ΡΚ΄, 9 
Μαϊου 1977, σελ.4954.  
35 . Πρακτικά της Βουλής, Συνεδρίασις ΡΙΗ΄ 5 Μαϊου 1977, σελ.4883. 
36 . Το γεγονός της υποστήριξης εκ διαµέτρου αντίθετων πολιτικών θέσεων λειτουργεί ανασταλτικά για την εκλογική 
ενδυνάµωση της ∆ΑΠ-Ν∆ΦΚ, που η προτίµησή της από τους φοιτητές µόλις αγγίζει το 13% του φοιτητικού εκλογικού 
σώµατος. Στο περιοδικό ��Νέα Πολιτική��, που φιλοξενεί τις θέσεις της, διακηρύσσονται στόχοι που δεν συµφωνούν µε 
όσα από το 1977 η Κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας καθιερώνει. Έτσι, προτείνει ��κατάργηση στις Ανώτατες Σχολές του 
θεσµού της έδρας και της παγιωµένης µονοκρατορίας του Καθηγητή - ∆ιευθυντή της και δηµιουργία µιας ευρύτερης και 
ανοικτής επιστηµονικής, εκπαιδευτικής και ερευνητικής µονάδας που θα επιτρέπει την άνετη ακαδηµαϊκή δράση και 
σταδιοδροµία, τη διευρυνόµενη επιστηµονική αναζήτηση µε µεθοδευµένη και υπεύθυνη οµαδική εργασία��. Πρόκειται για 
κείµενο µε τίτλο «��Θέσεις�� της ∆ΑΠ-Ν∆ΦΚ για την πολιτική και την εκπαίδευση», στο ��Νέα Πολιτική��, Νοέµβριος 
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 Η κινητοποίηση των φοιτητών θα µπορούσε, σύµφωνα µε τη Ν.∆., να γίνει µόνο µε την νοµική 
επιβολή υποχρεωτικής ψηφοφορίας στις φοιτητικές εκλογές. Σύµφωνα µε τον Γ.Ράλλη το ζήτηµα της 
υποχρέωσης ψήφου τον απασχόλησε, ιδιαίτερα µετά τις βουλευτικές εκλογές του 1974. ∆ύο υπήρξαν οι 
λόγοι που ανέστειλαν την πρόθεσή του να επιβάλλει υποχρεωτική ψηφοφορία37: α) η µη βεβαιότητα πως 
το ποσοστό των απεχόντων φοιτητών προερχόταν από το χώρο µη αριστερών παρατάξεων, γεγονός που 
ενισχυόταν σύµφωνα µε τον Γ.Ράλλη από το παράδειγµα του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ��όπου ενώ η 
αποχή ήταν πολύ µικρή συγκριτικά µε τα υπόλοιπα ΑΕΙ και δε διέφερε από τη φυσιολογική αποχή των 
βουλευτικών εκλογών, τα αποτελέσµατα δεν ήταν διαφορετικά από τα υπόλοιπα ιδρύµατα, όπου η αποχή 
ήταν πολύ µεγαλύτερη��, και β) ��η αδυναµία επιβολής κυρώσεων σε όσους δεν θα ψήφιζαν��, αφού 
κυρώσεις διοικητικές (στέρηση δικαιώµατος συµµετοχής σε εξετάσεις, σίτιση κ.α.) θα κρίνονταν ως 
αντισυνταγµατικές.  
 Κατά την συζήτηση του νοµοσχεδίου στη Βουλή, οι τοποθετήσεις των Βουλευτών της Νέας 
∆ηµοκρατίας διαφοροποιούνται τόσο στην υποστήριξη ή µη της φοιτητικής συµµετοχής, όσο και σε 
επίπεδο ποιοτικών και ουσιαστικών επιχειρηµάτων. Ο βουλευτής του κυβερνώντος κόµµατος 
Ν.Ζαρντινίδης ενώ συµφωνεί µε το πνεύµα του προτεινόµενου νοµοσχεδίου, εντούτοις αντιπροτείνει 
αξιολογικά κριτήρια επιλογής των εκπροσώπων φοιτητών, δηλαδή, να είναι ��οι αριστεύσαντες, είτε οι 
ευδοκίµως φοιτούντες εις τα σχολεία αυτά...��38, ενδεικτικό γεγονός τόσο της φιλελεύθερης προσέγγισης 
για τα φοιτητικά αιτήµατα, όσο και της πολιτικής - ρητορικής ��πολυφωνίας�� ή ��ασυµµετρίας�� µεταξύ 
των βουλευτών του ιδίου κόµµατος. Στα ίδια ιδεολογικά πλαίσια, ο βουλευτής Ι.Σεργάκης χαρακτηρίζει 
το νοµοσχέδιο ��σαν συνισταµένη, εξισορροπήσεως και καθησυχάσεως χωρίς να έχη ουσιαστικό 
περιεχόµενο��39, ενισχύοντας έτσι την αίσθηση απουσίας µιας γενικότερης πολιτικής 
��συµφωνίας��/��οµοφωνίας�� επί του ζητήµατος της συµµετοχής των φοιτητών και γενικότερα επί της 
ακολουθούµενης εκπαιδευτικής πολιτικής στους κόλπους της κεντροδεξιάς.  
 Ειδικότερα οι περισσότερες τοποθετήσεις των βουλευτών της Νέας ∆ηµοκρατίας προβάλλουν 
έντονα την ανησυχία για ενδεχόµενες αναταραχές στα Πανεπιστήµια και εξάπλωσης ενός 
αποσταθεροποιητικού κλίµατος, εξαιτίας της ισχυροποίησης των αριστερών φοιτητικών σχηµάτων, µε 
αποτέλεσµα να οδηγούνται στην δηµόσια προβολή συντηρητικών απόψεων, τόσο για το χαρακτήρα και 
το είδος της φοιτητικής συµµετοχής, όσο και γενικότερα για το φοιτητικό συνδικαλιστικό κίνηµα. Το 
αίτηµα της οµαλότητας στα Πανεπιστήµια προσκρούει στο χαρακτήρα της υφιστάµενης συνδικαλιστικής 
δράσης των φοιτητών, δηλαδή των αιτηµάτων για εκδηµοκρατισµό των Πανεπιστηµίων και διεύρυνση 
των συλλογικών οργάνων. 
 Παράλληλα, προβάλλεται έντονη η προσπάθεια επιβολής προϋποθέσεων και κριτηρίων που θα 
πρέπει να χαρακτηρίζουν τους εκπροσώπους των φοιτητών, προκειµένου να εξασφαλιστεί σταθερότητα 
του δηµοκρατικού κλίµατος και οµαλότητα. Υπό αυτό το πνεύµα εισηγούνται κριτήρια, όπως περι-
ορισµένου ορίου ηλικίας των εκπροσώπων, σε µια προσπάθεια να αποκλειστεί η συµµετοχή των 
��αιωνίων ή επαγγελµατιών φοιτητών��40 στις συνελεύσεις, µε το αιτιολογικό ότι δηµιουργούν έκρυθµο 
περιβάλλον και επιδιώκουν κλιµάκωση της έντασης. Χαρακτηριστικό της προσπάθειας επιβολής 
προϋποθέσεων και κριτηρίων, αποτελεί το γεγονός κατά την ψήφιση του άρθρου 1, όπου προτείνεται από 

                                                                                                                                                                                   
1976, σελ.35, όπως παρατίθεται στο Ιωάννου Θ., ��Η ∆ιανόηση στην Ελλάδας, Ταξική Θέση και Ιδεολογία�� (Συλλ. 
τόµος), 2η έκδοση, Εκδ. Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 1980, σελ.255.  
37 . Ράλλης Γ.Ι., Χωρίς προκατάληψη, για το παρόν και το µέλλον, Εκδ. Ελληνική Ευρωεκδοτική, Αθήνα 1983, σελ.118-
119.  
38 . Πρακτικά της Βουλής, όπ.π., σελ.4897. 
39 . Πρακτικά της Βουλής, Συνεδρίασις ΡΚ΄ 9 Μαϊου 1977, σελ.4945. 
40 . Πρακτικά της Βουλής, όπ.π., σελ.4948. Η αγόρευση του βουλευτή της Ν.∆. κ.Α.Παπαλουκά, επικεντρώνεται στην 
επιτακτικότητα θέσπισης απαραίτητων προϋποθέσεων για την δυνατότητα συµµετοχής ενός φοιτητή στα συλλογικά 
όργανα. Προτείνει στον Υπουργό να συµπεριληφθεί στο νοµοσχέδιο ο περιορισµός µε το αιτιολογικό πως οι φοιτητές 
ηλικίας άνω των 26 ετών ��... είναι αυτοί οι οποίοι οργανώνουν τάς φωνασκίας και ασχηµίας��, και συνεχίζοντας 
δικαιολογεί τον περιορισµό ως εξής: ��δεν είναι δυνατόν το παιδί των 18 ετών να συζητή µε έναν άνθρωπο 32 ετών. Ο ένας 
είναι νέος φοιτητής και ο άλλος είναι αιώνιος ή επαγγελµατίας. Φοβούµαι ότι πολλοί παραµένουν φοιτηταί ... και δεν 
λαµβάνουν το δίπλωµά τους µόνον και µόνον διά να µπορούν να επηρεάζουν τίς συνελεύσεις των φοιτητών��.  
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τον βουλευτή της πλειοψηφίας κ. Χ.Γραµµατίδη, τροπολογία σχετικά µε τη συµµετοχή των φοιτητών, η 
οποία προβλέπει ��όπως οι εκπρόσωποι αυτοί είναι τουλάχιστον οι διακεκριµένοι επί επιµελεία 
σπουδασταί και οι έχοντες ηλικίαν ουχί ανωτέραν των 26 ετών, τούτο δε διότι από εκεί και πέρα δεν 
νοείται φοιτητής��41, σε µια προσπάθεια αποκλεισµού των συνδικαλιστών που παρατείνουν τις σπουδές 
τους πέρα του ορισµένου χρονικού ορίου, ή αυτών που φοιτούν για την απόκτηση δευτέρου πτυχίου και 
η ηλικία τους φυσικά ξεπερνά τα 25 χρόνια. τροποποίηση που δεν έγινε αποδεκτή εξαιτίας της 
εκπρόθεσµης υποβολής /της.   
 Για το ζήτηµα της αντιπροσωπευτικότητας των εκλεγόµενων φοιτητών και την θέσπιση 
περιορισµών, ο Υπουργός Παιδείας Γ.Ράλλης42 δηλώνει πως προτίθεται µε το νόµο-πλαίσιο για τα Α.Ε.Ι. 
να αντιµετωπίσει συνολικά το ζήτηµα, µε την ρητή θεσµοποίηση δυνητικής δυνατότητας σε όλους τους 
φοιτητές να ψηφίζουν. Η υπόσχεση λήψης µέτρων για την παροχή της δυνατότητας σ� όλους τους 
φοιτητές, ανεξάρτητα αυτόβουλης εγγραφής ή µη στους φοιτητικούς συλλόγους, δηµιουργεί 
αναµφισβήτητα την αίσθηση της αδυναµίας κατοχύρωσης αυτού του δικαιώµατος κατά την εξεταζόµενη 
περίοδο. Σύµφωνα µε τα προηγούµενα, θέση της Νέας ∆ηµοκρατίας είναι, πως καθόσον η εγγραφή 
στους φοιτητικούς συλλόγους είναι απαραίτητη προϋπόθεση για το δικαίωµα ψήφου στις εκλογές, η 
ανάγκη αντιπροσωπευτικότητας και εκπροσώπησης όλων των φοιτητών δεν τηρείται. Έτσι προτίθεται να 
καθιερώσει την αυτοδίκαιη43 δυνατότητα συµµετοχής εφόσον είναι εγγεγραµµένοι στους φοιτητικούς 
καταλόγους των Πανεπιστηµίων.  
 Οι αγορητές του ΠΑΣΟΚ επισηµαίνουν την θεσµική µόνο νοµιµοποιητική έννοια του 
νοµοσχεδίου που κατατίθεται στη Βουλή, αφού σε πολλά τµήµατα των Πανεπιστηµίων, η συµµετοχή 
των φοιτητών είναι ήδη γεγονός, µε αποτέλεσµα η δια νόµου θεσµοποίηση να µην αποτελεί 
παραχώρηση, αλλά ουσιαστικά επίσηµη αναγνώριση ενός κεκτηµένου δικαιώµατος, σε µια a posteriori 
νοµιµοποίηση44.  
 Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Ι.Κουτσοχέρας ασκεί κριτική στην επιχειρηµατολογία της Νέας 
∆ηµοκρατίας για την αντιπροσωπευτικότητα των φοιτητικών συλλόγων, δηλώνοντας πως για το κόµµα 
του, κάθε πρόβλεψη για υποχρεωτική ψήφο θα θεωρηθεί αντισυνταγµατική και δεν θα γίνει αποδεκτή. 
Παράλληλα, εκφράζει την ανησυχία του στο πιθανό ενδεχόµενο να συµπεριληφθεί άρθρο στον 
αναµενόµενο νόµο-πλαίσιο για τα Α.Ε.Ι. όπου θα κατοχυρώνεται η αυτοδίκαια συµµετοχή στο εκλογικό 
σώµα όλων των εγγεγραµµένων στη σχολή φοιτητών, γεγονός που αντιβαίνει το άρθρο 12 (παράγραφος 
1) του συντάγµατος, για το δικαίωµα της ελεύθερης σύστασης συλλόγων και την ελευθερία βούλησης 
για συµµετοχή ή µη σ� αυτό. Η επιθυµία της κυβέρνησης, ερµηνεύεται από τον Α.Κακλαµάνη ως µία 
προσπάθεια κρατικοποίησης του συνδικαλισµού, σε µια διαδικασία έξωθεν διοικητικού ελέγχου του 
φοιτητικού κινήµατος, εξαιτίας της αδυναµίας άµεσου εσωτερικού (ενδοπανεπιστηµιακού) επηρεασµού 
του, δηλαδή εξαιτίας ουσιαστικά της µικρής ισχύος της πολιτικά προσκείµενης στην κυβέρνηση 
φοιτητικής παράταξης της ∆ΑΠ.  
                                                           
41 . Πρακτικά της Βουλής, Συνεδρίασις ΡΚ΄ 9 Μαϊου 1977, σελ.4960. 
42 . Πρακτικά της Βουλής, Συνεδρίασις ΡΚ΄ 9 Μαϊου 1977, σελ.4955.  
43 . Σύµφωνα µε τον Αθ.Ταλιαδούρο, η ανάδειξη εκπροσώπων από το 20% του φοιτητικού σώµατας, δεν προωθεί την 
δηµοκρατία, αλλά αντίθετα λειτουργεί ακυρωτικά σε κάθε προσπάθεια πραγµατικής εκπροσώπησης του φοιτητικού 
κινήµατος, αφού η µειοψηφία (που τυγχάνει να ανήκει στον αριστερό χώρο), λειτουργεί προκλητικά δηµιουργώντας 
αντιπαραθέσεις µε το καθηγητικό σώµα. Συνεπώς, είναι ανάγκη να καθιερωθεί στο µέλλον από την κυβέρνηση, ��... το 
εκλογικόν σώµα των φοιτητών, διά της αυτοδικαίας εγγραφής εις αυτό όλων των εις την Σχολήν εγγεγγραµµένων φοιτητών. Η 
εκπροσώπηση των φοιτητών στα όργανα της διοικήσεως, πλέον κινείται εις την σφαίραν του ∆ηµοσίου ∆ικαίου, και όχι του 
Ιδιωτικού. Αυτά τα δέχονται ως αυτονόητα και είναι εκτός πάσης συζητήσεως, και δεν υπάρχει αντίρρηση και ενδοιασµός, σε 
όλα τα Κράτη του Κόσµου που δέχονται την συµµετοχήν��. Πρακτικά της Βουλής, Συνεδρίασις ΡΙΗ΄, 5 Μαίου 1977, 
σελ.4882.   
44 . Η νοµιµοποίηση των αποφάσεων που θα λαµβάνονται από τους καθηγητές, επισηµαίνεται ιδιαίτερα από τον 
Α.Κακλαµάνη, καθώς ��Θα οµιλούν εκπρόσωποί των, αλλά άλλοι θα αποφασίζουν. Απλώς όπως είπα, αυτό που ήδη έχουν 
κατακτήσει, να παρίστανται στις συνελεύσεις των καθηγητών και να λέγουν τις γνώµες των, όχι µε ένα ή δύο εκπροσώπους 
αλλά οµαδικά, αυτό τώρα θα περιορισθή. Εφ� όσον δεν παρέχεται δικαίωµα ψήφου και εφ� όσον δεν είναι ισότιµη η 
συµµετοχή στην λήψη των αποφάσεων, αλλά και ως προς τον αριθµόν των ψήφων δεν υπάρχει ισοτιµία, δεν είναι δυνατόν να 
οµιλούµεν διά πραγµατικήν εφαρµογή του θεσµού της συµµετοχής��. Πρακτικά της Βουλής, όπ.π., σελ.4893.  
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 Αναπτύσσοντας την εκπαιδευτική θέση του ΠΑ.ΣΟ.Κ., ο Ι.Κουτσοχέρας, δηλώνει 
κατηγορηµατικά πως θέση του πολιτικού φορέα που εκπροσωπεί, είναι η πλήρης και ουσιαστική 
συµµετοχή των φοιτητών σε όλες τις συνεδριάσεις µε ψήφο, ακόµα και στα εκλεκτορικά σώµατα 
καθηγητών, γεγονός που δικαιώνει, τους αγώνες των νέων κατά της ∆ικτατορίας και το γενικότερο 
αίτηµα για δηµοκρατικές45 διαδικασίες εντός των Πανεπιστήµιων, που αποτελούν σταθερή και πάγια 
εκπαιδευτική πολιτική πρόταση του κόµµατός του. Για τον αριθµό των εκπροσώπων το ΠΑΣΟΚ 
προτείνει ��αντί των δύο εκπροσώπων των φοιτητών, τρεις για κάθε Σχολή, αντί τους ενός εκπροσώπου 
του επιστηµονικού προσωπικού δύο σε κάθε Σχολή. Και όταν συζητείται θέµα που ενδιαφέρει ειδικώς 
τµήµα της Σχολής διάφορο από εκείνο στο οποίο ανήκουν οι µετέχοντες εκπρόσωποι, στη συνεδρίαση να 
µετέχει και ένας εκπρόσωπος που να προέρχεται από το τµήµα��46. Παράλληλα, στην κατ� άρθρον 
συζήτηση, ο Ι.Κουτσοχέρας, τροπολογία, που αναφέρεται ��στο «άνευ ψήφου» και προτείνω να γίνει 
«µετά ψήφου» η συµµετοχή��, καθώς και ότι ��πρέπει να µετέχουν µετά ψήφου φοιτητές και οι επιµελητές - 
βοηθοί και στις συνεδριάσεις που αφορούν στην εκλογή του διδακτικού προσωπικού��47.  
 

5.3.4 Πρόταση σχεδίου νόµου ��Για την Οργάνωση και Λειτουργία των Α.Ε.Ι.�� 11 Μαϊου 1978 
 
 
 Στις 11 Μαϊου 1978, το ΠΑΣΟΚ καταθέτει προς συζήτηση στη Βουλή πρόταση σχεδίου νόµου - 
πλαισίου, για την ��Οργάνωση και Λειτουργία των Α.Ε.Ι.��. Η πρόταση σχεδίου νόµου, περιλαµβάνει 12 
κεφάλαια µε 70 άρθρα, αποτελώντας την πρώτη προσπάθεια συνολικής νοµοθετικής ρύθµισης για τα 
Α.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της µεταπολίτευσης. Το κόµµα του ΠΑΣΟΚ, ως αξιωµατική αντιπολίτευση 
πλέον, µετά την αύξηση της κοινοβουλευτικής του δύναµης στις εκλογές του 1977, συντονίζεται στην 
κατεύθυνση καλλιέργειας της εικόνας ενός αξιόπιστου πολιτικού κινήµατος µε συµπαγή και σαφή 
πολιτική φιλοσοφία, δίχως ακρότητες και µαξιµαλισµούς, και κυρίως µε ικανότητα προώθησης 
ρεαλιστικών και προοδευτικών λύσεων στα κοινωνικά αιτήµατα. Το παρόν σχέδιο νόµου θέτει σε νέες 
βάσεις τα ζητήµατα της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, µε κύριο γνώµονα την επίτευξη δηµοκρατικότητας 
µέσα στους χώρους των Α.Ε.Ι. και την διάνοιξη των διαδικασιών λήψης αποφάσεων µε την εγκαθίδρυση 
της ��κοινωνικοποίησης της εξουσίας�� σε όλους τους τοµείς δράσης, ζητήµατα κεντρικά και θεµελιώδη 
στον δηµόσια προβαλλόµενο εκπαιδευτικό πολιτικό του λόγο48.  
 Στην Εισηγητική Έκθεση της πρότασης σχεδίου νόµου, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. αναλύει συνολικά την 
εκπαιδευτική του πολιτική πρόταση για την Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, που αναδύεται ως η αναγκαία 
απάντηση, στην πραγµατικότητα που βιώνουν τα ιδρύµατα. Η υφιστάµενη κρίση των Πανεπιστηµίων, 
οφείλεται στην κατάσταση ��της ξένης εξάρτησης, της αντιδραστικής πολιτικής της άρχουσας τάξης, των 
αδιεξόδων, που δηµιουργεί το σηµερινό σύστηµα κοινωνικής και οικονοµικής οργάνωσης��49. Η κρίση 
οφείλεται στις απαρχαιωµένες και συντηρητικές δοµές της Ελληνικής Γ΄βάθµιας Εκπαίδευσης, που 
συσπειρώθηκαν και βρήκαν έκφραση στο θεσµό των καθηγητικών εδρών, ως βασικό δοµικό παράγοντα 
στελέχωσης των ιδρυµάτων. Αποτέλεσµα της απόλυτης εξουσίας των καθηγητικών εδρών, είναι η 
κατάργηση της αυτοδιοίκησης µε την τακτική των αδιαφανών διαδικασιών λήψης αποφάσεων. 
Μοναδική επιλογή για την αναβάθµιση των Α.Ε.Ι., αλλά και σταθερή εκπαιδευτική πολιτική στρατηγική 
                                                           
45 . Ο Ι.Κουτσοχέρας, τονίζει την συµβολή των φοιτητών στον εκδηµοκρατισµό των ΑΕΙ, καθώς ��η πράξη έδειξε ότι τα 
διαβήµατα και η ενεργός παρουσία των φοιτητών για τον καθαρµό της πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης συνετέλεσαν να γίνει 
έστω και ένας κάποιος καθαρµός. Είναι και τούτο µία ένδειξη του αγαθοποιού ρόλου του αµέσου ενδιαφέροντος των 
φοιτητών για τα του οίκου τους��. Πρακτικά της Βουλής, όπ.π., σελ.4888.  
46 . Πρακτικά της Βουλής, Συνεδρίασις ΡΙΗ΄ 5 Μαϊου 1977, σελ.4888.  
47 . Πρακτικά της Βουλής, Συνεδρίασις ΡΚ΄, 9 Μαϊου 1977, σελ.4957.  
48 . Σε συνέντευξή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, είχε ρητά ταχθεί στην αύξηση του ποσοστού συµµετοχής των πρώτων 
ώστε στο σύνολο οι φοιτητές να αποκτήσουν ��ίση περίπου φωνή µε τη φωνή του διδακτικού προσωπικού. ��Συνέντευξη 
του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Α.Παπανδρέου για την Ελληνική Ανώτατη Παιδεία��, Εκδ. ΚΕΜΕ-∆ΙΑ ΠΑΣΟΚ, 4 Απριλίου 
1978, σελ.32. 
49 . Εισηγητική Έκθεση, του σχεδίου νόµου ��Για την οργάνωση και τη λειτουργία των Α.Ε.Ι.��, Μάϊος 1978.  
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του ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι ο εκδηµοκρατισµός και η συµµετοχή. Η επίτευξη των στόχων, µοναδικών επιλογών, 
συνεπάγεται: ��1. την αυτοδιοίκηση του Πανεπιστηµίου. Όσοι ζουν και δουλεύουν σ� αυτό, πρέπει να 
αποφασίζουν για τα προβλήµατά του σε σύνδεση µε το κοινωνικό περιβάλλον, αλλά όχι σε εξάρτηση από 
την κρατική διοίκηση, 2. τη συµµετοχή όλων όσων ζουν και δουλεύουν στο πανεπιστήµιο στην οργάνωση 
και ζωή του. Οι αποφάσεις για τη λειτουργία του παν/µίου δεν έχουν τεχνοκρατικό χαρακτήρα και δεν 
προϋποθέτουν αποκλειστικά και µόνο ειδικές γνώσεις. Έχουν γεγνικότερο πολιτικό χαρακτήρα, γιατί 
αφορούν τόσο την κοινωνία όσο και τις χιλιάδες µέλη της πανεπιστηµιακής κοινότητας. Η λήψη τους µε 
βάση ορατές και δηµοκρατικές διαδικασίες αποτελεί προϋπόθεση, για να ανταποκρίνονται στις επιθυµίες 
των ενδιαφεροµένων και να συνεργάζονται διδακτικό προσωπικό και φοιτητές στην εφαρµογή τους ...��50.  
 Ξεκινώντας από τη διαπίστωση στο άρθρο 1, πως η ��Ανώτατη Εκπαίδευση είναι πρωταρχική 
κοινωνική υποχρέωση του κράτους και δικαίωµα κάθε Έλληνα πολίτη��, τίθενται οι αρχές ενός 
νοµοσχεδίου, προάγγελου των µετέπειτα µεταρρυθµιστικών προτάσεων του ΠΑΣΟΚ, που διαχέεται από 
δηµοκρατικό πνεύµα, µε ιδεολογική συγγένεια προς την πολιτική του φιλοσοφία. Ενδεικτικά, η πρόταση 
σχεδίου νόµου, αντιµετωπίζει χρονίζοντα προβλήµατα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, αιτήµατα 
δεκαετιών, όπως είναι η νοµοθετική ρύθµιση των ακαδηµαϊκών ελευθεριών παράλληλα µε την αυστηρή 
σαφή οριοθέτηση του Πανεπιστηµιακού Άσυλου, την ��ανωτατοποίηση�� των Ακαδηµιών (Παιδαγωγική, 
Σχολή Νηπιαγωγών, Σωµατικής Αγωγής), την ίδρυση ��Σχολών�� ως βασική υποδιαίρεση των Α.Ε.Ι., τον 
θεσµό του ��Τµήµατος�� ως βασική αυτόνοµη λειτουργικά ακαδηµαϊκή µονάδα, αλλά το σηµαντικότερο 
(τουλάχιστον σ� αυτό το τµήµα της έρευνάς µας), το σχέδιο νόµου προτείνει την ευρεία, µετά ψήφου 
συµµετοχή των φοιτητών.  
 Στο Κεφάλαιο ∆΄ (Οικονοµική ∆ιαχείριση και ∆ιοίκηση), στο άρθρο 18 παρ. α, α1, α2, καθώς 
και δ,ε, ρυθµίζονται τα ζητήµατα της φοιτητικής συµµετοχής στα όργανα της Γενικής Συνέλευσης και 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Στο άρθρο 18 παρ.α, ορίζεται πως ��Στις Γ.Σ., στα ∆.Σ, και στις Επιτροπές 
συµµετέχουν [...] οι Πανεπιστηµιακοί ∆άσκαλοι, το Επιστηµονικό Προσωπικό (Επιστηµονικοί 
Συνεργάτες και Ειδικό ∆ιδακτικό Προσωπικό) και οι Φοιτητές, που συναποφασίζουν πάνω σε όλα τα 
θέµατα της Πανεπιστηµιακής Κοινότητας��. Η συµµετοχή των φοιτητών και του Επιστηµονικού 
προσωπικού ορίζεται αναλογικά προς τους διδάσκοντες, στο ίδιο άρθρο στην παρ.α1, α2, ως εξής, ��οι 
φοιτητές συµµετέχουν µε αριθµό εκπροσώπων ίσο προς τα 3/4 του αριθµού των εκπροσώπων των 
Πανεπιστηµιακών ∆ασκάλων, το Επιστηµονικό προσωπικό µε αριθµό εκπροσώπων ίσο µε το 1/4 του 
αριθµού των εκπροσώπων των Πανεπιστηµιακών ∆ασκάλων��51, ικανοποιώντας το αίτηµα του 
φοιτητικού κόσµου για ουσιαστική ποσοτικά (75% επί του καθηγητικού σώµατος) και ποιοτικά (µε 
δικαίωµα ψήφου) εκπροσώπηση στα όργανα διοίκησης. 
 Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. στη πρόταση σχεδίου - νόµου, προβλέπει την ένταξη όλων των µελών του 
διδακτικού προσωπικού στο νεο-θεσπιζόµενο, ��Ενιαίο Φορέα��. Στο Κεφάλαιο Ζ΄, άρθρο 48, παρ. α και 
β, ορίζεται πως, ��οι Πανεπιστηµιακοί ∆άσκαλοι διακρίνονται σε δόκιµους και µόνιµους Καθηγητές και 
Επιµελητές��, και πως ��όλοι οι Πανεπιστηµιακοί ∆άσκαλοι είναι ίσοι στη διδασκαλία και την έρευνα, 
καθώς και στα καθήκοντα και στα δικαιώµατα των Πανεπιστηµιακών ∆ασκάλων στον διοικητικό 
τοµέα��, καταργώντας την καθηγητική έδρα, και εισάγοντας την ��καθηγητοποίηση�� των βοηθών, που 
αποτελούσε χρόνιο αίτηµα τόσο των συλλόγων των βοηθών, όσο και των φοιτητών.  
 Ο αποκλεισµός των φοιτητών από τις διαδικασίες κρίσης των καθηγητών αίρεται σύµφωνα µε 
τις προβλεπόµενες διατάξεις του νοµοσχεδίου. Συγκεκριµένα στο άρθρο 49 ορίζεται: ��οι θέσεις του 
Επιστηµονικού Συνεργάτη, του ∆όκιµου Επιµελητή και του Μόνιµου Καθηγητή, καταλαµβάνονται µε 
ειδική διαδικασία, που περιλαµβάνει τη δηµοσίευση της προκήρυξης των θέσεων και την κρίση των 
υποψηφίων από το ∆.Σ. της Σχολής ή από Ειδική Επιτροπή��, και παρακάτω ��σε περίπτωση κρίσης από 
Ειδική Επιτροπή οι διάφοροι φορείς της Πανεπιστηµιακής Κοινότητας συµµετέχουν σ� αυτή µε 
εκπροσώπους τους σύµφωνα µε το µέτρο του άρθρου 18 του παρόντος νόµου��52, αναλογία που 
εφαρµόζεται σε όλα τα γνωµοδοτικά ή διοικητικά όργανα που προβλέπουν φοιτητική συµµετοχή. 
                                                           
50 . Εισηγητική Έκθεση, όπ.π. 
51 . Πρόταση Νόµου - Πλαισίου, ��για την οργάνωση και τη λειτουργία των Α.Ε.Ι.��, Μάιος 1978. 
52 . Πρόταση Νόµου - Πλαισίου, όπ.π. 
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 Σηµαντικό στοιχείο στο σχέδιο νόµου που καταθέτει το ΠΑ.ΣΟ.Κ., αποτελεί το γεγονός πως, 
παρ� ότι δεν ορίζει µε ειδική διάταξη τον ρόλο των εκπροσώπων των φοιτητών στα εκλεκτορικά σώµατα, 
δεν αντιµετωπίζει δηλαδή, το ουσιαστικό θέµα της θεσµοποίησης δικαιώµατος ψήφου ή µη (ή την 
διατύπωση µιας απλής γνώµης), διακρίνει σε µια σαφή, συγκεκριµένη περίπτωση, αυτή της σύγκλισης 
��Ειδικής Επιτροπής��, την συµµετοχή των φοιτητών σε ποσοστό που ορίζεται στο άρθρο 18, δηλαδή 3/4 
προς τον αριθµό των εκπροσώπων των Πανεπιστηµιακών ∆ασκάλων, που εµπίπτει στην νοµική ασάφεια 
για την πραγµατική σηµασία της έκφρασης ��συναποφασίζουν σε όλα τα θέµατα της Πανεπιστηµιακής 
Κοινότητας��. Επίσης, σηµαντική ασάφεια υφίσταται στην θεσπιζόµενη διαδικασία σύγκλισης της 
��Ειδικής Επιτροπής�� (κρίσης των διδασκόντων), που αναφέρεται ως το δεύτερο συλλογικό όργανο 
κρίσης, αφού το άρθρο ορίζει πρωταρχικά την ��κρίση των υποψηφίων από το ∆.Σ. της Σχολής��. 
Ωστόσο, σηµαντικά ερωτήµατα προκύπτουν για την ανάγκη συγκεκριµένης αποσαφήνισης του 
ζητήµατος της συµµετοχής των φοιτητών στις ��Ειδικές Επιτροπές��, ενώ δεν συµβαίνει το ίδιο για τη 
σύγκλιση του ∆.Σ. της Σχολής, παρ� ότι σύµφωνα µε το άρθρο 18 παρ.α,α1, έχει ήδη ορισθεί πως ��στις 
Γ.Σ., στα ∆.Σ. και στις Επιτροπές συµµετέχουν, µε τις αναλογίες που πιο κάτω προβλέπονται...��, δηλαδή 
3/4 προς τους Πανεπιστηµιακούς ∆ασκάλους.  
 Στο ίδιο σχέδιο νόµου-πλαισίου, προβλέπεται η σύσταση ��Εθνικού Συµβουλίου 
Πανεπιστηµίων�� (Ε.Σ.Π.), ένα νέο θεσµικό όργανο µε σκοπό την γνωµοδότηση επί θεµάτων της 
Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Σύµφωνα µε το νοµοσχέδιο, το νέο όργανο θα εκφέρει βαρύνουσα άποψη 
για το Υπουργείο Παιδείας, σε θέµατα που αφορούν τη δηµιουργία και λειτουργία νέων τµηµάτων ή 
Σχολών ή ακόµα και Α.Ε.Ι., τον αριθµό των εισακτέων στα Α.Ε.Ι., την κατανοµή των πιστώσεων κ.α. Ο 
ρόλος του Ε.Σ.Π. θα είναι να καθορίζει και να προτείνει την στρατηγική ανάπτυξης της Τριτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης και να παρέχει γενικές αρχές σχεδιασµού της Ανώτατης Παιδείας. Το νοµοσχέδιο 
προβλέπει στην διοίκηση αυτού του υπερ-οργάνου την συµµετοχή ακόµα και των φοιτητών53 (άρθρο 41, 
παρ.α), µε αναλογία που ορίζεται στο άρθρο 18. 
 Το νοµοσχέδιο, στο θέµα της αναγνώρισης ή µη της αντιπροσωπευτικότητας των υφιστάµενων 
φοιτητικών συλλόγων που θα αναδεικνύουν τους εκπροσώπους των φοιτητών, ακολουθεί την πάγια 
σταθερή θέση του ΠΑΣΟΚ, προτείνοντας στο άρθρο 18 παρ.δ, οι εκπρόσωποι των φοιτητών να 
εκλέγονται ��από τους συλλόγους τους, που είναι Ν.Π.Ι.∆., κατά τη διαδικασία που προβλέπουν τα 
καταστατικά τους��, προβλέποντας παράλληλα και την συµµετοχή των µεταπτυχιακών φοιτητών, ��στη 
φοιτητική εκπροσώπηση συµµετέχουν ανάλογα και οι µεταπτυχιακοί φοιτητές��54. Σταθερή παραµένει η 
θέση του ΠΑΣΟΚ πως η εκλογή των εκπροσώπων φοιτητών για τα συλλογικά όργανα νοµιµοποιείται, 
από τους αυτοβούλως εγγεγραµµένους στους φοιτητικούς συλλόγους, σε αντίθεση µε όσα υποστηρίζει 
το κόµµα της Νέας ∆ηµοκρατίας, για έλλειµµα δηµοκρατίας στη λειτουργία των φοιτητικών συλλόγων, 
και για δικαίωµα ανάδειξης εκπροσώπων από το σύνολο των εγγεγραµµένων στους φοιτητικού 
καταλόγους των τµηµάτων ή των Σχολών. 
 Η αύξηση της συµµετοχής των φοιτητών στα συλλογικά όργανα διοίκησης δεν προκαλεί 
ερωτήµατα, παρακολουθώντας την πορεία των θέσεων του ΠΑΣΟΚ κατά την περίοδο της  
µεταπολίτευσης. Αυτό όµως που διαφοροποιείται σηµαντικά, είναι ασφαλώς η ανατροπή ουσιαστικά της 
αναλογίας καθηγητών - φοιτητών. Η συµµετοχή των εκπροσώπων των φοιτητικών συλλόγων µε σχέση 
3/4 επί του αριθµού των καθηγητών, όχι µόνο εισάγει την λανθάνουσα φοιτητική αµφισβήτηση εντός 
των οργάνων, αλλά κλονίζει και την ισορροπία δυνάµεων για την επίτευξη της καθηγητικής 
πλειοψηφίας, αφού παρέχεται τώρα η δυνατότητα µέσω συµµαχιών, εντός των οργάνων να απολέσουν οι 
καθηγητές την απόλυτη ως τότε εξουσία στη λήψη των αποφάσεων. Επίσης, η καθιέρωση ��ανοικτών�� 
διαδικασιών, µε την συµµετοχή των φοιτητών, αυξάνει την ανησυχία των καθηγητών, νοµιµοποιώντας 
τους φοιτητές ως κριτές των αδιαφανών διαδικασιών που καταγγέλλονταν πως συνέβαιναν κατά τις 
κρίσεις διδακτικού προσωπικού.  
 Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, σε συνέντευξή του τον Απρίλιο του 1978 είχε αναλύσει την 
εκπαιδευτική πολιτική του κόµµατός του για την Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. Η πολιτική φιλοσοφία του 
                                                           
53 . Πρόταση Νόµου - Πλαισίου, όπ.π. 
54 . Πρόταση Νόµου - Πλαισίου, όπ.π. 
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ΠΑΣΟΚ, αποτελεί µια συγκροτηµένη και σαφή σε όραµα και στόχους πολιτική σκέψη. Το ΠΑΣΟΚ 
διαµέσου του προέδρου του, εκφράζει µια προοδευτική, δηµοκρατική, για την εποχή εκσυγχρονιστική 
πρόταση, επιδιώκοντας την συνολική αλλαγή σχέσεων, τόσο στις εσωτερικές αλλά κυρίως στις 
εξωτερικές σχέσεις των Πανεπιστηµίων µε την κοινωνία. Το όραµα του κινήµατος βρίσκει εφαρµογή 
στην αλλαγή των σχέσεων εξουσίας/υποτέλειας σε ένα καθεστώς αρµονικής/δηµιουργικής συνύπαρξης 
όλων των εµπλεκόµενων φορέων, µε ισότιµη διοικητικά και θεσµικά συµµετοχή. Η πρόταση του 
ΠΑΣΟΚ δεν έρχεται σε ευθεία ρήξη µε την εξουσία της καθηγητικής έδρας, αλλά συντονίζει τις 
ενέργειές του, στην ανάδειξη/δηµιουργία µιας νέας ισότιµης οµάδας, προσβλέποντας σε µια διαδικασία 
ουσιαστικά δηµοκρατική, εκείνη της συµµετοχικής συνδιοίκησης των Α.Ε.Ι. Από τη θέση του 
αντιπολιτευόµενου κόµµατος, κατάσταση που ελλοχεύει λιγότερους πολιτικούς κινδύνους, επιτρέποντας 
παράλληλα την υιοθέτηση προσφιλών κοινωνικών αιτηµάτων, αλλά και συνεπεία της ακλόνητης 
κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας της Κυβέρνησης, γεγονός που βεβαίωνε την καταψήφιση του 
νοµοσχεδίου, το ΠΑΣΟΚ διέθετε όλες τις προϋποθέσεις για την παρουσίαση µιας ριζοσπαστικής 
πρότασης για ίση αναλογική συµµετοχή διδακτικού προσωπικού - φοιτητών.  
 Το ΠΑΣΟΚ όµως παρά την ευχέρεια υιοθέτησης µιας λαϊκίστικης (ποπουλίστικης) πολιτικής 
θέσης για ίση αναλογική σχέση φοιτητών - διδακτικού προσωπικού, γεγονός που θα ερµηνεύονταν και 
λόγω της ισχυρής θέσης της φοιτητικής του παράταξης, εντούτοις εκπροσωπεί µια προοδευτική άποψη 
αποφεύγοντας τις πολιτικές ακρότητες, αναδεικνύοντας έτσι τη σοβαρότητα της πολιτικής του πρότασης 
που µεθοδικά οικοδοµείται στο δηµόσιο πολιτικό του λόγο, κυρίως µετά το 1977. Το γεγονός αυτό 
βρίσκεται σε ακολουθία µε ερευνητές του πολιτικού λόγου του ΠΑΣΟΚ, που κατέληξαν στο 
συµπεράσµατα για την διαρκή προσπάθειά του, να αναδεικνύεται ριζοσπαστικό αλλά και ρεαλιστικό, 
προβάλλοντας παράλληλα δίγλωσσα πολιτικά µηνύµατα διαφορετικής ιδεολογικής χρήσης του λόγου, 
εξαιτίας της πληθώρας πολιτικών τάσεων εντός του κόµµατος55. 
 
 

5.3.5 Ν.815/1978 ��Περί ρυθµίσεως θεµάτων αφορώντων εις την οργάνωσιν και λειτουργίαν των 
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων�� 
 
 Τον Αύγουστο του 1978 η Κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας παρουσιάζει ενώπιον της Βουλής 
σχέδιο νόµου, µε τίτλο ��Περί ρυθµίσεως θεµάτων αφορώντων εις την οργάνωσιν και λειτουργίαν των 
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων��, γνωστότερο όπως ψηφίστηκε, ως Ν.815/1978. Κατά τη 
συζήτηση του νοµοσχεδίου, ιδιαίτερη ένταση προκαλείται στη Βουλή κυρίως από την αποχώρηση της 
κοινοβουλευτικής οµάδας του ΠΑΣΟΚ κατά τη διάρκεια της συζήτησης, σε µια προσπάθεια προβολής 
και επίδειξης της διαφορετικής αντίληψης που ενυπάρχει µεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, στην 
εκπαιδευτική πολιτική της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Το σχέδιο νόµου περιλαµβάνει 30 άρθρα και 
ρυθµίζει θέµατα της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, µε κυριότερα, τη σύσταση και λειτουργία τοµέων, ως 
βασική ακαδηµαϊκή µονάδα εντός των Α.Ε.Ι., το θέµα του Επικουρικού ∆ιδακτικού Προσωπικού και του 
Ειδικού ∆ιοικητικού και Τεχνικού Προσωπικού καθώς και θέµατα εντατικοποίησης των σπουδών. Ο 
Ν.815/78, εισάγει για πρώτη φορά την δια ψήφου συµµετοχή φοιτητών σε ορισµένα όργανα διοίκησης, 
γεγονός που αναφέρεται και στην Εισηγητική έκθεση του σχεδίου νόµου, ως ενδεικτικό στοιχείο των 
νέων σχέσεων και θεσµών που επιθυµεί η κυβέρνηση να καθιερώσει εντός των Πανεπιστηµιακών 
Ιδρυµάτων.  
 Το σχέδιο νόµου εκτείνεται σε έξι κεφάλαια όπου και αντιµετωπίζονται τα θέµατα: ��1. Στην 
οργάνωση και λειτουργία τοµέων (Κεφάλαιο Α΄), 2. Στο επικουρικό διδακτικό προσωπικό (επιµεληταί, 
ειδικοί επιστήµονες και βοηθοί), (Κεφάλαιο Β΄), 3. Στους επιστηµονικούς συνεργάτες (Κεφάλαιο Γ), 4. 
Στο Ειδικό ∆ιοικητικό και Τεχνικό Προσωπικό (Κεφάλαιο ∆΄), 5. Στην οργάνωση των σπουδών 

                                                           
55 . Σπουρδαλάκης Μ., ΠΑ.ΣΟ.Κ. ∆οµή, Εσωκοµµατικές κρίσης και συγκέντρωση εξουσίας, Εκδ.Εξάντας, Αθήνα 1988, 
σελ.15.  
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(Κεφάλαιο Ε΄), 6. Στους εντεταλµένους υφηγητάς και τις εκπαιδευτικές άδειες των επιµελητών και 
βοηθών (Κεφάλαιον ΣΤ΄)��56.  
 Η συζήτηση του σχεδίου νόµου υπήρξε µακρά µε έντονες αντιπαραθέσεις, µε κορύφωση της 
έντασης, τη στιγµή αποχώρησης της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑΣΟΚ σε µια προσπάθεια 
επίδειξης δυσαρέσκειας για το νοµοσχέδιο. Οι τέσσερις συνεδρίες της Βουλής πραγµατοποιήθηκαν από 
τις 29 Αυγούστου ως τις 6 Σεπτεµβρίου, µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ιδεολογική αντιπαράθεση και 
την εφαρµογή της πολιτικής φιλοσοφίας του κάθε κόµµατος στην εκπαιδευτική του πολιτική πρόταση.  
 Η αναγκαιότητα µεταρρύθµισης της Ανώτατης Εκπαίδευσης εντάσσεται, σύµφωνα µε την 
εισηγητική έκθεση στη γενικότερη πολιτική στρατηγική του εκσυγχρονισµού της χώρας και της ένταξής 
της σε ένα διεθνές πλαίσιο σχέσεων. Το γεγονός αυτό ώθησε την κυβέρνηση στην αναζήτηση των 
πολιτικών εκείνων επιλογών που θα έθεταν τις νέες βάσεις για την µελλοντική πορεία των Α.Ε.Ι., για να 
αποτελέσουν πρωταρχικό παράγοντα ανάπτυξης, σε όλους τους τοµείς. Η εισηγητική έκθεση του σχεδίου 
νόµου, υποστηρίζει τα προτεινόµενα νοµοθετικά µέτρα ως αποτελέσµατα επιστηµονικών επιτροπών που 
συστήθηκαν από την αποκατάσταση της ∆ηµοκρατίας, ως την τελευταία τον Ιούνιο του 1977. Έτσι, η 
Κυβέρνηση διακηρύσσει την ��επιστηµονική�� νοµιµοποίηση του σχεδίου νόµου, παρουσιάζοντάς το, ως 
αποτέλεσµα, ενδελεχώς επεξεργασµένων πορισµάτων ��ειδικών��, επιδιώκοντας να αποδώσει µια µορφή 
��τεχνοκρατικής µεταρρύθµισης��, έχοντας λάβει υπ� όψιν και την απαραίτητη ευρύτητα προτάσεων από 
όλους τους εµπλεκόµενους Πανεπιστηµιακούς φορείς57, στην προσπάθειά της για µια πολιτική λύση 
κοινά αποδεκτή. 
 Ο εισηγητής της Πλειοψηφίας κ. Αθ.Ταλιαδούρος, στην βασική του αγόρευση, αποδίδει 
ιδιαίτερη σηµασία στην εισαγωγή του θεσµού της ουσιαστικής συµµετοχής των φοιτητών µετά ψήφου 
περι-ορισµένα όργανα διοίκησης των Πανεπιστηµίων. Από την εισηγητική ακόµη έκθεση δηλώνεται 
πως, ��όλοι όσοι µετέχουν στο συµβούλιο του τοµέως δικαιούνται ψήφου, εξαιρέσει ωρισµένων θεµάτων 
που αναφέρονται στο προσωπικό του τοµέως, την επιστηµονική έρευνα και τις εξετάσεις��, αποκλείοντας 
άµεσα τοµείς ενδιαφέροντος για τους φοιτητές και το κατώτερο ή βοηθητικό διδακτικό προσωπικό. Ο 
Ν.815/78 εισάγει τη δηµιουργία ��τοµέων�� (άρθρο 1), ως βασική ακαδηµαϊκή µονάδα, που συγκροτείται 
από τη συνένωση οµοειδών ή παρεµφερών γνωστικών αντικειµένων, δηλαδή καθηγητικών εδρών. Ο 
τοµέας σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ.1 διοικείται α) από τους καθηγητές (τακτικούς, έκτακτους), τους 
εντεταλµένους υφηγητές, των εδρών οι οποίοι υπάγονται σ� αυτόν, β) ενός εκπροσώπου του επικουρικού 
διδακτικού προσωπικού του τοµέα, γ) από εκπροσώπους των φοιτητών που εκλέγονται µεταξύ των 
εγγεγραµµένων στη Σχολή ή το Τµήµα.  
 Συγκεκριµένα, για τη συµµετοχή των φοιτητών ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1, ένας εκπρόσωπος 
των φοιτητών, στην περίπτωση που ��το σύνολον των µετεχόντων εις το συµβούλιον του τοµέως 
καθηγητών και εντεταλµένων υφηγητών δεν υπερβαίνη τους δέκα, εις δύο δέ, εάν υπερβαίνη τους 
δέκα��58. Ο περιορισµένος ρόλος των φοιτητών θεσµοθετείται στο Κεφάλαιο Α΄, άρθρο 3 παρ. 2 όπου 
ορίζεται πως ��επί θεµάτων αναγοµένων εις την επιλογήν, την ανανέωσιν της θητείας, την προαγωγήν 
και την εν γένει υπηρεσιακήν κατάστασιν των µελών του επικουρικού διδακτικού προσωπικού και των 
επιστηµονικών συνεργατών, την επιστηµονικήν έρευναν και τα εξετάσεις, δικαίωµα ψήφου έχουν τα 
µέλη του κυρίου διδακτικού προσωπικού και τα µέλη του επικουρικού διδακτικού προσωπικού, εφόσον 
έχουν τον τίτλον του διδάκτορος. Τα υπόλοιπα µέλη του συµβουλίου του τοµέως δικαιούνται εις την 

                                                           
56 . Εισηγητική Έκθεση για το Σχέδιο Νόµου ��Περί ρυθµίσεως θεµάτων αφορώντων εις την οργάνωσιν και λειτουργίαν 
των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων��, Ν.815/78. 
57 . Εισηγητική Έκθεση για το Σχέδιο Νόµου ��Περί ρυθµίσεως θεµάτων αφορώντων εις την οργάνωσιν και λειτουργίαν 
των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων��, Ν.815/78. Σαφή επιθυµία δηµιουργίας µιας ευρύτερης ��συµµετοχικής 
διαδικασίας�� για την Κυβέρνηση αποτελεί η αναφορά των φορέων που ελήφθησαν υπόψην κατά τη δηµιουργία του 
σχεδίου νόµου. ��Η Κυβέρνηση αφού έλαβε υπόψη της την υπάρχουσα κατάσταση στην Ανώτατη Παιδεία, τα πορίσµατα των 
ανωτέρω επιτροπών, τις εισηγήσεις των Α.Ε.Ι., τις απόψεις των επιµελητών και βοηθών και των φοιτητών, όπως κατά 
καιρούς έχουν διατυπωθεί, υποβάλλει προς ψήφιση στην Εθνική Αντιπροσωπεία το παρόν σχέδιο νόµου��. 
58 . Νόµος 815/1978, ΦΕΚ 147/15-9-1978, ��Περί ρυθµίσεως θεµάτων αφορώντων εις την οργάνωσιν και λειτουργίαν των 
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων��. 
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διατύπωσιν ητιολογηµένης γνώµης, κατά την έναρξιν της συζητήσεως επί του θέµατος αυτού, 
αποχωρούν δέ µετά ταύτα��59.  
 Με τα άρθρα 2 παρ.1 και άρθρο 3 παρ.2, οριοθετούνται τα πλαίσια συνδικαλιστικής δράσης των 
φοιτητών/εκπροσώπων µέσα στα όργανα του Πανεπιστηµίου, µε την ίδια ποσοτική συµµετοχή που 
προέβλεπε ο Ν.587/1977, αλλά µε τη διαφορά της αναγνώρισης πλέον του δικαιώµατος ψήφου, σε 
ορισµένα, ρητά οριζόµενα θέµατα της διοίκησης. Επίσης, η άποψη του Κυβερνώντος κόµµατος για τη 
σύνθεση των φοιτητικών συλλόγων, και το ζήτηµα της αντιπροσωπευτικότητας ή µη αυτών, 
αντιµετωπίζεται στο άρθρο 2, όπου ορίζεται πως οι εκπρόσωποι των φοιτητών εκλέγονται από το σύνολο 
των εγγεγραµµένων στη Σχολή ή στο Τµήµα, και όχι όπως επικρατούσε, από τους αυτοβούλως 
εγγεγραµµένους στους φοιτητικούς συλλόγους, εισάγοντας περίπου τον υποχρεωτικό ��κρατικό�� 
συνδικαλισµό στα Πανεπιστήµια.  
 Στο θέµα του αποκλεισµού εκπροσώπησης φοιτητών σε θέµατα που αφορούν την έρευνα και τις 
εξετάσεις στις συνελεύσεις των τοµέων, εκφράζονται ενδεικτικές απόψεις της ιδεολογικοπολιτικής 
τοποθέτησης του κόµµατος της Νέας ∆ηµοκρατίας στις συνεδριάσεις της Βουλής. Σαφής πολιτική 
βούληση του Κυβερνώντος κόµµατος παραµένει η θέση πως η λήψη των ουσιωδών αποφάσεων οφείλει 
να λαµβάνεται από την ��αυθεντία�� της καθηγητικής έδρας, εισάγοντας ως ισότιµους στην διοίκηση, 
όσους διαθέτουν διδακτορικό δίπλωµα, που ο νόµος προωθεί στη θέση του επικουρικού διδακτικού 
προσωπικού. Έτσι η πλειοψηφία των καθηγητών διασφαλίζεται, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα την 
σηµαντικότατη νοµιµοποίηση των αποφάσεών τους, αφού διευρύνεται και δηµοκρατικοποιείται η 
συνέλευση του Τοµέα, παρέχοντας παράλληλα και στους φοιτητές το ��προνόµιο�� και την δυνατότητα 
να εκφράσουν την θέση τους εκ των προτέρων, αλλά µε σαφή υποχρέωση αποχώρησης κατά τη διάρκεια 
της συζήτησης, γεγονός που αίρει το δικαίωµα ψήφου. Το γεγονός της αποχώρησης των εκπροσώπων 
από την συζήτηση, δηµιουργεί ερωτήµατα για την αναγκαιότητα επιβολής της αποχώρησης, εφόσον η 
παρουσία ενός ή δύο εκπροσώπων των φοιτητών δεν δηµιουργούσε ζήτηµα εξασφάλισης/επικύρωσης 
της εκ των προτέρων διασφαλισµένης (εκ της αναλογικής ποσοτικής συµµετοχής καθηγητών και 
φοιτητών) πλειοψηφίας.   
 Η παραχώρηση του δικαιώµατος ψήφου σε εκπροσώπους των φοιτητών θεωρείται από το κόµµα 
της Νέας ∆ηµοκρατίας σαν µια σπουδαίας σηµασίας πολιτική πράξη, που αποδεικνύει την 
προοδευτικότητα60 της εφαρµοζόµενης εκπαιδευτικής πολιτικής της φιλοσοφίας. Για την 
κοινοβουλευτική πλειοψηφία, η θεσµοθέτηση των δικαιωµάτων των φοιτητών εκλαµβάνεται ως µια 
παραχώρηση προνοµίων, αφού σύµφωνα µε τις πολιτικές θέσεις της Νέας ∆ηµοκρατίας οι φοιτητές 
οφείλουν να ενδιαφέρονται µόνο για τις σπουδές τους, και η ενασχόληση µε το συνδικαλισµό αποτελεί 
πάρεργο και χαρακτηριστικό των ��επαγγελµατιών φοιτητών��. Ο Ν.Παπαπολίτης, βουλευτής της 
πλειοψηφίας, αναφερόµενος σε αυτή την προνοµιακή µεταχείριση των φοιτητών εκ µέρους της 
κυβέρνησης, επικαλείται την προοδευτικότητά της, που φθάνει του σηµείου να τους παραχωρεί 
��αίθουσες για να κάνουν τις διαλέξεις τους, οι οποίες συνήθως αφορούν τον Μαρξ και τον Ένγκελς και 
τα πολιτικά συστήµατα και θεσµούς��61. Αυτή η θέση εκφράζεται στην πολιτική φιλοσοφία της Νέας 
∆ηµοκρατίας, που αντιµετωπίζει την πρόσβαση στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση ως ένα παρεχόµενο 
προνόµιο για ένα ποσοστό της ελληνικής νεολαίας. Ο Πρωθυπουργός Κ.Καραµανλής δεν αφήνει 
περιθώρια αµφισβήτησης το 1980 σε ανακοίνωση της Κυβέρνησης που αναστέλλει διατάξεις του 
Ν.815/78 (εξαιτίας των αντιδράσεων στην εντατικοποίηση των σπουδών), υπενθυµίζοντας ��προς όσους 
                                                           
59 . Νόµος 815/1978, όπ.π. 
60 . Ο τονισµός της προοδευτικότητας και εκσυγχρονισµού των ακαδηµαϊκών θεσµών, που επιχειρεί να εγκαθιδρύσει η 
κυβέρνηση είναι ορατή και στην εισηγητική έκθεση του Ν.815, όπου αναφέρεται πως ��... είναι η πρώτη φορά στην ιστορία 
των Ελληνικών Α.Ε.Ι. που δίνεται δικαίωµα ψήφου στους εκπροσώπους του επικουρικού διδακτικού προσωπικού και των 
φοιτητών, οι οποίοι µετέχουν σε συλλογικό όργανο µε αρµοδιότητες��.  
61 . Πρακτικά Τµήµατος ∆ιακοπών, Συνεδρίασις ΛΓ΄ 2 Σπετεµβρίου 1978, σελ.1013. Παράλληλα, ο Ν.Παπολίτης, 
ερµηνεύει τις αιτίες της ��καταπτώσεως��, στον ��πληθωρισµό των φοιτητών��, ��έλλειψη επαρκών καθηγητών��,  (...) για 
να σας είπω ένα και µόνο παράδειγµα προσφεύγω εις όσα ανέφερε ο κ.Ταλιαδούρος, εν σχέσει µε την πλειοψηφίαν την 
οποίαν ζητούν. ∆ηλαδή άκουσον - άκουσον! Το κατώτερο διδακτικό προσωπικό και οι φοιτηταί θ� αποφασίζουν για την 
διδακτέα ύλη και τον τρόπο των εξετάσεων��, όπ.π., σελ.1011.  
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έχουν το προνόµιο να σπουδάζουν, ότι χιλιάδες άλλοι νέοι µοχθούν στα εργοστάσια και στα χωράφια��, 
προτρέποντάς τους παράλληλα στην ίδια ανακοίνωση, ��να µελετούν περισσότερο και να πολιτεύονται 
ολιγότερο��62.  
 Εύλογα δηµιουργούνται ερωτήµατα για την επιλογή του συγκεκριµένου χρόνου για την 
εισαγωγή ενός σχεδίου νόµου που κρίνεται αρνητικά από ολόκληρο το µη ��νεοδηµοκρατικό�� χώρο, 
αλλά επιφυλακτικά ακόµα και από βουλευτές της πλειοψηφίας63. Από το καλοκαίρι του 1975, οπότε και 
αντιµετωπίζεται για πρώτη φορά το ζήτηµα της συµµετοχής των φοιτητών στα συλλογικά όργανα, σαφής 
είναι η βούληση του κυβερνώντος κόµµατος, ιδεολογικά συγκροτηµένη και πάγια. Στόχος της είναι, η 
διατήρηση της ισχύος της καθηγητικής έδρας και ο αποκλεισµός διεύρυνσης της εξουσίας που θα 
προωθούσε η άνευ ποσοτικών και ποιοτικών όρων συµµετοχή των φοιτητών και του βοηθητικού 
διδακτικού προσωπικού. Στο ίδιο πνεύµα της διατήρησης ή της ενίσχυσης των υπερεξουσιών της 
καθηγητικής έδρας, εντάσσονται όλα τα νοµοσχέδια που φέρνει στη Βουλή η Νέα ∆ηµοκρατία. 
 Το βασικό ερώτηµα προκύπτει από το γεγονός της τµηµατικής νοµοθετικής ρύθµισης της 
συµµετοχής κατά την περίοδο του καλοκαιριού, τόσο το 1977 όσο και το 1978 µε τον αντίστοιχο Ν.587 
και Ν.815, οι οποίοι απέχουν χρονικά µόνο 15 µήνες. Γιατί λοιπόν η Κυβέρνηση δεν προχωρά σε µια 
τελική ρύθµιση από το καλοκαίρι του 1977, αλλά επανέρχεται τον επόµενο χρόνο µε ένα 
αποφασιστικότερο και αναµφισβήτητα αντιφοιτητικό64 νοµοσχέδιο εντατικοποίησης των σπουδών; Ποιοί 
υπήρξαν οι καθοριστικοί παράγοντες για την δηµιουργία δύο παρεµφερών, αλλά διαφορετικής έντασης, 
νοµοσχεδίων;  
 Σε ερωτήµατα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια διερεύνησης των αιτιών για τη διαδικασία 
επιλογής και διαµόρφωσης µιας πολιτικής στρατηγικής, απαιτείται, προκειµένου να υιοθετήσουµε µια 
ασφαλή, κατά το δυνατό, ερµηνεία, ο συνυπολογισµός όλων των δυνατών παραµέτρων που 
διαµορφώνουν µια πολιτική επιλογή. Στην προκειµένη περίπτωση, τίθεται το ζήτηµα της αναζήτησης της 
αναγκαιότητας για µια πανοµοιότυπη νοµοθετική ρύθµιση, µέσα σε διάστηµα µόλις ενός έτους. Το 
ζήτηµα της φοιτητικής συµµετοχής, αποτελεί σ� αυτό το µέρος της εργασίας µας, το ζητούµενο και 
ερµηνευόµενο στοιχείο της εκπαιδευτικής πολιτικής επιλογής από τις δύο κυρίαρχες παρατάξεις της 
εποχής. Ο Ν.587/77, αντιµετώπιζε µόνο τη συµµετοχή του βοηθητικού διδακτικού προσωπικού και των 
φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Πανεπιστηµιακών Ιδρυµάτων, σ� αντίθεση µε τον Νόµο 815 του 
1978, που αντιµετώπιζε ευρύτητα θεµάτων, εισαγωγή καινοτοµιών (τοµέας), ζητήµατα εντατικοποίησης 
των σπουδών, δυσµενείς ρυθµίσεις για το βοηθητικό διδακτικό προσωπικό. Το δεύτερο νοµοσχέδιο, σε 
αντίθεση µε το πρώτο, κατέλυε κεκτηµένα δικαιώµατα των φοιτητών, µε αποτέλεσµα να δηµιουργεί 
έντονες διεργασίες τόσο στο φοιτητικό κίνηµα, όσο και στους επίσηµους πολιτικούς εκπροσώπους του. 
Έθετε τους όρους και τα επιχειρήµατα για αµετάκλητη αντιπαράθεση φοιτητών και κυβέρνησης, σε 
αντίθεση µε το πρώτο που θα µπορούσε να θεωρηθεί από τους ενδιαφερόµενους φορείς τουλάχιστον, ως 
µη ανατρεπτικό των σχέσεων και αναλογιών που κυριαρχούσαν µέσα στα Α.Ε.Ι.   

                                                           
62 . ��Ανακοίνωση της Κυβέρνησης για την αναστολή διατάξεων του Νόµου 815 και την σύσταση της επιτροπής 
πρυτάνεων��, όπως παρατίθεται στο Βρυχέα Α.-Γαβρόγλου Κ., Απόπειρες Μεταρρύθµισης της Ανώτατης Εκπαίδευσης 
1911-1981, Σειρά Τεκµήρια, Εκδ. Σύγχρονα Θέµατα, Θεσσαλονίκη 1982, σελ.344-345. 
63 . Χαρακτηριστικά αναφέρουµε πως κατά την ψήφιση του άρθρου 21 (ενώ έχει ήδη αποχωρήσει η κοινοβουλευτική 
οµάδα του ΠΑΣΟΚ) όπου προβλεπόταν η απώλεια φοιτητικής ιδιότητας υπό το πνεύµα του αποπληθωρισµού των ΑΕΙ, 
βουλευτές της Νέας ∆ηµοκρατίας αναλαµβάνουν το ρόλο υπεράσπισης του φοιτητικού κόσµου µε τοποθετήσεις 
προοδευτικότερες από αυτές της Κυβέρνησης. Σ� αυτό το πνεύµα, κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης Λ∆΄ στις 6 
Σεπτεµβρίου, στο γνωστό άρθρο 21, οι Ν.Παπαπολίτης, Ι.Χρίστογλου, Ά.Πνευµατικός, υποστηρίζουν ελαστικότερες 
διατάξεις στις οποίες τελικά συµφωνεί ο Υπουργός Παιδείας Ι.Βαρβιτσιώτης. 
64 . Το νοµοσχέδιο χαρακτηρίζεται ��αντιφοιτητικό�� εξαιτίας των διατάξεων που περιλαµβάνονται στο Κεφάλαιο Ε΄ 
(άρθρα 15-23), όπου εισάγονται διοικητικά µέτρα περιορισµού του επιπλέον του κανονικού χρόνου σπουδών (άρθρο 18), η 
προσπάθεια αύξησης του ακροατηρίου στα µαθήµατα µε την προσµέτρηση της επίδοσης στις ασκήσεις και στα 
φροντιστήρια (άρθρα 19), ο περιορισµός των τµηµατικών και πτυχιακών εξετάσεων (άρθρα 20-21), ακόµη και το 
καταλυτικό µέτρο µείωσης του πληθυσµού των Α.Ε.Ι. (άρθρο 22-23), που προβλέπει την απώλεια της φοιτητικής ιδιότητας 
(όταν δεν ικανοποιούνται οι συνθήκες των άρθρων 18,20 και 21) και την εγγραφή ή κατάταξή τους στα ��Ανωτέρας 
Τεχνικάς και Επαγγελµατικάς Σχολάς��.  
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 Πρωταρχική, εµφανής και ασφαλής παράµετρος ερµηνείας υπήρξε η µάχη των βουλευτικών 
εκλογών τον Νοέµβριο του 1977. Η κυβέρνηση, στον φοιτητικό πληθυσµό δεν τύγχανε ιδιαίτερης 
υποστήριξης διαµέσου της φοιτητικής της παράταξης. Η ισχνή αντιπροσώπευση των φοιτητικών της 
οργανώσεων και κυρίως η ένδεια πειστικού πολιτικού επιχειρήµατος απέναντι στον ριζοσπαστικό 
πολιτικό λόγο του ��αριστερού�� φοιτητικού χώρου υπήρξε καταφανής. Η κυβέρνηση, για λόγους που θα 
αναλυθούν στην ερµηνεία του όλου, επιθυµούσε την ελάχιστη δυνατή εκπροσώπηση των φοιτητών 
(εξαιτίας της κυριαρχίας των αριστερών σχηµάτων), στα όργανα διοίκησης, µε την ταυτόχρονη 
εξασφάλιση της εξουσίας των καθηγητών, προκειµένου να διατηρεί τον διοικητικό και ιδεολογικό 
έλεγχο των Πανεπιστήµιων. Μοναδική δίαυλος ελέγχου της εξουσίας, και κυρίως εκπροσώπησης της 
ιδεολογίας της Νέας ∆ηµοκρατίας, παρουσιαζόταν διαµέσου διατήρησης των καθηγητικών 
υπερεξουσιών, λύση που αναδεικνύεται µοναδική δυνατή επιλογή για την κυβέρνηση, στην πρόθεσή της 
να διατηρήσει τον ��έλεγχο�� των Παν/µίων. Σε καµιά περίπτωση δεν θα ανέµενε κανείς, από την 
Κυβέρνηση, να προχωρήσει σε µέτρα εκλογίκευσης των αριθµητικών σχέσεων καθηγητών - φοιτητών, 
ενέργεια που θα την έφερνε αντιµέτωπη πρωταρχικά µε το σώµα των καθηγητών και την αναπόφευκτη 
ex nihilo ανάδυση εντός των Πανεπιστηµιακών οργάνων της λανθάνουσας, και ως τότε στις παρυφές του 
ακαδηµαϊκού συστήµατος κινούµενη, φοιτητικής αµφισβήτησης. Εν όψει λοιπόν των εκλογών του 
Νοεµβρίου του 1977, η κυβέρνηση αποφεύγει την ευθεία σύγκρουση µε τους φοιτητές, αποσιωπώντας, 
εν πολλοίς, τις πολιτικές της προθέσεις, θεσµοθετώντας την εκπροσώπηση των φοιτητών σε όλα τα 
Πανεπιστήµια, πράξη που κρίνεται ως προοδευτική για την ιδεολογική πλατφόρµα της Νέας 
∆ηµοκρατίας. Εξάλλου αποφεύγοντας την ρήξη µε τον φοιτητικό κόσµο, δεν αποκλείει αλλά διατηρεί τη 
δυνητική της ευχέρεια να επανέλθει σε ύστερο χρόνο, µε ευνοϊκότερες πολιτικές συνθήκες, όπως και το 
πράττει ένα χρόνο αργότερα το καλοκαίρι του 1978, έχοντας εξασφαλίσει µια ισχυρή κοινοβουλευτική 
δύναµη για µια τετραετία. 
 Έτσι η Κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας, σε ένα πρώτο επίπεδο, από το καλοκαίρι ήδη του 
1975, εφαρµόζει ένα ��πειραµατισµό��, κατά τον εισηγητή της πλειοψηφίας (Αρ.Κατσαούνης), στη 
συζήτηση του νοµοσχεδίου Ν.197/75, εισάγοντας την συµµετοχή των φοιτητών επιλεκτικά και µε 
περιορισµένες δυνατότητες παρέµβασης, όχι σε όλα τα Τριτοβάθµια Ιδρύµατα, αλλά µόνο στο 
Πανεπιστήµιο Αθηνών, επιδιώκοντας ακριβώς να ελέγξει την πορεία εφαρµογής του µέτρου, 
προκειµένου να συνάγει συµπεράσµατα για τη δυνατότητα και τις προοπτικές γενίκευσης ενός αναλόγου 
θεσµού. Στο ίδιο πνεύµα το 1977 στο Ν.587/77 η κυβέρνηση, προχωρά στο δεύτερο στάδιο του 
πειραµατισµού της, στην περιορισµένη ποσοτικά και πάλι συµµετοχή αλλά γενικεύοντας τη νοµοθετική 
διάταξη που αφορά πλέον τα Τριτοβάθµια Ιδρύµατα όλης της χώρας, κάνοντας λόγο για ��επαναστατική 
πράξη δια τα Α.Ε.Ι.��.  
 Το τρίτο επεισόδιο της µεταρρυθµιστικής της προσπάθειας για τη συµµετοχή των φοιτητών στα 
όργανα διοίκησης, και το χαρακτηριστικότερο από άποψης συµπόρευσης/διαµόρφωσης ιδεολογικής 
ταυτότητας και επιλεγµένης εκπαιδευτικής πολιτικής αποτελεί ο Ν.815/78. Η ουσία της εκπαιδευτικής 
φιλοσοφίας της Νέας ∆ηµοκρατίας εφαρµόζεται σε ένα νοµοσχέδιο που χαρακτηριζόταν από σαφή 
αντιφοιτητική νοοτροπία, µε πλήρη επίγνωση των διεργασιών που θα προκαλούσε στα άλλα πολιτικά 
κόµµατα. Το νοµοσχέδιο, χωρίς να µεταβάλλει την αναλογία συµµετοχής των φοιτητών προς τους 
καθηγητές, αναγνωρίζει δικαίωµα ψήφου σ� αυτούς, υπό τις προϋποθέσεις που αναφέραµε, αλλά 
εξασφαλίζει ταυτόχρονα, µε την θέσπιση του τοµέα, να συσπειρώσει κάτω από το νεοδιαµορφωµένο 
όργανο την καθηγητική εξουσία, και άρα να ενισχύσει τον ιδεολογικό έλεγχο της Κυβέρνησης, απέναντι 
σε οποιαδήποτε πιθανή συµµαχία διαµορφωθεί, µε την µετά ψήφου συµµετοχή των φοιτητών και των 
Ε∆Π. Εξάλλου η αναγνώριση του δικαιώµατος ψήφου στους φοιτητές, προσέφερε το πειστικότερο 
επιχείρηµα της προοδευτικότητας και της δηµοκρατικότητας που εισήγαγε η κυβέρνηση, σ� ένα 
νοµοσχέδιο που απέβλεπε στη σαφή µείωση του φοιτητικού πληθυσµού (διαγραφή ��λιµναζόντων�� 
φοιτητών και κατάταξή τους στα ΚΑΤΕΕ, εντατικοποίηση σπουδών),  και εντασσόταν στην γενικότερη 
φιλελεύθερη/συντηρητική ιδεολογική πλατφόρµα του κόµµατος της Νέας ∆ηµοκρατίας. 
 Η κριτική από το χώρο του ΠΑΣΟΚ, τουλάχιστον µέχρι το σηµείο παραµονής του κόµµατος στη 
Βουλή, επικεντρώνεται στα σηµαντικότερα άρθρα 18, 20 και 21 του Νόµου, που προβλέπουν την 
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απώλεια της φοιτητικής ιδιότητας, ενταγµένο και αυτό στην σαφή πολιτική βούληση της Κυβέρνησης 
στην κατεύθυνση της εντατικοποίησης των σπουδών και στον περιορισµό του φοιτητικού πληθυσµού. Η 
πολιτική ενέργεια του ΠΑΣΟΚ να αποχωρήσει από τη συζήτηση του νοµοσχεδίου, εγείρει αιτιάσεις από 
τα υπόλοιπα κόµµατα για υιοθέτηση ανεύθυνων επιλογών, καθώς επιλέγει τον πλέον έντονο τρόπο 
έξωθεν κοινωνικής προβολής της αντίθεσής του.  
 Το νοµοσχέδιο αντιµετωπίζεται ως το τέταρτο µέρος ενός νόµου πλαισίου που οργανώνει η 
Κυβέρνηση και φέρνει µε τη διαδικασία ��δόσεων��65 στη Βουλή. Το πρώτο µέρος εισήγαγε την 
συµβολική συµµετοχή των φοιτητών στη Σύγκλητο και στις Σχολές, το δεύτερο αφορούσε τον 
περιορισµό του αριθµού των φοιτητών που επιθυµούν να αποκτήσουν δεύτερο πτυχίο, το τρίτο 
αφορούσε την ίδρυση του ∆ιαπανεπιστηµιακού Κέντρου, και το τελευταίο είναι το παρόν που 
αντιµετωπίζει τα θέµατα του Τοµέα, και της εντατικοποίησης των σπουδών.  
 Το ΠΑΣΟΚ άσκησε σφοδρή πολεµική κατά του Ν.815, κρίνοντας πως αποτελούσε την 
χαρακτηριστικότερη έκφραση της συντηρητικής και αντιδηµοκρατικής εκπαιδευτικής πολιτικής της 
Νέας ∆ηµοκρατίας. Για το ΠΑΣΟΚ η εκπαιδευτική πολιτική της Νέας ∆ηµοκρατίας, (σχετικά µε το 
ζήτηµα της συµµετοχής των φοιτητών και του Επικουρικού ∆ιδακτικού Προσωπικού, παρά το γεγονός 
πως αφορά ολόκληρη την µεταρρύθµιση), πέρα από τα χαρακτηριστικά της αναχρονιστικότητας, του 
αντιδηµοκρατισµού και άλλων σύνθετων ��αντι-�� και ��ανα-��, αποτελεί µια συµπαγή ιδεολογικο-
πολιτική πρόταση/έκφραση του φιλελεύθερου/συντηρητικού χώρου, αναµφισβήτητα µε καθορισµένη 
πολιτική στρατηγική σταδίων και στόχων, και όχι τυχαίων εκφράσεων µιας µη συστηµατικής 
παρέµβασης στα εκπαιδευτικά γεγονότα κάτω από τυχαίες συγκυρίες και χρονικές περιόδους.   
 Η διαπίστωση αυτή του ΠΑΣΟΚ το οδηγεί σε µια αναλυτική προσέγγιση των σταδίων της 
ακολουθούµενης εκπαιδευτικής πολιτικής της Νέας ∆ηµοκρατίας, στην αποσαφήνιση των στόχων της, 
και στην συγκρότηση της δικής του εκπαιδευτικής πολιτικής πρότασης.  
 Η διατήρηση της καθηγητικής έδρας, παρά την θεσµοποίηση του Τοµέα, δεν αντιµετώπιζε το 
αίτηµα για δηµοκρατικότητα και ταυτόχρονα, ο περιορισµός της συµµετοχής των φοιτητών και των Ε∆Π 
σε περιορισµένο αριθµητικά και ποιοτικά ποσοστό δεν ανταποκρινόταν στο αίτηµα για διεύρυνση των 
συλλογικών οργάνων. Αντίθετα η συνένωση των καθηγητικών εδρών που προέβλεπε, διευκόλυνε και 
ενίσχυε τον αυταρχισµό στα Α.Ε.Ι. Το ΠΑΣΟΚ µέσα από τα έντυπά του αντιπροτείνει ένα συνολικό 
θεσµικό πλαίσιο για την λειτουργία των Α.Ε.Ι., µε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ��ισότιµη συµµετοχή στη 
ζωή και λειτουργία των ΑΕΙ διδασκόντων και διδασκοµένων��66.  
 Για το ΠΑΣΟΚ ο Ν.815/78 λειτούργησε καταλυτικά στη διαµόρφωση της συνολικής του 
ιδεολογικής πρότασης γύρω από τα θέµατα της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Σηµαντικές πολιτικές 
αναλύσεις παρουσιάζονται στα κοµµατικά του έντυπα, σε µια προσπάθεια ανάδειξης ενός 
τεκµηριωµένου, ιδεολογικού αριστερού λόγου, µε έντονα τα σηµάδια διαφοροποίησης από την κλασική 
��αριστερογενή�� ρητορεία των Κοµµουνιστικών κοµµάτων.  
 Η κριτική ανάλυση του Ν.815/78 και η ερµηνεία της κυβερνητικής εκπαιδευτικής πολιτικής, 
αντιµετωπίζεται σαν µία ενιαία πολιτική επιλογή, έκφραση της ιδεολογικής φιλοσοφίας του κυβερνώντος 
κόµµατος, που σε µεγάλο βαθµό καθορίζεται από την ανάγκη συµπόρευσης και σύµπλευσης µε τις 
υφιστάµενες εκπαιδευτικές συνθήκες των χωρών της ΕΟΚ. Η εκπαιδευτική πολιτική αδράνεια και 
απροθυµία που επέδειξε η κυβέρνηση να µεταρρυθµίσει µε ουσιαστικά µέτρα αναµόρφωσης την 
Τριτοβάθµια εκπαίδευση, ερµηνεύει για το ΠΑΣΟΚ τα πρόσφατα νοµοσχέδια για την συµµετοχή των 
φοιτητών στα συλλογικά όργανα, που διαµορφώνουν µια τµηµατική εκπαιδευτική συντηρητική επιλογή. 
Για το ΠΑΣΟΚ τα διαδοχικά νοµοσχέδια δροµολογήθηκαν υπό την ανάγκη επίδειξης σηµαντικών 
αλλαγών στα Ελληνικά Πανεπιστήµια προς την ��Επιτροπή του Συµβουλίου της Ευρώπης��, που 

                                                           
65 . Πρακτικά Τµήµατος ∆ιακοπών, Συνεδρίασις Λ΄, 29 Αυγούστου 1978, σελ.887. Ο χαρακτηρισµός ανήκει στον 
Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ.Μ.∆ρεττάκη. 
66 . ��Ο «Νεοδηµοκρατικός» Ν.815. Ο δηµοκρατικός νόµος του ΠΑΣΟΚ για τα Α.Ε.Ι.��, Μηνιαίο Ενηµερωτικό ∆ελτίο, τ.4, 
Απρίλιος 1979, σελ.37.  
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ερευνούσε την εκπαιδευτική πραγµατικότητα των χωρών της Νότιας Ευρώπης ��σε σχέση µε τις χώρες 
της Κεντρικής Ευρώπης��67.  
 Παράλληλα µε τις αιτιάσεις που αναδείχθηκαν, βασική παραµένει η ερµηνευτική οπτική του 
��πειραµατισµού�� της κυβέρνησης, στον οποίο το φοιτητικό κίνηµα αποδείχθηκε ανίκανο να αντιτάξει 
µια ενιαία εναλλακτική πολιτική πρόταση, γεγονός άλλωστε που αναδεικνύεται και από το ΠΑΣΟΚ. 
Συγκεκριµένα, το ΠΑΣΟΚ αποδίδει στην προσπάθεια της κυβέρνησης για ��πειραµατισµό��, την 
πρόθεση να µελετήσει την έκταση και την ένταση των φοιτητικών αντιδράσεων απέναντι σε ένα 
αντιφοιτητικό νοµοσχέδιο, επισηµαίνοντας ταυτόχρονα την αδράνεια που επέδειξε το φοιτητικό κίνηµα, 
ήδη από το καλοκαίρι του 1977, γεγονός που λειτούργησε ενθαρρυντικά για την κυβέρνηση προκειµένου 
να προβεί στην θεσµοθέτηση του Ν.815 και να τροποποιήσει σε ��βάρος του (φοιτητικού κινήµατος) τη 
συγκυρία και το συσχετισµό δύναµης��68.  
 
 

5.3.6 Σχέδιο νόµου, ��Περί των γενικών αρχών και οργανικών διατάξεων που διέπουν τα Α.Ε.Ι.�� 
 
 
 Λίγους µήνες πριν τις εθνικές εκλογές του Οκτωβρίου του 1981, η κυβέρνηση της Νέας 
∆ηµοκρατίας καταθέτει στις 14 Μαϊου, σχέδιο νόµου για τα Α.Ε.Ι., που τιτλοφορείται ��περί των γενικών 
αρχών και οργανικών διατάξεων που διέπουν τα Α.Ε.Ι.��, και αποτελεί την πρώτη προσπάθεια 
κατάρτισης νόµου - πλαισίου για την λειτουργία των Πανεπιστηµίων, αντικαθιστώντας τον Ν.5343/32 
του Γ.Παπανδρέου (��Περί του Οργανισµού του Πανεπιστηµίου Αθηνών��), που µε 350 άρθρα και 
τροποποιήσεις επεκτάθηκε και νοµοθετικά κάλυψε όλο το φάσµα των Α.Ε.Ι..  
 Η εκπαιδευτική πολιτική της Νέας ∆ηµοκρατίας όπως διαµορφώθηκε κατά την περίοδο 1974 - 
1980, αφορούσε εκτεταµένες µεταρρυθµιστικές προσπάθειες, σε όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης, εκτός 
από την Γ΄βάθµια, µετά την αποτυχία εφαρµογής του Ν.815/78, που άλλωστε σε καµία περίπτωση δεν 
αποτελούσε νόµο-πλαίσιο. ��Με την κατάθεση του Νοµοσχεδίου αυτού επιχειρείται η ολοκλήρωση της 
εκπαιδευτικής µας µεταρρυθµίσεως��69, όπως χαρακτηριστικά δηλώνεται στην Εισηγητική Έκθεση του 
νοµοσχεδίου. Το σχέδιο νόµου που καταθέτει προς συζήτηση και ψήφιση (δεν πραγµατοποιείται 
συζήτηση εφόσον οι εργασίες της Βουλής αναστέλλονται για τη Θερινή περίοδο), αποτελεί ουσιαστικά 
µια πλήρη υιοθέτηση των πορισµάτων/προτάσεων της ��επιτροπής πρυτάνεων για το σχέδιο του νόµου 
πλαίσιο��70, γεγονός που προκύπτει από την ��αυτούσια��71 µεταφορά άρθρων της επιτροπής πρυτάνεων, 
στο σχέδιο νόµου της κυβέρνησης.  

                                                           
67 . Πρακτικά Βουλής (Ολοµέλεια), Συνεδρίασις ΙΖ΄, 14 Νοεµβρίου 1978, σελ.520. Αγόρευση του Στ.Τζουµάκα, σε 
επερώτηση βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, ��στρεφόµενη κατά των, Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, 
Συντονισµού και Εξωτερικών, σχετικών µε την έκθεσιν του Συµβουλίου της Ευρώπης την αφορώσαν τα Α.Ε.Ι. της 
Χώρας��.  
68 . Κωνσταντόπουλος ∆., ��Γιατί το Φοιτητικό Κίνηµα πρέπει και µπορεί να δώσει τη µάχη��, Μηνιαίο Ενηµερωτικό 
∆ελτίο, Εκδ. ΚΕΜΕ-∆ΙΑ ΠΑΣΟΚ, τ.12, ∆εκέµβριος 1978, σελ.68. 
69 . Εισηγητική Έκθεση επί του σχεδίου νόµου ��Περί των γενικών αρχών και οργανικών διατάξεων που διέπουν τα 
Α.Ε.Ι.��, 14 Μαϊου 1981.  
70 . Η κυβέρνηση συστήνει, σύµφωνα µε την προσφιλή τακτική των κυβερνήσεων της Ν.∆. από τον Ιανουάριο του 1976 
υπό την προεδρία του Κ.Καραµανλή, επιτροπή πρυτάνεων όλων των Α.Ε.Ι., υπό την προεδρία του πρύτανη του Παν/µίου 
Αθηνών Φ.Ι.Μήτση, µε συµµετοχή του Γενικού ∆ιευθυντή και του Αναπληρωτή Γενικού ∆ιευθυντή Ανωτάτης 
Εκπαιδεύσεως του Υπουργείου Παιδείας, για την υποβολή συγκεκριµένων προτάσεων, επί των θεµάτων: α) τροποποίηση 
του Ν.815 (µετά την αναστολή εφαρµογής του), β) τροποποίηση των προγραµµάτων σπουδών και διδασκαλίας και γ) 
προτάσεις για την αναµόρφωση του θεσµού των διδακτικών συγγραµµάτων. Η ��επιτροπή πρυτάνεων�', διαµορφώνει 
γενικές κατευθυντήριες γραµµές ενός σχεδίου νόµου για τη ρύθµιση των ζητηµάτων των Α.Ε.Ι., όπου µεταξύ άλλων 
προβλέπεται, η εκπαιδευτική, διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια των Α.Ε.Ι., διαρθρώνεται το εκπαιδευτικό προσωπικό 
σε τρεις βασικές βαθµίδες, ιδρύεται ο θεσµός του ��τοµέα��, ως βασική εκπαιδευτική µονάδα, και τέλος (αλλά 
σηµαντικότερο στην ερευνητική µας αναζήτηση) καθιερώνεται η συµµετοχή στα όργανα διοίκησης, όλων των µελών του 
Πανεπιστηµίου, µε επιλεκτική καθιέρωση ψήφου ανάλογα µε τα υπό συζήτηση θέµατα, και βέβαια χωρίς κανένα δικαίωµα 
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 Κατά την περίοδο διακυβέρνησης από τη Νέα ∆ηµοκρατία, υπήρξε προσφιλής η σύσταση 
��επιτροπών�� για τη διερεύνηση εκπαιδευτικών ζητηµάτων. Συγκεκριµένα, για την Τριτοβάθµια 
Εκπαίδευση (µόνο τα Πανεπιστήµια), συστήνονται διαχρονικά αρκετές επιτροπές, απαρτιζόµενες κυρίως 
από καθηγητές. Η πρώτη προσπάθεια κατάρτισης ενός συνολικού εκσυγχρονισµένου νόµου στην 
Ανώτατη Εκπαίδευση, πραγµατοποιήθηκε το 1974, υπό την Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, και Υπουργό 
Παιδείας τον Ν.Λούρο. Η πρώτη Επιτροπή αποτελούµενη από καθηγητές Πανεπιστηµίων, (τα πορίσµατα 
της οποίας είναι γνωστά ως ��σχέδιο νόµου Τσάτσου - Ευρυγένη��), διαβίβασε το καταρτιζόµενο σχέδιο 
στις Σχολές και στα Α.Ε.Ι. το καλοκαίρι του 1975, για να διατυπώσουν τις απόψεις τους ως το καλοκαίρι 
του 1976. Μέλη της Επιτροπής υπήρξαν οι Πανεπιστηµιακοί καθηγητές: Ν.Αθανασιάδης, Ε.Ανδρόνικος, 
∆.Ευρυγένης, Ο.Καναγκίνης, ∆.Καράγιωργας, Κ.Κριµπάς, Στ.Μαρκέτος, ∆.Μαρωνίτης, Ν.Μουζέλης, 
Ι.Μπέης, Ν.Παπαντωνίου, Ν.Πουλαντζάς, ∆.Τσάτσος, ∆.Φατούρος, Α.Γαζής, Χ.∆έδες, Γ.Καββαδίας, 
Γ.Κασιµάτης, Σ.Μεταλληνός, Κ.Ξυπολιάς, Ι.Σπυριδάκης.  
 Στο τέλος του 1976, συγκροτείται δεύτερη επιτροπή (από τον ΥΠΕΠΘ, Γ.Ράλλη) υπό την 
προεδρία του Αθ.Ταλιαδούρου (Υπουργού Παιδείας κατά την περίοδο κατάθεσης του σχεδίου νόµου, το 
Μάιο του 1981), µε συµµετοχή των καθηγητών: Γ.Παντελίδη, Κ.Παπαχρήστου, Γ.Κουµάντος, 
Απ.Γεωργιάδης, Μ.Σταθόπουλος, Κ.Ξυπολιάς, Ά.Ψαρούδα-Μπενάκη, Μ.Μπατρίνος, Μ.Παπαντωνίου. 
Τα πορίσµατα/προτάσεις της Επιτροπής για τα Α.Ε.Ι. παραδόθηκαν τον Ιούνιο του 1977.  
 Η τρίτη προσπάθεια πραγµατοποιείται τον Ιανουάριο του 1980, µε πρωτοβουλία του 
Κ.Καραµανλή, και την ανάθεση στους Πρυτάνεις την κατάρτιση του νόµου-πλαισίου για τα Α.Ε.Ι. 
Συµµετείχαν οι Πρυτάνεις, Φ.Μήτσης, Ν.Θεοχάρης, Β.Πετρόπουλος, ∆.Αθανασάτος, Γ.Χιώτης, 
Α.Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου, Μ.Γεωργιάδης, Α.Θεοδοσίου, Γ.Μπάνος, ∆.Μαυρογιάννης, 
Χ.Χατζηπροκοπίου, Κ.Γραµµατόπουλος, Μ.Μανούσακας, Ι.Τεγόπουλος και οι καθηγητές, 
Απ.Γεωργιάδης, Ν.Γιάσογλου. Στην οµάδας εργασίας συµµετείχαν οι καθηγητές, Μ.Σταθόπουλος, 
Ά.Ψαρούδα-Μπενάκη, ∆.Μαρωνίτη, ∆.Καράγιωργα, Χ.Προυκάκη, Γ.Βέη, οι εντεταλµένοι υφηγητές, 
Ο.Παταργιά, εκπρόσωποι του Ε.∆.Π., ∆.Κλάδη, Α.Ρήγο, ∆.∆ήµου, Ε.Κοτρίδου, εκπρόσωποι της Εθνικής 
Φοιτητικής Ένωσης Ελλάδος, Α.Παπαγεωργίου, Π.Παπακωνσταντίνου, Τ.∆ραβαλιάρη, Η.Φίλη και οι 
εκπρόσωποι των ∆ιοικητικών, Β.Τζεβελέκα, Π.Πάντο. Παράλληλα προς τις παραπάνω επιτροπές, 
συγκροτείται εκ νέου επιτροπή, µε συγκεκριµένο έργο την παρουσίαση προτάσεων για την οργάνωση 
µεταπτυχιακών σπουδών72.  
 Από την Εισηγητική Έκθεση του σχεδίου νόµου, γίνεται αντιληπτή µια σηµαντική µεταστροφή 
της προβαλλόµενης εκπαιδευτικής φιλοσοφίας της κυβέρνησης, εξαιτίας των διαµετρικά αντίστροφων, 
αναφορικά µε προηγούµενες αναφορές της στην λειτουργία των Α.Ε.Ι., ιδεολογικο-πολιτικών 
εκπαιδευτικών προβολών. Συγκεκριµένα, η κυβέρνηση αντιλαµβάνεται την ανάγκη θέσπισης ενός νέου 
εκσυγχρονισµένου νόµου-πλαίσιο για τα Πανεπιστήµια, µετά το θεσµικό καθεστώς του Ν.5343 που 
εφαρµόστηκε για περίπου µισό αιώνα, ραγδαίων εξελίξεων κοινωνικο-πολιτικών αλλά κυρίως 
επιστηµονικο-τεχνολογικών, καθιστώντας επιτακτική την αλλαγή του θεσµικού πλαισίου διοίκησης των 
Πανεπιστήµιων. Το νέο θεσµικό πλαίσιο διοίκησης των Α.Ε.Ι., που θα αντιµετωπίζει το εκπαιδευτικό και 
ερευνητικό έργο που συντελείται στα ιδρύµατα, δεν ��µπορεί να είναι έργο µόνο του ενός ή και 
περισσοτέρων οµάδων αυτοτελών και ανεξάρτητων µεταξύ τους. Είναι από τα πράγµατα, έργο 

                                                                                                                                                                                   
στις διαδικασίες των εκλεκτορικών σωµάτων. Στο ζήτηµα της εκπροσώπησης στα συλλογικά όργανα, η ��Επιτροπή 
Πρυτάνεων�� προτείνει, η Γ.Σ. του Α.Ε.Ι., να απαρτίζεται κατά 66% από τα µέλη του διδακτικού προσωπικού, 20% από 
προπτυχιακούς σπουδαστές, 5% από βοηθούς, 5% από µέλη του διοικητικού προσωπικού και 4% από µέλη του ειδικού 
τεχνικού προσωπικού ενώ το σχέδιο νόµου της κυβέρνησης, προβλέπει την συµµετοχή κατά 55% από τακτικούς 
καθηγητές, 14% από έκτακτους καθηγητές, 7% από λέκτορες, 15% από σπουδαστές, 5% από βοηθούς, 3% από µέλη του 
διοικητικού προσωπικού και 1% από µέλη του ειδικού προσωπικού. Περισσότερα στοιχεία για τις προτάσεις της 
��Επιτροπής Πρυτάνεων��, βλ. Βρυχέα Α. - Γαβρόγλου Κ., Απόπειρες µεταρρύθµισης της Ανώτατης Εκπαίδευσης 1911-
1981, Εκδ. Σύγχρονα Θέµατα, Θεσσαλονίκη 1982, σσ. 343-362.  
71 . Καθηµερινή, 15 Μαϊου 1981, ��Το Σ.Ν. για το «νόµο - πλαίσιο» των ΑΕΙ��, σελ.6.  
72 . Η επιτροπή συγκροτήθηκε από τους: Σπ.∆οξιάδη, Ε.Βαπορίδη, Γ.Βέη, Γ.Γιαννόπουλο, Μ.Ηλιού, ∆.Κατάκη, 
Γ.Κοντογιαννοπούλου-Πολυδωρίδη, Α.Κοντόπουλο, Κ.Κρίµπα, Π.Μηλιώνη, Α.Μαυράδη, Ν.Μηνιώτη, Ι.Ξηροτύρη, 
Γ.Παντελίδη, Ι.Τεγόπουλο, Β.Φίλια, Α.Ψαρούδα-Μπενάκη, Γ.Χώρα.  
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συλλογικό, κατανεµηµένο µεταξύ περισσότερων διδασκόντων που συνεργάζονται και συντονίζονται 
µεταξύ τους...��73. Η κυβέρνηση, διατυπώνει στην Εισηγητική Έκθεση τη διαπίστωση πως τα ολιγοµελή 
συλλογικά όργανα διοικήσεως, όπως ορίζονταν στον Ν.5343/32, δεν ανταποκρίνονται πλέον στις νέες 
συνθήκες, που τίθενται από την πρόοδο των επιστηµών, την αύξηση των γνώσεων και το πλήθος των 
σπουδαστών (...) είναι αναγκαία λοιπόν, η συνεργασία των διδασκόντων από την οποία ασφαλώς θα 
προκύπτει η υπεροχή των αρίστων. (...) Γιατί το Πανεπιστήµιο υπάρχει χάριν των φοιτητών και όχι των 
καθηγητών, όπως έχει τονισθεί όταν ψηφιζόταν το 1932 ο Νόµος 5343��. Συνεπώς κρίνεται επιτακτική η 
υιοθέτηση του νέου προτύπου, του ��«Πανεπιστηµίου των οµάδων» δηλαδή του Πανεπιστηµίου που 
διοικείται µε τη συµµετοχή όλων των φορέων που το συναποτελούν��74. 
 Συνέπεια του νέου πνεύµατος που κυριαρχεί στην συγκρότηση του σχεδίου νόµου, σύµφωνα µε 
την κυβέρνηση, είναι η εισαγωγή καινοτοµιών75, µε τις οποίες επιδιώκεται η εύρυθµη διεξαγωγή του 
έργου τους (ενν. των Α.Ε.Ι.), δηλ. η λήψη αποφάσεων από συλλογικά όργανα76 και έπειτα η συµµετοχή 
στα όργανα αυτά όλων των πανεπιστηµιακών φορέων.   
 Το σχέδιο νόµου, στο άρθρο 3, καθορίζει τις αρχές που διέπουν τα Α.Ε.Ι., ιδιαίτερα όµως 
ουσιαστικά, για την σύλληψη τόσο του συγκεκριµένου σχεδίου νόµου, όσο και της γενικότερης 
εκπαιδευτικής φιλοσοφίας της κυβέρνησης, προβάλλουν οι παρ.1 και 2. ��1. Τα Α.Ε.Ι. οργανώνονται και 
λειτουργούν µε βάση τις αρχές της δηµοκρατίας και αξιοκρατίας κατά τρόπο που εξασφαλίζει υψηλή 
απόδοση και εφαρµόζουν την αρχή της συµµετοχής των µελών τους στα όργανα λήψεως αποφάσεων, 
όπου και όπως ο νόµος ορίζει. Μέλη των Α.Ε.Ι. είναι το διδακτικό, το ερευνητικό, το διοικητικό και το 
ειδικό προσωπικό τους και οι εγγεγραµµένοι σπουδαστές. 2. Τα Α.Ε.Ι. παρέχουν σπουδές σε όσους έχουν 
έφεση και ικανότητα, εφαρµόζοντας την αρχή της ίσης µεταχειρίσεως στα πλαίσια των πραγµατικών 
εκπαιδευτικών προϋποθέσεων και κοινωνικών αναγκών��77.  
 Κεντρικά όργανα διοίκησης των Α.Ε.Ι. είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), η Σύγκλητος και ο 
Πρύτανης. Συγκεκριµένα όπως ορίζεται στο άρθρο 41, παρ.1 και 2, ��η Γ.Σ. του Α.Ε.Ι. είναι το ανώτατο 
όργανο, αρµόδιο για την ψήφιση νέου ή τροποποίηση του ισχύοντος εσωτερικού κανονισµού του Α.Ε.Ι., 
την εκλογή των Πρυτανικών αρχών, τον έλεγχο αυτών και των άλλων κεντρικών οργάνων του Α.Ε.Ι. (...) 
η Γ.Σ. αποτελείται κατά 55% από τακτικούς Καθηγητές, 14% από έκτακτους Καθηγητές, 7% από 
λέκτορες, 15% από σπουδαστές, 5% από βοηθούς, 3% από µέλη του διοικητικού προσωπικού και 1% 
από µέλη του ειδικού προσωπικού. Τα τυχόν προκύπτοντα κλάσµατα στρογγυλεύονται στον πλησιέστερο 
ακέραιο αριθµό��. Ωστόσο, η αναλογία συµµετοχής µεταβάλλεται σηµαντικά, στην περίπτωση, που όπως 
ορίζεται στο ίδιο άρθρο (41), παρ.2, ��οι µετέχοντες στη Γ.Σ. τακτικοί καθηγητές είναι λιγώτεροι των 20, 

                                                           
73 . Εισηγητική Έκθεση επί του σχεδίου νόµου ��Περί των γενικών αρχών και οργανικών διατάξεων που διέπουν τα 
Α.Ε.Ι.��, 14 Μαϊου 1981. 
74 . Επίσης, οι νέες νοµικές διατάξεις του σχεδίου νόµου, ��συµβάλλουν ώστε να αναπτυχθεί ακόµη περισσότερο από όσο 
µέχρι σήµερα το πνεύµα της συνεργασίας και συνυπευθυνότητας µεταξύ όλων των φορέων ή µελών των Πανεπιστηµίων, 
διδασκόντων και διδασκοµένων. Βέβαια όλα αυτά µέσα στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 16 του Συντάγµατος, 
δηλαδή της ακαδηµαϊκής ελευθερίας, που η δηµοκρατική πολιτεία αυτοδεσµευµένη καθιέρωσε για να προάγεται το έργο 
της διδασκαλίας και της έρευνας��. Εισηγητική Έκθεση, όπ.π. 
75 . Αδιαµφισβήτητη καινοτοµία και εκσυγχρονισµό, αναλογικά τόσο προς την πρότερη νοµοθετική διάρθρωση των Α.Ε.Ι., 
αλλά και προς την εκπαιδευτική πολιτική φιλοσοφία που προέβαλλε δηµόσια η κυβέρνηση της Ν.∆., αποτελούν, η 
κατοχύρωση του ��ακαδηµαϊκού ασύλου�� (άρθρο 4), η θεσµοποίηση της νεοελληνικής γλώσσας (άρθρο 5), η πλήρης 
εκπαιδευτική και διοικητική αυτοτέλεια (άρθρα 7 και 8), η οργάνωση µεταπτυχιακών προγραµµάτων (άρθρα 57-64) και η 
νέα διάρθρωση του διδακτικού προσωπικού, σε τακτικούς καθηγητές (οι τακτικές και έκτακτες αυτοτελείς έδρες, 
µετατρέπονται σε θέσεις τακτικών καθηγητών), έκτακτους καθηγητές και λέκτορες (άρθρο 20). Ωστόσο, το σχέδιο νόµου, 
παρά την σχετική ελαστικότερη διάθεση προς το Ν.815/78, προβλέπει στο άρθρο 49 παρ.2 ��ολική απώλεια της φοιτητικής 
ιδιότητας (...) αυτοδικαίως µετά τη συµπλήρωση χρόνου σπουδών ίσου προς το διπλάσιο του κανονικού χρόνου 
φοιτήσεως, προσαυξανοµένου κατά δύο έτη για τους εργαζόµενους��, χωρίς την παροχή ευχέρειας µετάβασης στα 
Κ.Α.Τ.Ε.Ε., που προβλεπόταν στον Ν.815.  
76 . ��Ο πρώτος στόχος εξυπηρετείται µε τη δηµιουργία του τοµέα, που προστίθεται στα γνωστά πιά όργανα διοικήσεως των 
Α.Ε.Ι., δηλ. Γεν.Συνέλευση, Πρυτανεία, Σύγκλητο και Σχολή��. Εισηγητική Έκθεση, όπ.π. 
77 . Σχέδιο Νόµου, ��Περί των γενικών αρχών και οργανικών διατάξεων που διέπουν τα Α.Ε.Ι.��, 14 Μαϊου 1981.  
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τότε µετέχουν στην Γ.Σ. δύο (2) έκτακτοι Καθηγητές, ένας (1) λέκτορας και ανά ένας εκπρόσωπος των 
σπουδαστών, των βοηθών, του διοικητικού προσωπικού και του ειδικού προσωπικού��78.  
 Η διάταξη που ορίζει διαφορετική αναλογική σύνθεση της Γ.Σ., µε µείωση της αναλογίας 
συµµετοχής των έκτακτων καθηγητών, λεκτόρων, σπουδαστών, βοηθών, διοικητικού και ειδικού 
προσωπικού, όταν τα µέλη των τακτικών καθηγητών είναι λιγότερα των 20, ενισχύει το κεντρικό 
ερώτηµα για την ουσία και την ποιότητα των καινοτοµιών, δηλ. για την εγγραφόµενη, σαφή µεταστροφή 
της εκπαιδευτικής πολιτικής της κυβέρνησης, που θα αντιµετωπιστεί στην συνολική ερµηνεία του 
σχεδίου νόµου.  
 Σε αντιδιαστολή επίσης, µε προηγούµενες νοµοθετικές ρυθµίσεις για τον τρόπο ανάδειξης των 
εκπροσώπων των φοιτητών (ιδιαίτερα του Ν.815/78, που προέβλεπε στο άρθρο 2 ��πως οι εκπρόσωποι 
των φοιτητών εκλέγονται από το σύνολο των εγγεγραµµένων στη Σχολή ή στο Τµήµα��), στο παρόν 
σχέδιο νόµου, στο άρθρο 41, παρ.5, ορίζεται πως ��οι εκπρόσωποι των σπουδαστών υποδεικνύονται µε 
εκλογή από τα µέλη των υφισταµένων κατά Σχολές του οικείου Α.Ε.Ι. κλαδικών φοιτητικών συλλόγων, 
στους οποίους εγγράφονται όσοι σπουδαστές επιθυµούν. Οι εν λόγω σύλλογοι αποτελούν ως προς τη 
διαδικασία τους νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που λειτουργούν µε τη µορφή σωµατείου...��79. 
 Η Σύγκλητος είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο του Α.Ε.Ι., το οποίο και διοικεί. Σύµφωνα µε 
το άρθρο 42, παρ.2, η Σύγκλητος αποτελείται από ��τον Πρύτανη, τους δύο Αντιπρυτάνεις, τους 
Κοσµήτορες όλων των Σχολών, ανά ένα εκπρόσωπο των Βοηθών και του διοικητικού προσωπικού και 
τόσους εκπροσώπους των σπουδαστών ώστε το ποσοστό συµµετοχής αυτών στη Σύγκλητο να είναι το 
πλησιέστερο δυνατό προς το 15%, επί του αριθµού των µελών της Συγκλήτου. Στα Α.Ε.Ι. που έχουν δύο 
Σχολές µετέχει στη Σύγκλητο και ανά ένα µέλος του διδακτικού προσωπικού από κάθε Σχολή, για τα 
προσόντα και τον τρόπο εκλογής του οποίου ισχύει ό,τι και για τους Κοσµήτορες. Στα Α.Ε.Ι. που έχουν 
µία µόνο Σχολή, µετέχουν στη Σύγκλητο αντί Κοσµητόρων 4 µέλη του διδακτικού προσωπικού µε 
προσόντα Κοσµήτορα, που εκλέγονται από τη Γεν.Συνέλευση του Α.Ε.Ι. Στον εσωτερικό Κανονισµό 
µπορεί να προβλέπεται, χωρίς µεταβολή του ποσοστού εκπροσωπήσεως των φοιτητών, διεύρυνση της 
συνθέσεως της Συγκλήτου και µε άλλους Συγκλητικούς, για τους οποίους ισχύουν ανάλογα, τα δύο 
προηγούµενα εδάφια��.  
 Σύµφωνα µε το άρθρο 44, παρ.1 και 2 όργανα της Σχολής είναι η Γενική Συνέλευση και ο 
Κοσµήτορας. Η Γ.Σ. της Σχολής αποτελεί το ανώτατο όργανο αυτής. Είναι αρµόδια για τα θέµατα που 
προβλέπονται στο άρθρο 36 (διάρθρωση και περιεχόµενο σπουδών, γενικός προγραµµατισµός του 
εκπαιδευτικού έργου, έγκριση προγραµµάτων σπουδών και εξετάσεων, απονοµή τίτλων σπουδών κ.α.). 
Ο Κοσµήτορας συγκαλεί τη Γ.Σ. της Σχολής, προεδρεύει αυτής, εκτελεί τις αποφάσεις της, εποπτεύει την 
λειτουργία της Σχολής και έχει την συνολική ευθύνη της. Στο ίδιο άρθρο, παρ.4, ορίζονται οι αναλογίες 
συµµετοχής των φορέων στη Γ.Σ. της Σχολής, ��κατά τις αναλογίες και τους όρους που ορίζονται στο 
άρθρο 41 παρ.2-5 του παρόντος��. δηλαδή, 55% από τακτικούς καθηγητές, 14% από έκτακτους 
καθηγητές, 7% από λέκτορες, 15% από σπουδαστές, 5% από βοηθούς, 3% από µέλη του διοικητικού 
προσωπικού και 1% από µέλη του ειδικού προσωπικού.  
 Στη Γ.Σ. του τοµέα συµµετέχουν οι ίδιοι φορείς, σύµφωνα µε τις παραπάνω αναλογίες, αλλά 
��όταν συζητούνται θέµατα έρευνας ή µεταπτυχιακών σπουδών µετέχουν φοιτητές µεταπτυχιακοί (εφ� 
όσον υπάρχουν) κατά 10% και προπτυχιακοί κατά 5%��80.  
 Οι συνθέσεις των συλλογικών οργάνων, για την εκλογή µελών του διδακτικού προσωπικού ή τη 
λήψη αποφάσεων σε θέµατα υπηρεσιακής τους κατάστασης, τα αρµόδια συλλογικά όργανα 
αποτελούνται, σύµφωνα µε το άρθρο 47, παρ.1, ��µόνο από µέλη του διδακτικού προσωπικού που 
ανήκουν σε βαθµίδα ανώτερη της υπό πλήρωση θέσεως, προκειµένου δε για την πρόσληψη ειδικών 
επιστηµόνων, αποτελούνται από τα µέλη του διδακτικού προσωπικού όλων των βαθµίδων��. Επίσης, στο 
ίδιο άρθρο, στην παρ.3, ��για την κατανοµή καθηκόντων και αρµοδιοτήτων µεταξύ των µελών του 
διδακτικού προσωπικού και τη διάθεση πιστώσεων σε αυτά, τα αρµόδια συλλογικά όργανα αποτελούνται 
                                                           
78 . Σχέδιο Νόµου, όπ.π. 
79 . Σχέδιο Νόµου, όπ.π. 
80 . Σχέδιο Νόµου, όπ.π., άρθρο 46, παρ.3. 
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µόνο από µέλη του διδακτικού προσωπικού κατά την αναλογία 60%, 25% και 15% για τους τακτικούς 
καθηγητές, έκτακτους καθηγητές και λέκτορες, αντίστοιχα��. 
 Είναι σαφές πως στα εκλεκτορικά σώµατα κρίσης διδασκόντων, στους φοιτητές δεν παρέχεται, 
όχι µόνο δικαίωµα ψήφου ή έκφρασης άποψης, αλλά όπως διαφαίνεται, ούτε δικαίωµα τυπικής 
παρουσίας τους στα όργανα. Εξάλλου, το πνεύµα του αποκλεισµού των εκπροσώπων των φοιτητών από 
τα εκλεκτορικά σώµατα κρίσης των διδασκόντων, διαφαίνεται ευκρινώς στην εισηγητική έκθεση του 
σχεδίου νόµου, όπου καθορίζεται η άποψη της κυβέρνησης στο επίµαχο ζήτηµα: ��η διαφοροποίηση της 
θέσεως του διδάσκοντος, του οποίου η επιστηµονική ικανότητα είναι τυπικά και πρέπει να είναι και 
ουσιαστικά αποδειγµένη, κατοχυρώνεται µε το άρθρο 16 του Συντάγµατος. Σύµφωνα µε αυτό, ο διδάσκων 
αποκτά ατοµικό δικαίωµα δηµοσίου δικαίου µε περιεχόµενο την ελευθερία της διδασκαλίας και της 
έρευνας. Επιί πλέον ο διδάσκων είναι ως επί το πολύ σχεδόν µόνιµα συνδεδεµένος µε το Α.Ε.Ι., ενώ οι 
διδασκόµενοι θα παραµείνουν προσωρινά, θα περάσουν απ� αυτό για να πάρουν την µόρφωση και το 
πτυχίο τους. Εποµένως, οι διδασκόµενοι φοιτητές δεν πρέπει να συµµετέχουν ισότιµα, πολύ περισσότερο δέ 
νά συµµετέχουν σέ θέµατα που απαιτούν αυξηµένη επιστηµονική και εκπαιδευτική εµπειρία. Γι� αυτό, στην 
εκλογή µελών του διδακτικού προσωπικού, στην κατανοµή του διδακτικού έργου, δεν παίρνουν µέρος άλλοι 
φορείς πλην από τους καθηγητές��81.  
 Η συµµετοχή των εκπροσώπων των φοιτητών, σε θέµατα φοιτητικής µέριµνας (Φοιτητικές 
λέσχες, εστίες και εστιατόρια) προβλέπεται σε αναλογία 50% σε ��ειδικά συλλογικά όργανα��, που 
συγκροτούνται σύµφωνα µε τους εσωτερικούς κανονισµούς των Α.Ε.Ι. 
 Το σχέδιο νόµου προβλέπει την ίδρυση Συµβουλίου Ανωτάτης Εκπαιδεύσεως (Σ.Α.Ε.) στο 
άρθρο 11, που θα λειτουργεί γνωµοδοτικά για µια σειρά από θέµατα, µεταξύ των σπουδαιότερων, για το 
περιεχόµενο σπουδών, καθορισµό των νέων εισακτέων, τις κρατικές επιχορηγήσεις µεταξύ των Α.Ε.Ι., 
δηλαδή ��αποφαίνεται επί ερωτηµάτων του Υπουργού Παιδείας σχετικών µε τον προγραµµατισµό και 
την εν γένει εκπαιδευτική πολιτική στην ανώτατη εκπαίδευση...��82. Το Σ.Α.Ε. αποτελείται από τη Γενική 
Συνέλευση και τα Τµήµατα. Η Γ.Σ., σύµφωνα µε το άρθρο 54, παρ.2, ��απαρτίζεται από τον Υπουργό 
Παιδείας, ανά δύο εκπροσώπους των Πανεπιστήµιων Αθηνών και Θεσσαλονίκης και ένα εκπρόσωπο 
των λοιπών Α.Ε.Ι. ή τους νοµίµους αναπληρωτές τους, ένα εκπρόσωπο των βοηθών, τρεις εκπροσώπους 
των φοιτητών, εκ των οποίων οι δύο προπτυχιακοί και ο ένας µεταπτυχιακός (...), δύο εκπροσώπους του 
Υπουργείου Παιδείας και ανά έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Συντονισµού και Οικονοµικών��. Στα 
τµήµατα του Σ.Α.Ε. απαρτίζονται από εκπροσώπους των Α.Ε.Ι., που υπηρετούν σε σχετικό µε το 
ειδικότερο αντικείµενο του τµήµατος, επιστηµονικό κλάδο, έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας 
και ανά ένα εκπρόσωπο των βοηθών και φοιτητών της οικείας ειδικότητας υποδεικνυόµενο κατά τα 
προηγούµενα. Στη Γ.Σ. προεδρεύει ο Υπουργός Παιδείας χωρίς ψήφο, ενώ στα τµήµατα προεδρεύει 
εκπρόσωπος του διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. Ο τρόπος ανάδειξης και η θητεία των εκπροσώπων 
αντιµετωπίζεται στο άρθρο 54, παρ.683. 
 

5.3.7 Ν.1268/1982 - ��∆οµή και Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων��  
 
 
 Ο βασικός νόµος λειτουργίας των Πανεπιστηµίων ως το 1982 είναι, ο Ν.5343/1932 ��Περί 
Οργανισµού του Πανεπιστηµίου Αθηνών��, τον οποίο είχε εισάγει ο Γ.Παπανδρέου. Η κυβέρνηση του 
ΠΑΣΟΚ οκτώ µήνες µετά την ανάληψη της εξουσίας, και σύµφωνα µε τις προεκλογικές της διακηρύξεις, 
υποβάλλει, τον Ιούνιο του 1982, προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή, σχέδιο νόµου µε τίτλο ��∆οµή 

                                                           
81 . Εισηγητική Έκθεση, όπ.π. 
82 . Σχέδιο Νόµου, όπ.π., άρθρο 12, παρ.5. 
83 . ��Οι εκπρόσωποι των Α.Ε.Ι. στη Γεν.Συνέλευση και στα τµήµατα του Σ.Α.Ε. είναι µόνιµοι καθηγητές, τακτικοί ή 
έκτακτοι και εκλέγονται από τα Α.Ε.Ι. µε θητεία τριετή που µπορεί να ανανεωθεί. Η ιδιότητα του εκπροσώπου στο Σ.Α.Ε. 
είναι ασυµβίβαστη µε την ιδιότητα Πρυτάνεως, Αντιπρυτάνεως ή Κοσµήτορος. Οι εκπρόσωποι των βοηθών και των 
φοιτητών εκλέγονται µε ετήσια θητεία που µπορεί να ανανεωθεί��.  
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και Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων��, που κατά τον Υπουργό Παιδείας 
Ε.Βερυβάκη, ��το σχέδιο νόµου που σήµερα συζητούµε ανοίγει µία νέα, µια άλλη περίοδο στην Ιστορία της 
Ανωτάτης παιδείας και τατά προέκταση στην Ιστορία της Χώρας. Γιατί θέτει «υπό συζήτηση» το σύνολο του 
παραδοσιακού Ελληνικού Πανεπιστηµίου όπως µέχρι σήµερα όλοι µας το γνωρίζουµε. Γιατί επιφέρει µία 
οριστική και βαθειά ποιοτική µεταβολή όχι µόνο στα Πανεπιστηµιακά ή έστω όχι µόνο στα εκπαιδευτικά, 
αλλά ταυτόχρονα και στα κοινωνικά και τα εθνικά δεδοµένα και µεγέθη�� ανοίγοντας ��τη πόρτα των 
διαδικασιών στη «συµµετοχή, τη συναίνεση και τη συνευθύνη» όλων των φορέων της Πανεπιστηµιακής 
Κοινότητας��84. Με το σχέδιο νόµου, η κυβέρνηση υλοποιεί, ��την απόφαση του Προέδρου και του 
Εκτελεστικού Γραφείου του ΠΑ.ΣΟ.Κ. το Γενάρη του 1978 που δεσµευόταν στον Ελληνικό Λαό να 
υποστηρίξει τις κοινές θέσεις των φορέων της Πανεπιστηµιακής κοινότητας...��85.  
 Η βαρύνουσα σηµασία των απόψεων που υιοθετεί η κυβέρνηση από την πανεπιστηµιακή 
κοινότητα, προσδιορίζει άµεσα, τη διαδικασία και το πνεύµα κατάρτισης του σχεδίου νόµου. Πρόθεση 
της κυβέρνησης υπήρξε, να λειτουργήσει ένας δίαυλος επικοινωνίας µε τους άµεσα εµπλεκόµενους 
φορείς, δηλαδή την πανεπιστηµιακή κοινότητα, χωρίς ωστόσο να υφίσταται περίπτωση ακύρωσης των 
εκπαιδευτικών προβολών του ΠΑ.ΣΟ.Κ., παρά µόνο διορθωτικές αναπροσαρµογές και βελτιώσεις, αλλά 
πάντα µέσα στο πνεύµα των δεσµεύσεων της πρότασης νόµου του 1978 και του ��Κοινωνικού 
Συµβολαίου�� του 1981. Εξάλλου, ήδη, τον Φεβρουάριο του 1982, ο υφυπουργός παιδείας Γ.Λιάνης86, 
εκφράζει τη βούληση, ο νόµος πλαίσιο της νέας κυβέρνησης, να µην ακολουθήσει την πορεία των 
αντίστοιχων της Ν.∆., δηλαδή την συνεχή σύσταση επιτροπών ��ειδικών��, που σε µεγάλο βαθµό 
λειτούργησαν ακυρωτικά για την τελική κατάρτιση ενός νόµου-πλαισίου.  
 Την ευθύνη στα στάδια συλλήψεως και εκπονήσεως των θέσεων του ΠΑΣΟΚ για τα ΑΕΙ, και 
φυσικά του νόµου-πλαισίου είχαν, σύµφωνα µε την εισηγητική έκθεση, ��ο Πρωθυπουργός και 
Καθηγητής, Α.Παπανδρέου που διέγραψε τις γενικές αρχές και τις κατευθύνσεις, ο Υφυπουργός Ανώτατης 
Εκπαίδευσης Γ.Λιάνης µε την επικουρία του ∆.Ρόκου, Γενικού Γραµµατέα του ΥΠΕΠΘ��87. Την 
νοµοτεχνική επίβλεψη του νοµοσχεδίου είχαν οι Πανεπιστηµιακοί, Ι.Πανούσης, Ε.Βενιζέλος, Ζώρας και 
Παπαφιλίππου, καθώς και οι καθηγητές της Νοµικής, Α.Μάνεσης και ∆.Τσάτσος. συνεργάστηκαν ακόµα 
ο Πρόεδρος του Κεντρικού Συµβουλίου του Ε∆Π, ∆.Κλάδης και εκ µέρους της ΕΦΕΕ το µέλος του 
κεντρικού συµβουλίου Θ.Παπαγεωργίου.  
 Καθ� όλη την περίοδο διακυβέρνησης της χώρας από τη Ν.∆., η κριτική του ΠΑΣΟΚ υπήρξε 
έντονα επικριτική για την υφιστάµενη εκπαιδευτική πραγµατικότητα, που σε µεγάλο βαθµό 
προσδιοριζόταν από την άτολµη εκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης, προβάλλοντας παράλληλα τη 
δική του πρόταση, δηλαδή, το αίτηµα για ��άνοιγµα�� των διαδικασιών, µε ευρεία συµµετοχή όλων των 
ενδιαφερόµενων φορέων, ως απαραίτητο παράγοντα εκδηµοκρατισµού και προοδευτικότητας των 
Πανεπιστηµίων. Το ΠΑΣΟΚ έχει δεσµευθεί προεκλογικά88 για εκδηµοκρατισµό και εκσυγχρονισµό των 
πανεπιστηµιακών θεσµών, στα πλαίσια του οποίου προβλέπεται η ��ισότιµη συµµετοχή όλων των 
φορέων της πανεπιστηµιακής κοινότητας στη διοίκηση και στη διαχείριση��, µε στόχο να περιοριστούν οι 
αυθαιρεσίες των ��καθηγητικών φέουδων��, µε τη συµµετοχή των φοιτητών σε όλα τα όργανα 
αποφάσεων και την ��αξιολόγηση των καθηγητών από τους ίδιους τους φοιτητές��. Εξάλλου, η 
αναγκαιότητα δοµικής αναδιοργάνωσης, κρίνεται απαραίτητη, από την ��λαϊκή εντολή που δόθηκε στην 
Κυβέρνηση για ριζικό κοινωνικό µετασχηµατισµό που είναι και εντολή για τον αντίστοιχο 

                                                           
84 . Πρακτικά Βουλής, Συνεδρίαση ΡΙΣΤ΄ 16 Ιουνίου 1982, σελ.4765. 
85 . Εισηγητική Έκθεση, Για το σχέδιο νόµου για τη δοµή και τη λειτουργία των Α.Ε.Ι. (Ν.1268/82), Ιούνιος 1982. 
86 . Συγκεκριµένα, σε ερώτηση βουλευτών της αξιωµατικής αντιπολίτευσης (∆.Νιάνια και Β.Πολύδωρα), ο Γ.Λιάννης, 
δηλώνει πως, ��οι γνώµες και απόψεις όλων των πανεπιστηµιακών (αλλά και κοινωνικών) φορέων έχουν εκφραστεί πολλές 
φορές κατά την οκταετία (1974-81) µέσα από τυπικές διαδικασίες (σχολές, σύγκλητοι) αλλά και µέσα από προσωπικά ή 
συλλογικά υποµνήµατα, δηµόσιες συζητήσεις κ.λ.π. Οι απόψεις των κοµµάτων, αλλά και των µελών της πανεπιστηµιακής 
κοινότητας θα εκφραστούν επί του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου που θα κατατεθεί στη Βουλή��. Πρακτικά Βουλής 
(Ολοµέλεια), Συνεδρίαση Μ∆΄, 12 Φεβρουαρίου 1982.  
87 . Εισηγητική Έκθεση, Για το σχέδιο νόµου για τη δοµή και τη λειτουργία των Α.Ε.Ι. (Ν.1268/82), Ιούνιος 1982. 
88 . ΠΑ.ΣΟ.Κ., ∆ιακήρυξη Κυβερνητικής Πολιτικής, Συµβόλαιο µε το Λαό, όπ.π., σελ.52. 
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µετασχηµατισµό στη Παιδεία��89.  Η ανάληψη της υπόσχεσης πραγµατοποιείται µε τον νόµο - πλαίσιο 
1268/1982, η συζήτηση του οποίου διήρκησε συνολικά, σε επίπεδο αρχής και άρθρων δέκα ηµέρες.  
 ∆ιάχυτη σε όλα τα πολιτικά κόµµατα είναι η διαπίστωση της συνεχούς υποβάθµισης των 
Πανεπιστηµιακών Ιδρυµάτων, µε εγγενή χαρακτηριστικά, την επικράτηση του νεποτισµού, της 
ευνοιοκρατίας, του αυταρχισµού και της συντήρησης. Τα αίτια της κατάστασης αποδίδονται - ακόµα και 
από µέρος, αν και µικρό, της Νέας ∆ηµοκρατίας90 - στην υπερβολική καθηγητική υπερεξουσία και στην 
έλλειψη διαφανών διαδικασιών στα Α.Ε.Ι. Η σαφής πρόθεση του ΠΑΣΟΚ να αποδυναµώσει τις εξουσίες 
των καθηγητών91, ρυθµίζεται στα πλαίσια µιας συνολικής πρότασης για τα Α.Ε.Ι., όπου και 
αντιµετωπίζονται όλα τα επιµέρους θέµατα που αφορούν τη διοίκηση, τις αρµοδιότητες και τη 
λειτουργία των οργάνων. Θεµελιώδες ζήτηµα για την εκπαιδευτική πολιτική του ΠΑΣΟΚ είναι, ο 
δηµοκρατικός εκσυγχρονισµός των Πανεπιστηµίων. Σε αυτό το πλαίσιο της εκπαιδευτικής του πολιτικής, 
προβαίνει σε καθοριστικές ρήξεις των δοµών, σε αναδιοργάνωσή τους, γεγονός που προκαλεί έντονες 
διαµαρτυρίες, τόσο σε πολιτικό επίπεδο (από το κόµµα της Νέας ∆ηµοκρατίας), όσο και σε στενά 
��συντεχνιακό�� επίπεδο (από τους άµεσα θιγόµενους, καθηγητές). Οι καθηγητές, οι µέχρι τότε 
αποκλειστικά υπεύθυνοι για την πορεία των Πανεπιστηµίων, αποκτούν ισότιµους συνοµιλητές και 
συνδιοικητές, εξαιτίας της καθηγητοποίησης µεγάλου αριθµού κατώτερου διδακτικού προσωπικού, και 
της ευρείας σε ποσοστό, δια ψήφου πλέον, συµµετοχής των φοιτητών στα όργανα διοίκησης.  

                                                           
89 . Εισηγητική Έκθεση, Για το σχέδιο νόµου για τη δοµή και τη λειτουργία των Α.Ε.Ι. (Ν.1268/82), Ιούνιος 1982. Η 
ανάγκη αναδιοργάνωσης του θεσµικού πλαισίου των Α.Ε.Ι., προβάλλεται ως η µοναδική δυνατή επιλογή, προκειµένου να 
ανταποκριθούν τα Α.Ε.Ι. στους εθνικούς στόχους που θέτει η κυβέρνηση. Οι στόχοι αυτοί (δηµοκρατικός 
προγραµµατισµός, ανάπτυξη της βιοµηχανικής υποδοµής, αναπροσαρµογή και βελτίωση της γεωργικής παραγωγής, 
ανάπτυξη της έρευνας για µια ενεργειακή αυτοδυναµία, τεχνολογική ανάπτυξη, και κοινωνική πολιτική µε ιδιαίτερη 
έµφαση στην οικολογία και την ποιοτική αναβάθµιση της ζωής των πολιτών), δεν ικανοποιούνται από την υφιστάµενη 
µορφή που κυριάρχησε στα Ελληνικά Παν/µία, και προσδιορίζονται στην εισηγητική έκθεση του σχεδίου νόµου στα εξής 
χαρακτηριστικά: η Ανώτατη Παιδεία βασιζόταν σε µια ιεραρχία εξάρτησης και υποταγής. Κύριος εκφραστής/εκπρόσωπος 
της ιδεολογίας αυτής, υπήρξε ο θεσµός της καθηγητικής έδρας µε την απόλυτη εξουσία, που είχε ως συνέπεια τον παθητικό 
ρόλο του φοιτητή, ως το ιδεώδες της σπουδαστικής συµπεριφοράς. 
90 . Ο πρώην Υφυπουργός Παιδείας, Β.Κοντογιαννόπουλος, επισηµαίνει τη σηµασία της δικτατορίας στα προβλήµατα των 
Πανεπιστηµίων, καθώς ��η επίδραση της δικτατορίας στην ατοµική και συλλογική συµπεριφορά των µελών της 
πανεπιστηµιακής κοινότητας, αποτελεί ένα πρόσθετο αρνητικό παράγοντα. Και στο σηµείο αυτό, δεν υπαινίσσοµαι µονάχα 
την συµπεριφορά ορισµένων µελών του Καθηγητικού Σώµατος, αλλά την συµπεριφορά όλων των παραγόντων��. Πρακτικά 
Βουλής, όπ.π., σελ.4782. Επίσης ο Αρ.Τσιπλάκος, επισηµαίνει την ανάγκη αναθεώρησης του θεσµικού πλαισίου, καθώς 
��... το σηµερινό νοµικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία των Α.Ε.Ι., είναι αναχρονιστικό, γραφειοκρατικό, ώστε να µην 
είναι δυνατόν να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες. Ο βασικός νόµος 5343/1932, δεν εξασφαλίζει την απαιτούµενη 
ταχύτητα λήψεως αποφάσεων και την δυνατότητα ενός συγχρόνου συστήµατος λειτουργίας των Α.Ε.Ι.��. Πρακτικά Βουλής, 
όπ.π., σελ.4786.  
91 . Ιδιαίτερη βαρύτητα, στην κριτική του ΠΑΣΟΚ για την υφιστάµενη πραγµατικότητα της Γ΄βάθµιας εκπαίδευσης, 
εντοπίζεται στο θεσµό της ��καθηγητικής έδρας��. Το ζήτηµα της ��έδρας��, τονίζεται επανειληµµένα ως βασικός 
παράγοντας αναχρονιστικότητας του περιεχοµένου σπουδών, και αναντιστοιχίας µεταξύ των παρεχόµενων σπουδών µε τις 
ανάγκες (οικονοµικές) της χώρας. Ωστόσο, η αναφορά στην ύπαρξη των ��εδρών��, αποτελεί αφετηριακό σηµείο, µιας 
γενικότερης κριτικής, που προσδιορίζει άλλωστε και την προσέγγιση της εκπαιδευτικής φιλοσοφίας του ΠΑΣΟΚ. Κατά τη 
συζήτηση του σχεδίου νόµου, ο ΥΠΕΠΘ, ακολουθεί την ίδια στρατηγική, προωθώντας προοδευτικά τη συζήτηση στην 
εκπαιδευτική πολιτική που εγκαινιάζει η νέα κυβέρνηση. ��Κατά τη δική µας αντίληψη το σύστηµα δοµής και λειτουργίας 
των ΑΕΙ της Χώρας, δεν επιτρέπει στο Πανεπιστήµιο να ανταποκριθεί στην αποστολή του. Το σύστηµα αυτό έχει τα ακόλουθα 
βασικά χαρακτηριστικά: Η Ανώτατη Παιδεία είναι βασισµένη σε µιά ιεραρχία εξάρτησης, που κάτω από τις σηµερινές 
συνθήκες και ανάγκες αναιρεί την οποιαδήποτε σωστή πνευµατική και γνωστική διαδικασία. Κύριο θεµέλιο αυτής της 
ανισόµορφης για τις συνθήκες ανάπτυξης, αποτελεί ο θεσµός της «καθηγητικής έδρας» µε την απόλυτη εξουσία, που 
εξασφαλίζει στον κάτοχό της, µε τις λοιπές εξουσίες, που του παρέχει. Τελικά αναστέλλει την σωστή διαδικασία γνώσης και 
έρευνας. Ο θεσµός, λοιπόν, της έδρας, οδήγησε στο µονοπώλιο από τον Καθηγητή όλων των εξουσιών και ακόµη της 
επιστηµονικής αυθεντίας. Το πρόγραµµα σπουδών, όπως σήµερα το γνωρίζει το Πανεπιστήµιο προσαρµόζεται στο στατικό 
χαρακτήρα του περιεχόµενου της έδρας, µε αποτέλεσµα µιά δυσκαµψία στο πρόγραµµα και στην απόδοση των σπουδών. 
Συνέπεια του θεσµού αυτού είναι ο παθητικός ρόλος όλων των υπολοίπων φορέων, που αναλαµβάνουν παθητικά την 
παρακολούθηση της δραστηριότητας του Καθηγητού και συνεπώς αποξενώνονται από την διαδικασία της µάθησης και της 
έρευνας��. Πρακτικά Βουλής, όπ.π., σελ.4765.   
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 Το ΠΑΣΟΚ θέτει µε το παρόν νοµοσχέδιο τις βασικές αρχές για την αναδιοργάνωση των 
Ανωτάτων Ιδρυµάτων, υλοποιώντας παράλληλα τα προσληφθέντα εκ µέρους του, αιτήµατα ενός 
φοιτητικού κινήµατος, που προέβαλλε αξιώσεις για συµµετοχή και εκδηµοκρατισµό των 
πανεπιστηµιακών θεσµών92. Η συνταγµατική επιταγή του 197593 που προέβλεπε την πλήρη 
αυτοδιοίκηση πραγµατοποιείται τώρα ουσιαστικά µε τις δοµικές αλλαγές που επιφέρει το νοµοσχέδιο. 
Αποδίδοντας την υποβάθµιση των Πανεπιστηµίων, ο Υπουργός Παιδείας, στο καθηγητικό περιβάλλον 
και τον αδόκιµο, συντεχνιακό τρόπο λειτουργίας του, θεσπίζει την ��ισότιµη συνεργασία δασκάλων και 
φοιτητών, θεµέλιο κατά την άποψή µας (ενν. της Κυβέρνησης) της απελευθέρωσης των δηµιουργικών 
ικανοτήτων και των µεν και των δε��94, στόχος που ενέχει µια αοριστία και ασάφεια σχετικά µε την 
επιλεγµένη διαδικασία επίτευξής του. Η έννοια της αυτοδιοίκησης για το ΠΑΣΟΚ κατοχυρώνεται µε την 
ισότιµη και πραγµατική συµµετοχή όλων όσων εργάζονται για το Πανεπιστήµιο, γεγονός που αποτελεί 
σταθερή πολιτική δηµοκρατική επιλογή κατά τη διαδικασία σύλληψης του προτεινόµενου σχεδίου 
νόµου. Υπό αυτό το πνεύµα, ο Υπουργός Παιδείας, έµµεσα επιδιώκει να αµβλύνει τις αιτιάσεις για 
σκόπιµη θεσµοποίηση της φοιτητικής συµµετοχής, ως αποτέλεσµα στενών κοµµατικών σκοπιµοτήτων, 
υποστηρίζοντας πως, ��στις ∆ηµοκρατίες την αποστολή του Κράτους δεν την καθορίζει καµµία οµάδα µέσα 
στο Πανεπιστήµιο - καµµία οµάδα διδασκόντων, συµµετεχόντων στη διδασκαλία ή διδασκοµένων - αλλά τη 
καθορίζει η λαϊκή κυριαρχία και τελικά η συµµετοχή όλων µέσα στους πανεπιστηµιακούς θεσµούς��95. Τα 
στεγανά που τίθονταν σε µια σειρά από διαδικασίες που αφορούσαν, διοικητικές αποφάσεις, εκλογές 
καθηγητών, καθορισµός προγράµµατος σπουδών, καταργούνται και εξασφαλίζεται πλέον η 
γνωµοδότηση και συνυπευθυνότητα στην λήψη των αποφάσεων, µε την ευρεία συµµετοχή και το 
ουσιαστικό δικαίωµα της ψήφου.  
 Ειδικότερα, ο Ν.1268/82, από το πρώτο ακόµα κεφάλαιο, στο άρθρο 2 παρ.3 εδάφ. β, ρυθµίζει 
το ζήτηµα αναγνώρισης της νοµιµότητας λειτουργίας των φοιτητικών συλλόγων ως εξής: ��οι 
εκπρόσωποι των φοιτητών στα όργανα που προβλέπει ο νόµος εκλέγονται αναλογικά από ένα φοιτητικό 
σύλλογο που λειτουργεί ως Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου σε κάθε Τµήµα��96, χωρίς να καθορίζει 
αν οι εκπρόσωποι εκλέγονται άµεσα από τη Γενική Συνέλευση των φοιτητών, ή επιλέγονται εκ µέρους 
                                                           
92 . Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο ΥΠΕΠΘ, ��...το ΠΑΣΟΚ υλοποιεί και επισηµοποιεί τους οραµατισµούς, τις 
προσδοκίες και τις ανησυχίες των νέων µας για µόρφωση, αλλά και για συµµετοχή στα κοινά, στα πράγµατα του Τόπου. Και 
δικαιώνει ακόµα το ΠΑΣΟΚ τους αγώνες της νεολαίας για εθνικά, κοινωνικά και γενικότερα πολιτικά προβλήµατα του 
Τόπου...��. Πρακτικά Βουλής, όπ.π., σελ.4766.  
93 . Η προσέγγιση του ΠΑΣΟΚ στην ερµηνεία του άρθρου 16 του Συντάγµατος του 1975, για το ζήτηµα της 
αυτοδιοίκησης, βρίσκεται σε πλήρη αντιδιαστολή προς την αντίστοιχη της Νέας ∆ηµοκρατίας, όπως εκφράστηκε άλλωστε 
και στις εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις της Γ΄βάθµιας εκπαίδευσης, κατά την περίοδο 1974-1981. Σύµφωνα µε την 
ερµηνεία στην οποία προβαίνει το ΠΑΣΟΚ, το κυρίαρχο ζήτηµα και Συνταγµατική επιταγή της αυτοδιοίκησης των 
Πανεπιστηµίων, δεν τέθηκε σε εφαρµογή, δηλαδή, δεν κατοχυρώθηκε η ισοµερής συµµετοχική διαδικασία στα συλλογικά 
διοικητικά όργανα. Επιδίωξη της κυβέρνησης, όπως εκφράζεται από τον ΥΠΕΠΘ, είναι ��να ουσιαστικοποιηθεί και να 
περιφρουρηθεί η συνταγµατική επιταγή της πλήρους αυτοδιοίκησης των ΑΕΙ και να τεθεί τέρµα στις στρεβλώσεις της έννοιας 
της αυτοτέλειας ή αυτονοµίας, η οποία κατά τις περιστάσεις γινόταν όπλο στα χέρια ��οµάδων Καθηγητών��. Πρακτικά 
Βουλής, όπ.π. Στο ίδιο πνεύµα, ο βουλευτής Στ.Τζουµάκας, τονίζει τη σηµασία του σχεδίου νόµου, στην κατοχύρωση της 
πραγµατικής έννοιας της αυτοδιοίκησης και του εκδηµοκρατισµού. Έτσι, στόχος της εφαρµοζόµενης εκπαιδευτικής 
πολιτικής και ιδιαίτερα του συγκεκριµένου σχεδίου νόµου είναι η   ��...αποκατάσταση της δηµοκρατίας στην εκπαίδευση και 
τέλος µέχρι σήµερα που παραβιαζόταν στο Σύνταγµα για την αυτοδιοίκηση, πραγµατικά να εφαρµόσει την αληθινή 
αυτοδιοίκηση στα Πανεπιστήµια. Το ΠΑΣΟΚ κατοχυρώνει την αυτοδιοίκηση όλου του Ιδρύµατος, από όλους που δουλεύουν 
στο Πανεπιστήµιο και από τους Καθηγητές και από τους φοιτητές. Μέχρι σήµερα τα Πανεπιστήµια δεν είχαν αυτοδιοίκηση, 
είχαν µόνο διοίκηση από µια οµάδα Καθηγητών, την οποία καθόριζαν άλλοτε σαν αυτονοµία και άλλοτε σαν αυτοτέλεια. Έτσι 
µε το νόµο-πλαίσιο όλα τα µέλη της Πανεπιστηµιακής κοινότητας θα συµµετέχουν στην οργάνωση των Σχολών, στις 
λειτουργίες, στο περιεχόµενο των σπουδών και στη ∆ιοίκηση��. Πρακτικά Βουλής, όπ.π., σελ.4766.  
94 . Πρακτικά Βουλής, όπ.π., σελ.4766.  
95 . Πρακτικά Βουλής, όπ.π., σελ.4765. Σε όµοια πλαίσια, κινείται η αγόρευση της Ειρ.Λαµπράκη, δηλώνοντας πως για το 
ΠΑΣΟΚ, ��... συµµετοχή δεν είναι η απλή παρουσία (...) για µας αυτή η συµµετοχή δεν αποτελεί δρόµο για τον 
εκδηµοκρατισµό. Εµείς που έχουµε σαν στόχο το δηµοκρατικό και αυτοδιαχειρζόµενο Πανεπιστήµιο, πιστεύουµε ότι 
διδάσκοντες και διδσακόµενοι πρέπει να συνεργαστούν, να συναποφασίσουν και να συνδιαχειριστούν την εξουσία και τον 
έλεγχο των βασικών µηχανισµών της λειτουργίας των ΑΕΙ��. Πρακτικά Βουλής, όπ.π., σελ.4776.  
96 . Ν.1268/82, Φ.Ε.Κ. 87/16-7-82, τ.Α., ��Για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων��.  
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του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Τµήµατος, αναλογικά µε την ισχύ των φοιτητικών παρατάξεων κατά 
την τελευταία φοιτητική εκλογική αναµέτρηση.  
 Στο Ανώτατο όργανο του Α.Ε.Ι., τη Σύγκλητο, προβλέπεται (άρθρο 11, παρ. 1, εδάφ. β) η 
συµµετοχή ενός εκπροσώπου των φοιτητών από κάθε Τµήµα, καθώς και πέντε εκπροσώπων των Ειδικών 
Μεταπτυχιακών Υποτρόφων. Επίσης, το Πρυτανικό Συµβούλιο απαρτίζεται, σύµφωνα µε το ίδιο άρθρο 
παρ.2 εδάφ. α, ��από τον Πρύτανη, τους δύο Αντιπρυτάνεις, τον Κοσµήτορα της Μεταπτυχιακής Σχολής, 
έναν εκπρόσωπο των φοιτητών και έναν εκπρόσωπο του ∆ιοικητικού Προσωπικού ως εισηγητή��. Η 
ανάδειξη (άρθρο 11, παρ.3 εδάφ. α) του Πρύτανη, προβλέπεται µε ευρεία συµµετοχή των φοιτητών, 
σύµφωνα µε τα ποσοστά των εκλεκτορικών σωµάτων ��που αναδεικνύουν τους Προέδρους των 
Τµηµάτων και επιπλέον εκπροσώπους του ∆ιοικητικού Προσωπικού ίσους προς το 5% του συνόλου του 
∆.Ε.Π. του Α.Ε.Ι.��, δηλαδή συµµετοχή των φοιτητών σε ποσοστό 100% προς τα µέλη ∆.Ε.Π.  
 Ωστόσο, το ποσοστό εκπροσώπησης των φοιτητών, είναι δυνατό να θεωρηθεί, προσθετικά µε το 
ποσοστό των Ε.Μ.Υ. (15% προς τα µέλη ∆.Ε.Π.), ως απόλυτα κυρίαρχο, διαµορφώνοντας µια σαφή 
πλειοψηφική τάση στα ειδικά εκλεκτορικά σώµατα, τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο, εφόσον οι 
εκπρόσωποι των φοιτητών δεν είναι δυνατό να θεωρηθεί ότι αποφασίζουν (πάντοτε) την από κοινού 
υποστήριξη ενός υποψηφίου. Επίσης, σηµαντικό στοιχείο για την τεκµηρίωση της ουσιαστικής 
πλειοψηφίας των εκπροσώπων των φοιτητών έναντι όλων των υπολοίπων φορέων που συµµετέχουν, 
εδράζεται στην δυνατότητα που παρέχεται στους εκπροσώπους των φοιτητών (και στους Ε.Μ.Υ, 
Ε.∆.Τ.Π., Ε.Ε.Π.), ενώ δεν συµβαίνει το αντίστοιχο στα µέλη ∆.Ε.Π. (εφόσον δεν υφίσταται η 
δυνατότητα), να υποδεικνύουν αναπληρωµατικά µέλη σε όλες τις συλλογικές διαδικασίες.  
 Οι Σχολές απαρτίζονται από Τµήµατα, κυρίαρχα όργανα των οποίων είναι θεσµικά, η Γενική 
Συνέλευση, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και ο Πρόεδρος. Η Γενική Συνέλευση του Τµήµατος απαρτίζεται 
��από το ∆ιδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό, εκπροσώπους των φοιτητών ίσους προς το 50% και 
εκπροσώπους των Ειδικών Μεταπτυχιακών Υποτρόφων (Ε.Μ.Υ.) ίσους προς το 15% του αριθµού των 
µελών του ∆ιδακτικού - Ερευνητικού Προσωπικού που είναι µέλη της Γ.Σ��97. Ο Πρόεδρος του 
Τµήµατος εκλέγεται (άρθρο 8, παρ.4, εδάφ. α) από ��ειδικό σώµα εκλεκτόρων που απαρτίζεται από το 
σύνολο των µελών του ∆.Ε.Π., εκπροσώπους των φοιτητών ίσους προς τα µέλη του ∆.Ε.Π., 
εκπροσώπους των Ε.Μ.Υ, ίσους προς το 15% και εκπροσώπους του Ε.∆.Τ.Π. ίσους προς το 5% των 
µελών του ∆.Ε.Π.��. Σε περίπτωση Τµηµάτων που περιλαµβάνουν τουλάχιστον 3 τοµείς θεσπίζεται το 
��∆ιοικητικό Συµβούλιο Τµήµατος (∆.Σ.Τµήµατος), που απαρτίζεται (άρθρο 8, παρ. 3, εδάφ. α και β) 
��από τον Πρόεδρο του Τµήµατος, τους ∆ιευθυντές των Τοµέων, έναν εκπρόσωπο των φοιτητών κι έναν 
εκπρόσωπο των Ειδικών Μεταπτυχιακών Υποτρόφων��. Όργανο του Τοµέα είναι η Γενική Συνέλευση 
και ο ∆ιευθυντής. Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται, σύµφωνα µε το άρθρο 9 παρ.2, εδάφ.α, από το 
∆ιδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό του Τοµέα, δύο εκπροσώπους των φοιτητών και έναν εκπρόσωπο των 
Ειδικών Μεταπτυχιακών Υποτρόφων.  
 Όργανα της Σχολής είναι η Γενική Συνέλευση, η Κοσµητεία και ο Κοσµήτορας. Σύµφωνα µε το 
άρθρο 10 παρ.2 εδάφ.α,β, και παρ.3 εδάφ.α, ��Η Γενική Συνέλευση της Σχολής (Γ.Σ. Σχολής) 
απαρτίζεται από τα µέλη των Γενικών Συνελεύσεων των Τµηµάτων της Σχολής. (...) Η Κοσµητεία 
απαρτίζεται από τον Κοσµήτορα, τους Προέδρους των Τµηµάτων και έναν εκπρόσωπο των φοιτητών 
κάθε Τµήµατος��. Στις διαδικασίες ανάδειξης του Κοσµήτορα οι φοιτητές συµµετέχουν µε ποσοστό ίσο 
προς τα µέλη ∆.Ε.Π., όπως συµβαίνει και µε την εκλογή του Προέδρου Τµήµατος. Πρόκειται ουσιαστικά 
για την συνένωση εκλεκτορικών σωµάτων για την ανάδειξη του Κοσµήτορα, που θα διοικεί την 
Κοσµητεία.  
 Με τον Ν.1268 άρθρο 5 παρ.1,2 και 3, προβλέπεται η ίδρυση ενός νέου οργάνου, το ��Εθνικό 
Συµβούλιο Ανώτατης Παιδείας�� (ΕΣΑΠ), µε σηµαντικές αρµοδιότητες, άµεσα υπαγόµενο στο 
Υπουργείο Παιδείας, καθώς, ��εισηγείται στην κυβέρνηση θέµατα ανώτατης εκπαίδευσης��98, διοικητικά 
                                                           
97 . Ν.1268/82, όπ.π., άρθρο 8 παρ. 2, εδάφ. α.  
98 . Στο άρθρο 5, παρ.1, ορίζονται οι λειτουργίες του ΕΣΑΠ: ι) για την ίδρυση, κατάργηση, συγχώνευση, καθώς και την 
οργάνωση και λειτουργία Α.Ε.Ι., Σχολών ή Τµηµάτων, ιι) για τον επαγγελµατικό προσανατολισµό και την αξιοποίηση του 
επιστηµονικού δυναµικού της χώρας (...), ιιι) για την κατανοµή των πιστώσεων και την ίδρυση θέσεων προσωπικού κάθε 
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και ακαδηµαϊκά. Το νέο όργανο αποτελείται από ένα πολυπληθές σώµα εκπροσώπων, από την πολιτική, 
οικονοµική και ακαδηµαϊκή ζωή της χώρας, µεταξύ των οποίων και πέντε εκπρόσωποι της Εθνικής 
Φοιτητικής Ένωσης Ελλάδας. Το πολυπληθές σώµα του ΕΣΑΠ, δηµιουργεί έντονο προβληµατισµό, για 
το βαθµό ουσιαστικής λειτουργίας του, εξαιτίας ακριβώς του υπερβολικού αριθµητικού συµµετοχικού 
όγκου που προτείνει και σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της κυβέρνησης είναι 43 µέλη99. 
 Η συµµετοχή των φοιτητών στα εκλεκτορικά σώµατα κρίσης του ∆ιδακτικού Προσωπικού 
θεσπίζεται, µε τον Ν.1268/82. Η ��απαγόρευση�� ως τότε, συµµετοχής φοιτητών στις διαδικασίες κρίσης 
των Καθηγητών, ακυρώνεται και για πρώτη φορά, παρέχεται η δυνατότητα στους εκπροσώπους των 
φοιτητών να συµµετέχουν ενεργά στη διαδικασία κρίσης, ��αξιολογώντας�� τα υπό εξέλιξη ∆.Ε.Π. Στο 
άρθρο 15 παρ. 5, εισάγεται ο θεσµός του ερωτηµατολογίου για την εξέταση της διδακτικής ικανότητας 
των υποψήφιων για εξέλιξη, από τους φοιτητές. Για τις ερωτήσεις που θα περιλαµβάνει το 
ερωτηµατολόγιο, προβλέπεται ��β) µε Π.∆. ύστερα από γνώµη της Εθνικής Ακαδηµίας Γραµµάτων και 
Επιστηµών (Ε.Α.Γ.Ε.), καθορίζονται οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες αξιολόγησης της διδακτικής 
ικανότητας, η µορφή ερωτηµατολογίου που συµπληρώνεται απ� τους φοιτητές, καθώς και ο τρόπος 
επεξεργασίας των απαντήσεων. Οι ερωτήσεις αναφέρονται στην οργάνωση της διδακτέας ύλης, τη 
σύνδεση διδασκαλία και ασκήσεων και το βαθµό συνεργασίας γ) ο Αντιπρύτανης Ακαδηµαϊκών 
Υποθέσεων και Προσωπικού είναι αρµόδιος για την συλλογή και επεξεργασία των ερωτηµατολογίων και 
την τήρηση του σχετικού µητρώου��100. Οι διατάξεις του άρθρου 15 παρέχουν το δικαίωµα όχι µόνο 
παρακολούθησης της διαδικασίας αλλά και ενεργής συµµετοχής, ικανοποιώντας το αίτηµα για διεύρυνση 
των θεσµών και περιορισµού ουσιαστικά των µέχρι τότε αδιαφανών διαδικασιών του καθηγητικού 
��κατεστηµένου��, εισάγοντας επίσηµα τους φοιτητές στην συνδιοίκηση των οργάνων. Το σχέδιο νόµου 
καθορίζει ότι τα ερωτηµατολόγια αξιολόγησης της διδακτικής ικανότητας, ��αποτελούν στοιχείο που 
συνεκτιµάται υποχρεωτικά στις διαδικασίες κρίσης για εκλογή ή προαγωγή των µελών του ∆.Ε.Π.��101. 
 Πρόδηλη στις αγορεύσεις των βουλευτών της πλειοψηφίας, είναι η προσπάθεια ανάδειξης του 
νέου δηµοκρατικού και συµµετοχικού πνεύµατος που εισάγεται µε τον Ν.1268, καθώς τα ποσοστά 
συµµετοχής των εκπροσώπων φοιτητών, µε τον νόµο-πλαίσιο, θεωρούνται ��πρωτοποριακά��102.  
 Βασικός αγορητής της Νέας ∆ηµοκρατίας είναι ο Α.Ταλιαδούρος, που υπήρξε εισηγητής της 
Πλειοψηφίας κατά την συζήτηση του νοµοσχεδίου ��Περί συµµετοχής των φοιτητών και του βοηθητικού 
προσωπικού εις ωρισµένα όργανα της ∆ιοικήσεως των Πανεπιστηµίων�� Ν.587/1977, και θέσπιζε την 
περιορισµένη, άνευ ψήφου, συµµετοχή των φοιτητών, σε ορισµένα συλλογικά όργανα αποφάσεων. 
Πάγια θέση της Νέας ∆ηµοκρατίας, αποτελεί, από το 1974, η άποψη πως για την υποβαθµισµένη 
κατάσταση των Πανεπιστηµίων ευθύνεται η έντονη κοµµατικοποίηση, και η υιοθέτηση της ��ήσσονος 
                                                                                                                                                                                   
κατηγορίας στα Α.Ε.Ι., ιν) για τον καθορισµό των βασικών κατευθύνσεων της πανεπιστηµιακής έρευνας σύµφωνα µε το 
αναπτυξιακό πρόγραµµα της Κυβέρνησης, τόσο σε εθνικό, όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, ν) για θέµατα σχετικά µε 
µετεγγραφές φοιτητών και εγγραφές πτυχιούχων για απόκτηση και άλλου πτυχίου και νι) για το συντονισµό της 
δραστηριότητας των Α.Ε.Ι. στα πλαίσια των προγραµµάτων συνεχιζόµενης εκπαίδευσης και διαρκούς επιµόρφωσης.  
99 . Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το άρθρο 5, παρ.2, το ΕΣΑΠ, αποτελείται από: ��έναν εκπρόσωπο του ΥΠΕΠΘ που είναι 
και πρόεδρός του. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Συντονισµού. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονοµικών. Τον 
Πρόεδρο της Εθνικής Ακαδηµίας Γραµµάτων και Επιστηµών. Από έναν εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιµελητήριου Ελλάδας, 
της Συντονιστικής Επιτροπής των ∆ικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας και του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (...). Τους 
Πρυτάνεις όλων των Α.Ε.Ι. Πέντε εκπροσώπους της Εθνικής Φοιτητικής Ένωσης Ελλάδας. Από έναν εκπρόσωπο κάθε 
κόµµατος (...). Από έναν εκπρόσωπο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από όλες τις περιφέρειες της χώρας όπου εδρεύει Α.Ε.Ι., 
ή είναι εγκατεστηµένη Σχολή ή Τµήµα, ο οποίος ορίζεται από την Κεντρική Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδας. Από 
έναν εκπρόσωπο της ΟΛΜΕ και της ∆ΟΕ, που ορίζεται από τις ίδιες. Έναν κοινό εκπρόσωπο της Ελληνικής Μαθηµατικής 
Εταιρείας, της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, της Ένωσης Ελλήνων Χηµικών και της Πανελλήνιας Ένωσης Βιολόγων. 
Επίσης έναν εκπρόσωπο του Επιµελητηρίου Εικαστικών Τεχνών. Από έναν εκπρόσωπο της Γενικής Συνοµοσπονδίας 
Εργατών Ελλάδας, της ΠΑΣΕΓΕΣ, του Επαγγελµατικού και Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου και του Εµπορικού και 
Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών��. Για τον ακριβή τελικά αριθµό, ο Αθ.Ταλιαδούρος (Ν.∆.), κάνει λόγο για 60 µέλη, 
ενώ η κυβέρνηση δια του Υφυπουργού Παιδείας Γ.Λιάνη, προσδιορίζει τα µέλη της ΕΣΑΠ σε 43. Πρακτικά Βουλής, 
Συνεδρίαση ΡΚΑ΄, 23 Ιουνίου 1982.   
100 . Ν1268/82, όπ.π., άρθρο 15 παρ.β και γ.   
101 . Ν.1268/82, όπ.π., άρθρο 15 παρ.5, εδάφ.α,β,γ,δ και ε.  
102 . Πρακτικά Βουλής, όπ.π., σελ.4767.  
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προσπάθειας�� από µεγάλη µερίδα των φοιτητών. Η µεγάλη συµµετοχή που προβλέπει το νοµοσχέδιο για 
τους φοιτητές, σε συνδυασµό µε την εκ µέρους τους διάθεση για ��ήσσονα προσπάθεια��, βεβαιώνει, 
σύµφωνα µε τον Α.Ταλιαδούρο, την µελλοντική ραγδαία υποβάθµιση της ποιότητας των σπουδών, 
θέτοντας το ρητορικό ερώτηµα ��πως είναι λοιπόν δυνατόν εκείνος ο οποίος πηγαίνει να µάθει, να 
καθιερώνει το πρόγραµµα, τα κεφάλαια, την κατανοµή της ύλης στους διδάσκοντες; Πώς είναι δυνατόν 
να τα καθιερώσουµε αυτά;��103. Ο ��φόβος�� λοιπόν, των καθηγητών που θα προκύπτει από την 
εξαµηνιαία αξιολόγησή τους, είναι δυνατόν να οδηγήσει τους καθηγητές, σύµφωνα µε την προσέγγιση 
του Α.Ταλιαδούρου, σε ��µοίρασµα υψηλών�� βαθµών, προκειµένου να εξασφαλίσουν την εύνοια των 
φοιτητών.  
 Σύµφωνα µε τον Α.Ταλιαδούρο, δύο είναι οι βασικές αρχές που συγκροτούν και διέπουν την 
ιδέα των Α.Ε.Ι. και οφείλουν να διαφυλαχθούν, στα πλαίσια της συνταγµατικής επιταγής: α) αξιοκρατία 
και β) ακαδηµαϊκές ελευθερίες. Η προβολή της εκπαιδευτικής φιλοσοφίας της Ν.∆., αναδεικνύεται στην 
επιχειρηµατολόγηση για την ανάγκη προάσπισης των δύο αρχών. Συγκεκριµένα, αναφορικά προς την 
επιλογή της ��αξιοκρατίας��, ��... πρέπει να διατηρηθεί και διαφυλαχθεί η δεσπόζουσα έννοια της 
αξιοκρατίας στα Α.Ε.Ι., που αποτελεί την πεµπτουσία της Πανεπιστηµιακής ιδέας. Στην επιστηµονική 
ικανότητα η πνευµατική υπεροχή και κατά συνέπεια η επιστηµονική και πνευµατική ανισότης δεν είναι 
εµπόδιο και αδικία αλλά είναι η δικαίωση της αξιοκρατίας. Γιατί αλλιώς η ισοπέδωση µε την δήθεν 
προσπάθεια εκδηµοκρατισµού θα έχει καταστρεπτικά αποτελέσµατα για την Ανώτατη Παιδεία και η επιβολή 
της ισοπεδώσεως δεν είναι µόνο αδικία αυτή καθ� εαυτή, αλλά η συνέπεια είναι η υποβάθµιση των 
σπουδών και η αποδιοργάνωση των Πανεπιστηµίων. ∆εν πρέπει στο όνοµα του «εκδηµοκρατισµού», πολύ 
βολικού για µερικούς, και ελάχιστα εποικοδοµητικού για την επιστήµη, να συντελεστεί η ισοπέδωση των 
πάντων, σ� ένα χώρο όπως το Πανεπιστήµιο, που η πνευµατική υπεροχή - ανισότης βρίσκεται στη φύση των 
πραγµάτων και σφραγίζει ανεξίτηλα τον χώρο της Παιδείας...��104. Στη δεύτερη βασική επιλογή της 
εκπαιδευτικής πολιτικής της Ν.∆., όπως προσδιορίζεται από τον Α.Ταλιαδούρο, δηλαδή, τις ακαδηµαϊκές 
ελευθερίες, προβάλλεται η διαφορετικότητα σύλληψης και ερµηνείας του άρθρου 16 παρ.5 του 
Συντάγµατος του 1975, γεγονός που συντελεί καθοριστικά στη διατύπωση διαµετρικά αντίθετων 
απόψεων σε σχέση µε το ΠΑ.ΣΟ.Κ. Συγκεκριµένα, ��... µε την παρ.5 του άρθρου 16 του Συντάγµατος τα 
Πανεπιστήµια αποτελούν νοµικά πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου πλήρως αυτοδιοικούµενα και δηµιουργείται η 
έννοια της προστασίας του Πανεπιστηµίου ως θεσµού: η αρχή λοιπόν αυτή της Πανεπιστηµιακής 
αυτοτελείας συµπληρώνει τις ακαδηµαϊκές ελευθερίες, γιατί έχει την έννοια ότι οι καθηγητές και µόνο αυτοί 
κατά τρόπον ανεπηρέαστον εκλέγουν τους καθηγητές, όλων των βαθµίδων και το Ε∆Π. Επίσης πρέπει να 
έχουν κυρίαρχη γνώµη για την εκλογή των άλλων οργάνων των ΑΕΙ.��105.    
 Το ίδιο πνεύµα κυριαρχεί σε όλες τις τοποθετήσεις αγορητών της Νέας ∆ηµοκρατίας, που χωρίς 
να τάσσονται ρητά κατά της συµµετοχής106 εκπροσώπων φοιτητών στα συλλογικά όργανα διοίκησης, 
εντούτοις σε καµία περίπτωση δεν συµφωνούν µε τον ποσοστιαίο συσχετισµό που εισάγει το 
νοµοσχέδιο, αφού αλλοιώνει το νόηµα και την ουσία της αυτοδιοίκησης όπως θεσπίστηκε στο άρθρο 16 
του Συντάγµατος το 1975. Η υπεράσπιση των καθηγητών, η υποβάθµιση των πτυχίων, η ιδιόµορφη 
συµµετοχή, διαχέονται στις αγορεύσεις τους. Η υπεράσπιση των καθηγητών εντάσσεται στην 
προσπάθεια ουσιαστικά, συντήρησης των ισχυρότερων εκπροσώπων του υφιστάµενου status quo των 
Πανεπιστήµιων. Από το 1974 οι καθηγητές αποτελούν το σηµαντικότερο εκπρόσωπο της πολιτικής 
ιδεολογίας της Ν.∆., αφού το µεγαλύτερο τµήµα της φοιτητικής νεολαίας υποστηρίζει αριστερούς 
φοιτητικούς σχηµατισµούς, ενώ η φοιτητική της παράταξη δεν καταφέρνει να διαδραµατίσει 
                                                           
103 . Πρακτικά Βουλής, όπ.π., σελ.4772. 
104 . Πρακτικά Βουλής, όπ.π., σελ.4771.  
105 . Πρακτικά Βουλής, όπ.π., σελ.4771.  
106 . Μετά από επερώτηση βουλευτών της Ν.∆. (Α.Μπενάκη-Ψαρούδα, Α.Ταλιαδούρου, Ι.Βαρβιτσιώτη, ∆.Νιάνια, 
Ν.Καλτεζιώτη, Β.Κοντογιαννόπουλο, Ι.Λαυρεντίδη, Ι.Παλαιοκρασσά, Β.Μπεκίρη, Σ.Κούβελα και Γ.Σουφλιά), σχετικά µε 
ανακύπτουσες δυσλειτουργίες που προέκυψαν από την εφαρµογή του Ν.1268 προξενείται γενικότερη συζήτηση για το 
θέµα της φοιτητικής συµµετοχής, για την οποία η Α.Μπενάκη-Ψαρούδα, υποστηρίζει πως ��δεν διαφωνούσαµε µε την αρχή 
της συµµετοχής - την είχε άλλωστε καθιερώσει η Ν.∆. - δεν διαφωνούσαµε και µε την προσπάθεια µετριασµού της 
απόλυτης κυριαρχίας της καθηγητικής έδρας��, Συνεδρίαση ΠΕ΄, 25 Φεβρουαρίου 1983, σελ.4325.  
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εξουσιαστικό ρόλο στους κόλπους των φοιτητών. Επίσης, και το λοιπό διδακτικό προσωπικό, είναι 
αµφίβολο κατά πόσο τάσσεται µε τις ιδεολογικές θέσεις της Νέας ∆ηµοκρατίας, η οποία δεν ικανοποιεί 
βασικά αιτήµατα του κλάδου για αναβάθµιση του ρόλου και της λειτουργίας τους στην Ακαδηµαϊκή 
κοινότητα. Κάτω από αυτές τις συνθήκες η επιχειρηµατολογία επικεντρώνεται στην υπεράσπιση του 
θεσµού των Καθηγητών, τους οποίους αναγνωρίζουν και ως καθ΄ όλα υπεύθυνους θεσµικά να 
διαδραµατίσουν ��τον φυσικό ρόλο της ηγεσίας µέσα σε αυτή τη µορφωτική προσπάθεια που γίνεται στο 
χώρο τον Πανεπιστηµιακό��, σύµφωνα µε τον Β.Κοντογιαννόπουλο, και τους οποίους το προτεινόµενο 
νοµοσχέδιο υποβιβάζει ��σε ρόλο κοµπάρσου��107.  
 Στο ίδιο πνεύµα ο πρώην Πρωθυπουργός και Υπουργός Παιδείας Γ.Ράλλης, θέτει ενστάσεις για 
την δυνατότητα των φοιτητών να κρίνουν τον Καθηγητή τους, όπως και να ρυθµίζουν τα θέµατα των 
σπουδών τους. Επιτίθεται εναντίον της γενικότερης αρχής του νοµοσχεδίου που είναι η ισότητα µεταξύ 
των µελών της Ακαδηµαϊκής Κοινότητας, αµφισβητώντας κατ� αρχήν και κατόπιν επιχειρώντας να 
αναδείξει τις προ-υπάρχουσες ipso facto ανισότητες. ��Οµιλείτε περί ισότητος. Ποιάς ισότητος; Στο 
Πανεπιστήµιο, στην παιδεία είναι δεδοµένη η ανισότητα. ∆ιότι, αν δεν υπάρξει ανισότης, δεν είναι δυνατόν 
να υπάρξει παιδεία. Είναι δυνατόν να µιλούµε περί ισότητας, όταν υπάρχουν υποψήφιοι για τις Ανώτερες 
Σχολές, που εισέρχονται, και άλλοι που απορρίπτονται και δεν εισέρχονται στις Ανώτατες Σχολές; Είναι 
δυνατόν να οµιλούµε περί ισότητος, όταν υπάρχουν φοιτητές, οι οποίοι είναι δυνατόν να ανταποκριθούν στα 
καθήκοντά τους και να λάβουν το πτυχίο τους εντός της ελαχίστης υπό του νόµου προβλεποµένης 
προθεσµίας και άλλοι, που κάθονται στα φοιτητικά εδώλια 10 και 15 και 20 χρόνια: Είναι δυνατόν να 
υπάρχει ισότητα µεταξύ ενός καθηγητή, που έχει 10ετή υπηρεσία, έρευνες, συγγραφές και ενός µόλις 
εκλεγέντος;��108.  
 Ο Β.Κοντογιαννόπουλος109, υφυπουργός παιδείας της προηγούµενης κυβέρνησης, 
αναφερόµενος στη θεσµική ρύθµιση της ισότιµης συµµετοχής, την αντιµετωπίζει σαν συνέπεια του 
λαϊκισµού, αφού ��η θέσπιση ισοπεδωτικών διαδικασιών και η κατάργηση κάθε έννοιας αξιοκρατίας, 
ιεραρχίας και δεοντολογίας, στο όνοµα του εκδηµοκρατισµού και της ισότητας�� καταργεί ��κάθε έννοια 
αξιολόγησης και ποιοτικού ελέγχου��, εµµένοντας στη πολιτική ρητορεία του φιλελευθερισµού για 
ποιότητα, αξιολόγηση, ιεραρχία, δίχως να ορίζει την λειτουργία των όρων κατά τη διαµόρφωση της 
εκπαιδευτικής πολιτικής της Νέας ∆ηµοκρατίας στην περίοδο 1974-1981. Επίσης, στη συζήτηση του 
άρθρου 8, για την ποσοστό συµµετοχής των φορέων στα συλλογικά όργανα, προτείνει τον αποκλεισµό 
των φοιτητών ��σε θέµατα που τους ενδιαφέρουν, όπως τα εξεταστικά και τα θέµατα εκλογής Καθηγητών, 
διότι δεν είναι δυνατόν σ� αυτά τα θέµατα η συµµετοχή των εκπροσώπων του φοιτητικού κόσµου, να είναι 
εποικοδοµητική��110.  
 Σταθεροί στις αιτιάσεις τους οι βουλευτές της Νέας ∆ηµοκρατίας στο ζήτηµα της διεύρυνσης 
των συµµετοχικών διαδικασιών, επαναλαµβάνουν τις απόψεις που από την πρώτη συζήτηση για το 
άρθρο 16 του Συντάγµατος έθεταν, δηλαδή την νοµοθετική ρύθµιση της αντιπροσωπευτικότητας των 
φοιτητικών συλλόγων. Προτείνουν την νοµοθετική ρύθµιση της υποχρεωτικής ψηφοφορίας111, κατά το 
                                                           
107 . Πρακτικά Βουλής, όπ.π., σελ.4783.  
108 . Πρακτικά Βουλής, Συνεδρίαση ΡΙΖ΄ 17 Ιουνίου 1982, σελ.4837-8. Την ευρεία απήχηση του Ν.1268, κρίνει µετέπειτα 
ο Γ.Ράλλης, θεωρώντας την, απόρροια σηµαντικών και απαράδεκτων παραχωρήσεων. ��Η µία παραχώρηση είναι ότι η 
ουσιαστική πλειοψηφία στα εκλεκτορικά σώµατα των διοικήσεων των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων δόθηκε σε 
φοιτητές και βοηθητικό προσωπικό και έτσι, αντίθετα προς το πνεύµα του άρθρου 16 του Συντάγµατος, δε διασφαλίζεται 
πιά η ελεύθερη άσκηση της επιστηµονικής έρευνας και της διδασκαλίας των καθηγητών��. Ράλλης Γ., Χωρίς 
προκατάληψη, για το παρόν και το µέλλον, Εκδ. Ελληνική Ευρωεκδοτική, Αθήνα 1983, σελ.125.  
109 . Κοντογιαννόπουλος Β., Παιδεία, Εκσυγχρονισµός υπό Αναστολή, Εκδ. Gutenberg, Αθήνα 1991, σελ.32. 
110 . Πρακτικά Βουλής, Συνεδρίαση ΡΚΑ΄, 23 Ιουνίου 1982, σελ.5105.  
111 . Η πρόταση της Ν.∆., για αυτοδίκαιη εγγραφή όλων των φοιτητών στους φοιτητικούς συλλόγους, επαναπροσδιορίζεται 
σε αίτηµα για θέσπιση υποχρεωτικής συµµετοχής των φοιτητών στις εκλογές. Χαρακτηριστική είναι η αγόρευση του 
Ι.Σεργάκη, όπου µεταξύ άλλων προτείνεται πως ��... θα πρέπει να εξευρεθεί τρόπος, ώστε η συµµετοχή των φοιτητών να 
είναι πραγµατική εκπροσώπηση του συνόλου του φοιτητικού κόσµου. Αυτό άλλωστε θα πει ∆ηµοκρατία. (...) Γιατί δεν 
πρέπει να είναι υποχρεωτική η ψηφοφορία των φοιτητών στα Σωµατεία; Γιατί στο δηµοκρατικό πολίτευµα που είναι η 
ουσία της ∆ηµοκρατίας, να µη είναι υποχρεωτικές οι εκλογές; Να καθιερωθεί το υποχρεωτικό της συµµετοχής, εις τρόπο 
ώστε πράγµατι οι σύλλογοι να εκφράζουν τη θέληση του συνόλου��. Πρακτικά Βουλής, Συνεδρίαση ΡΙΖ΄, 17 Ιουνίου 1982, 
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παράδειγµα των βουλευτικών εκλογών, την παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου, ώστε να διαφυλαχθεί η 
οµαλότητα και να τηρηθεί η αντιπροσωπευτικότητα, µε την αυτοδίκαιη συµµετοχή όλων των 
εγγεγραµµένων φοιτητών.  
 Η πολιτική προσέγγιση της Νέας ∆ηµοκρατίας τάσσεται υπέρ της λήψης διοικητικών µέτρων 
(για να µειωθεί η αποχή των φοιτητών στις διαδικασίες ανάδειξης των διοικητικών συµβουλίων), µε το 
διαχρονικά υποστηριζόµενο επιχείρηµα, της νοµικής κατοχύρωσης των φοιτητικών συλλόγων. Η 
αρνητική άποψη για το φοιτητικό συνδικαλισµό, παράλληλα όµως και η εγγραφόµενη αδυναµία 
ανάδειξης των ουσιαστικών φοιτητικών/εκπαιδευτικών προβληµάτων, δηµιουργεί, αφενός τις 
προϋποθέσεις για άρνηση ανάληψης πρωτοβουλιών εξαιτίας της πίστης πως οι αριστερές οργανώσεις 
ευθύνονται για όλα τα δεινά και άρα κάθε ενέργεια θα προσέκρουε στην δυναµική τους αντίδραση, και 
αφετέρου την υιοθέτηση συντηρητικών και αντιδραστικών πολιτικών πεποιθήσεων για 
διοικητικό/θεσµικό κρατικό συνδικαλισµό, ως µόνης αποτελεσµατικής διεξόδου απέναντι στην κρίση, 
αλλά και ελέγχου των εξουσιαστικών φοιτητικών δυνάµεων εντός των Πανεπιστηµίων.  
 Ο θεσµός της συµµετοχής διαχρονικά αντιµετωπίζεται από το κόµµα της Νέας ∆ηµοκρατίας, ως 
µια προσπάθεια επιβολής των αριστερών δυνάµεων µέσα στα Πανεπιστήµια, γεγονός που υποβαθµίζει 
τόσο το σκοπό τους, όσο και τη λειτουργία τους, µετατρέποντάς τα σε πεδία κοµµατικών 
αντιπαραθέσεων και ισχυροποίησης του αριστερού φοιτητικού κινήµατος. Μέσα σ� αυτά τα πλαίσια η 
ανάδειξη ενός ετέρου εξουσιαστικού πόλου (των φοιτητών), µέσα στα όργανα, προσεγγίζεται ως 
παράγοντας εκφυλισµού των σχέσεων των πανεπιστηµιακών φορέων, (καθηγητών, βοηθών και 
φοιτητών), σε ένα αγώνα επικράτησης αντιµαχόµενων οµάδων, µε στόχο την επιδίωξη συντεχνιακών και 
κοµµατικών συµφερόντων. Οι οµάδες των φοιτητών, κατά τον πρώην Υφυπουργό Β.Κοντογιαννόπουλο, 
δεν είναι τίποτα άλλο, παρά ��οργανωµένες και δυναµικές µειοψηφίες φοιτητών, εκτελώντας κοµµατικές 
εντολές (...) για να αλωθεί η Ανώτατη Εκπαίδευση και να υποταγεί στις επιδιώξεις των εντός και εκτός 
της Βουλής, Κοµµάτων της Αριστεράς��112.   
 Οι αιτιάσεις για την υποβάθµιση των Πανεπιστηµίων, αποδίδονται αβίαστα από τους αγορητές 
της Ν.∆. στους φοιτητικούς (αριστερούς) συλλόγους και στην συνεχή αριθµητική ενδυνάµωσή τους στα 
φοιτητικά συλλογικά όργανα, γεγονός που τους εκτρέπει από τα φοιτητικά τους καθήκοντα, και τους 
οδηγεί σε άκρατο κοµµατισµό και υιοθέτηση αιτηµάτων που καταργούν τον έλεγχο, την αξιοκρατία και 
την ιεραρχία. Οι αιτιάσεις κατά των φοιτητών και των συλλόγων τους, δεν συνίσταται στην προβολή 
ουσιαστικής εκπαιδευτικής επιχειρηµατολογίας (ελάχιστες είναι οι αναφορές σε πραγµατικά σοβαρά 
προβλήµατα που παρουσιάστηκαν κατά την πρώτη περίοδο εφαρµογής του Ν.1268), αλλά αντίθετα 
επιχειρείται στη βάση µιας, περισσότερο ��αντιφοιτητικής��113 ρητορείας.  
 Το γεγονός της αναντιστοιχίας εκπαιδευτικού πολιτικο-ιδεολογικού λόγου του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και 
εκπαιδευτικής πολιτικής πράξης - όπως προσδιορίζεται στο επόµενο µέρος - δεν θίγεται σε καµιά 
περίπτωση από τη Νέα ∆ηµοκρατία., παρά την ιδιαίτερη βαρύτητά του. Αντίθετα, προβάλλεται έντονα, η 
αποδιοργάνωση και διάλυση των Α.Ε.Ι. ως αποτέλεσµα εφαρµογής του Ν.1268, εξαιτίας του µοναδικού 
σκοπού του, όπως προσδιορίζεται από τον Α.Ταλιαδούρο, δηλαδή, ��η κατάλυση των ακαδηµαϊκών 
ελευθεριών και η βάναυση κοµµατική εισβολή του Κυβερνώντος Κόµµατος και των άλλων αριστερών 
Κοµµάτων, στους ιερούς Πανεπιστηµιακούς χώρους και η παραβίαση των διατάξεων του άρθρου 16 του 
Συντάγµατός µας��114. 

                                                                                                                                                                                   
σελ.4861. Επίσης, του ίδιου βουλευτή, και στην κατ� άρθρο συζήτηση του σχεδίου νόµου. Πρακτικά Βουλής, Συνεδρίαση 
ΡΙΘ΄, 21 Ιουνίου 1982, σελ.4913.  
112 . Πρακτικά Βουλής (Ολοµέλεια), Συνεδρίαση ΠΕ΄, 25 Φεβρουαρίου 1983, σελ.4338.  
113 . Ο Α.Ταλιαδούρος, σε επερώτηση βουλευτών της Ν.∆. για τα προβλήµατα που παρουσιάστηκαν κατά την εφαρµογή 
του Ν.1268, αποτείνεται στον Υφυπουργό Παιδείας Στ.Παπαθεµελή, πως ��δεν δικαιούσθε να πείτε σε κανέναν, ότι θα 
ψηφίση χωρίς να δικαιούται να ψηφίση και δεν δικαιούσθε να επαίρεσθε µε νέα νοµοθετήµατα ότι, τάχα µ� αυτά θέλετε να 
φέρετε πρόοδον και ανέβασµα του εκπαιδευτικού επιπέδου...��, αλλά και παρακάτω, ��όσοι δεν θα γίνουν χρήσιµοι πολίτες 
και επιστήµονες, δεν έχουν θέσιν µέσα σ� αυτά τα ΑΕΙ. Καλλίτερα να είναι ολιγώτεροι και καλοί, παρά πολλοί και κακοί, 
διά να µη αποτελή πρόκλησιν ο φοιτητικός πληθωρισµός��. Πρακτικά Βουλής (Ολοµέλεια), Συνεδρίαση ΠΕ΄, όπ.π., 
σελ.4341.  
114 . Πρακτικά Βουλής (Ολοµέλεια), Συνεδρίαση ΠΕ΄, όπ.π., σελ.4330.   
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 Στην κατεύθυνση της ανάδειξης της σπουδαιότητας την οποία επιδεικνύει η κυβέρνηση, καθώς 
και την ιστορικής διαχρονικότητας των πολιτικών της θέσεων στα εκπαιδευτικά ζητήµατα, λειτουργεί η 
εισηγητική έκθεση µε την παράθεση µέρους της εισηγητικής έκθεσης για το σχέδιο νόµου για τα Α.Ε.Ι. 
που είχε υποβάλλει στη Βουλή το 1978. Έτσι, αποδεικνύεται η σαφής πολιτική πρόσληψη των 
προβληµάτων ήδη από την εποχή της αντιπολίτευσης και η ρεαλιστικότητα/αναγκαιότητα εκείνων των 
προτάσεων, ενώ ταυτόχρονα επιδεικνύεται η αξιοπιστία του κόµµατος που µεταφράζεται µε την άµεση 
εφαρµογή της εκπαιδευτικής της πολιτικής ταυτόχρονα µε την ανάληψη της εξουσίας. 
 Παρά την ακολουθία διακηρυγµένων στόχων και κυβερνητικής εφαρµογής, της περιόδου που το 
ΠΑΣΟΚ ασκούσε αντιπολίτευση µε την ανάληψη κυβερνητικών καθηκόντων, τουλάχιστον σε ότι αφορά 
το πνεύµα που προωθείται στην εκπαιδευτική πραγµατικότητα, εντούτοις, σηµαντικές ανασχέσεις 
παρουσιάζονται, σε ζητήµατα, κεντρικά και θεµελιώδη. Έτσι, ενώ η πρόταση σχεδίου νόµου που 
προτάθηκε από το ΠΑΣΟΚ το 1978, προέβλεπε στο κεφάλαιο ∆΄ άρθρο 18 παρ.α1, τη φοιτητική 
συµµετοχή στη Γενική Συνέλευση σε ��αριθµό εκπροσώπων ίσο προς τα 3/4 του αριθµού των 
εκπροσώπων των Πανεπιστηµιακών ∆ασκάλων��115, στο νόµο πλαίσιο του 1982, η αναλογία 
µεταβάλλεται εις βάρος της φοιτητικής εκπροσώπησης, κατά 25% επί των µελών ∆.Ε.Π., καθιερώνοντας 
τελικά την 50% αναλογία.  
 Η συµµετοχή των φοιτητών στα εκλεκτορικά σώµατα µε την συµπλήρωση ερωτηµατολογίου, 
παρά την προβολή ενός πνεύµατος εκδηµοκρατισµού και προοδευτισµού, εντούτοις, εγείρει σηµαντικά 
ερωτήµατα, εξαιτίας της αοριστίας του πρωταρχικού σχεδίου νόµου πλαισίου. Συγκεκριµένα, στο άρθρο 
15, παρ. α,β,γ και δ, δεν αποσαφηνίζεται η ουσία της εφαρµογής των ερωτηµατολογίων, δηλαδή, ο 
βαθµός της βαρύτητας που αποκτούν κατά την διαµόρφωση της τελικής κρίσης, µε αποτέλεσµα να 
διακυβεύεται η δυνατότητα επιτυχίας του θεσµού, και να καθίσταται εφικτό, τα ερωτηµατολόγια να 
λειτουργήσουν, ως έσχατο πειστικό επιχείρηµα/άλλοθι αρνητικών ή άγονων εκλεκτορικών σωµάτων, 
µεταβιβάζοντας ταυτόχρονα την ευθύνη της κρίσης στους ίδιους τους φοιτητές. Επίσης, ενώ προβλέπεται 
η έκδοση Προεδρικών ∆ιαταγµάτων από το Υπουργείο, µετά από τη σύµφωνη γνώµη της Ε.Α.Γ.Ε., για 
τον ακριβή καθορισµό των ερωτήσεων του ερωτηµατολογίου, εντούτοις δεν θα εκδοθεί ποτέ σχετικό 
Π.∆., µε αποτέλεσµα να επιτείνεται η σύγχυση για την µορφή, το χαρακτήρα και την βαρύτητά τους. 
Αποτέλεσµα της µη έκδοσης Π.∆. υπήρξε, ο καθορισµός των ερωτηµατολογίων να συµπεριλάβει 
ερωτήσεις, για την οργάνωση της διδακτέας ύλης, τη σύνδεση διδασκαλίας και ασκήσεων και το βαθµό 
συνεργασίας του διδάσκοντος µε τους φοιτητές, ακολουθώντας την γενική περιγραφή που παρείχε ο 
νόµος πλαίσιο, στο άρθρο 15, παρ.β. Εντούτοις, παρά τις αοριστίες και τις συγχύσεις που προκλήθηκαν 
κατά την εφαρµογή του νόµου-πλαισίου, τουλάχιστον σε επίπεδο πρόθεσης του νοµοθέτη, αναγνωρίζεται 
σαφής η βούληση, για διεύρυνση των θεσµών, µε την σηµαντική σε ένταση και έκταση εισαγωγή της 
φοιτητικής συµµετοχής, γεγονός που φανερώνει µια βασική αντιστοιχία, µεταξύ προβαλλόµενου 
εκπαιδευτικού λόγου και πρακτικής πολιτικής µετουσίωσης και εφαρµογής. Το πνεύµα της 
εκπαιδευτικής πολιτικής που θέτει σε εφαρµογή το ΠΑ.ΣΟ.Κ. στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης, 
προσδιορίζεται χαρακτηριστικά από τον Στ.Τζουµάκα: ��τώρα υπάρχει η εποχή της κοινωνίας των 
πολιτών και ενοχλεί αυτό την αντίδραση και τον αυταρχισµό που ήρθε από την δεξιά πλευρά��116.  
 Με την ψήφιση και εφαρµογή του νοµοσχεδίου, παρουσιάστηκαν προσπάθειες ακύρωσης 
διατάξεων που προβλέπονταν από τον Ν.1268, χωρίς να αποσαφηνίζονται επαρκώς, µε αποτέλεσµα, την 
τακτική προσφυγή στο Συµβούλιο της Επικρατείας (φοιτητικών συλλόγων, καθηγητών, λεκτόρων), 
προκειµένου, για την συνταγµατικότητα ή µη των διατάξεων, ιδιαίτερα εκείνων που προέβλεπαν την 
��καθηγητοποίηση�� του διδακτικού προσωπικού (σύµφωνα µε το άρθρο 31, όσοι κατά την έναρξη της 
ισχύος του νόµου υπηρετούν στα Α.Ε.Ι. ως επιµελητές, βοηθοί και επιστηµονικοί συνεργάτες κάτοχοι 
διδακτορικού διπλώµατος εντάσσονται αυτοδίκαια σε θέσεις λεκτόρων), την κατάργηση του θεσµού της 
έδρας, την διάνοιξη των συλλογικών οργάνων λήψης αποφάσεων, τον τρόπο ανάδειξης των εκπροσώπων 
των φοιτητών στα συλλογικά όργανα διοίκησης και στα εκλεκτορικά σώµατα ανάδειξης Πρυτανικών 

                                                           
115 . Πρόταση Νόµου - Πλαισίου, ��για την οργάνωση και τη λειτουργία των Α.Ε.Ι.��, Μάιος 1978.  
116 . Πρακτικά Βουλής, Συνεδρίαση ΡΚΑ΄, 23 Ιουνίου 1982, σελ.5107.  
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Αρχών117, Προέδρων, Κοσµητόρων κ.α. Οι αναφορές στην αντισυνταγµατικότητα εδράζονταν, στο 
άρθρο 16 παρ.4 και 5 του Συντάγµατος (όπως ήδη αναφέρθηκε προηγούµενα) για την ��αυτοδιοίκηση�� 
και ��αυτοτέλεια�� των Πανεπιστηµίων.  
 Σε πολλές περιπτώσεις λοιπόν, καλείται το Συµβούλιο της Επικρατείας (Σ.τ.Ε.) να γνωµοδοτήσει 
για την ερµηνεία συγκεκριµένων διατάξεων. Σηµαντική υπήρξε η υπ. αριθµ.2786/1984 γνωµοδότηση του 
Σ.τ.Ε. κατά την οποία, ��η αρχή της πλήρους αυτοδιοικήσεως των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων 
συνίσταται στην εξουσία των ιδρυµάτων αυτών να αποφασίζουν για τις υποθέσεις τους µε δικά τους 
αποκλειστικά όργανα (ατοµικά ή συλλογικά) οριζόµενα µεν από τον κοινό νοµοθέτη, απαρτιζόµενα όµως, 
οπωσδήποτε, από πρόσωπα, τα οποία είναι επιφορτισµένα ή µετέχουν, κατά τις προαναφερθείσες 
συνταγµατικές διατάξεις, στην πραγµατοποίηση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής αποστολής τους, της 
κρατικής εποπτείας περιοριζοµένης µόνο σε έλεγχο νοµιµότητας των πράξεων των οργάνων αυτών��118.  
 Επίσης, στο ζήτηµα της κατάργησης του θεσµού της καθηγητικής έδρας, που συνδέεται άρρηκτα 
µε την ��καθηγητοποίηση�� των βοηθών, και την νέα διαµορφωµένη κατάσταση της ��συνδιοίκησης), 
στην ίδια συνεδρία το Σ.τ.Ε., κρίνει πως ��ο κοινός νοµοθέτης είναι ελεύθερος κατά τη θέσπιση των 
οργανωτικών και λειτουργικών κανόνων που αφορούν στα παραπάνω ιδρύµατα να καταργήσει την έδρα, 
ως λειτουργική µονάδα, και να κατανείµει τις οργανικές θέσεις των καθηγητών σε νέα οργανωτικά 
σχήµατα, (...) η διασφάλιση αυτή της οργανικής και λειτουργικής αυτοτέλειας των καθηγητών, που καθ� 
εαυτή δεν εµποδίζει τη συµµετοχή των λοιπών παραγόντων του επιτελούµενου διδακτικού και ερευνητικού 
έργου, ήτοι του µη καθηγητικού επιστηµονικού προσωπικού και των φοιτητών στη διοίκηση των ανωτάτων 
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, παρά µόνο στο µέτρο που η συµµετοχή αυτή θα περιόριζε την ακαδηµαϊκή 
ελευθερία των καθηγητών των πανεπιστηµίων και άλλων ανωτάτων σχολών και θα αλλοίωνε το χαρακτήρα 
των τελευταίων ως πλήρως αυτοδιοικουµένων ιδρυµάτων...��. Ωστόσο στην ίδια απόφαση συγχέεται 
αρκετά το νόηµα καθώς ��η κατάταξη στο ενιαίο καθηγητικό προσωπικό των λεκτόρων, οι θέσεις των 
οποίων δηµιουργούνται µε µετατροπή των θέσεων και συνεπώς µεταφορά των αρµοδιοτήτων των τέως 
επιµελητών, βοηθών και επιστηµονικών συνεργατών που εντάσσονται στο προσωπικό αυτό, και για τους 
οποίους προβλέπονται τα παραπάνω µειωµένα προσόντα, θίγει την ακαδηµαϊκή ελευθερία και την κατά το 
Σύνταγµα διακεκριµένη θέση των καθηγητών και παραβιάζει την αρχή της ισότητας. Συγκεκριµένα, είναι 
µεν συνταγµατικά επιτρεπτή η συµµετοχή των λεκτόρων στο διδακτικό και ερευνητικό έργο καθώς και η σ� 
αυτούς ανάθεση αυτοδύναµης διδασκαλίας µέσα στα πλαίσια του γενικότερου προγραµµατισµού του 
διδακτικού και ερευνητικού έργου κάθε ιδρύµατος, είναι όµως συνταγµατικά ανεπίτρεπτη, ως αντιτιθέµενη 
προς τις παραπάνω αρχές, η κατά το άρθρο 24 π 1 και 6 συµµετοχή των λεκτόρων, ως ισοτίµων µελών του 
ενιαίου διδακτικού - ερευνητικού προσωπικού, στη γενική συνέλευση του τµήµατος για τη σύνταξη του 
προγράµµατος σπουδών, η κατά το άρθρο 15 π 3 συµµετοχή τους στην ίδια γενική συνέλευση για τον 
καθορισµό των µελών της εισηγητικής επιτροπής για την κρίση του νέου καθηγητικού προσωπικού 
καθώς...��119.  
 Για τον καταρτισµό σώµατος εκλεκτόρων για την ανάδειξη πρυτανικών αρχών, το Σ.τ.Ε., 
γνωµοδοτεί µε την αριθ.2805/1985, απόφαση (κατά πλειοψηφία), ��στο εκλεκτορικό σώµα εκλογής των 
πρυτανικών αρχών, µπορούν να µετέχουν εκπρόσωποι των καθηγητών και του λοιπού διδακτικού και 

                                                           
117 . Κατά την πρωταρχική περίοδο εφαρµογής του Ν.1268/82, αναδύθηκαν σηµαντικά προβλήµατα, που οφείλονταν 
κυρίως σε ασαφείς διατάξεις του ίδιου του νόµου. Χαρακτηριστικό γεγονός αποτελεί, η διαδικασία εκλογής πρυτανικών 
αρχών στα Γιάννενα, όπου σύµφωνα µε την βουλευτή της Ν.∆. Α.Μπενάκη - Ψαρούδα, ��εξελέγη Πρύτανις από 
συνέλευση, όπου προσήλθαν 428 εκλέκτορες, ψήφισαν 308 και ο Πρύτανις, που εξελέγη, πήρε 96 ψήφους και εξελέγη. 
∆ηλαδή µε 26%. Και ξέρετε πως έγινε αυτό το θαύµα: Έγινε ως εξής: Υπήρχαν 150 λευκά ψηφοδέλτια και υπήρχαν και 62 
άκυρα, ψηφοδέλτια δηλαδή περιείχαν  αρνητική ψήφο. (...) ∆εν υπήρχε δεύτερος υποψήφιος��. Πρακτικά Βουλής 
(Ολοµέλεια), Συνεδρίαση ΠΕ΄, 25 Φεβρουαρίου 1983, σελ.4329. Η δυνατότητα ανάδειξης Πρυτανικών Αρχών, µε 
ποσοστό µόλις 26%, παρέχεται από το άρθρο 12, παρ.5 του Ν.1268, ��... Οι αποφάσεις παίρνονται µε απόλυτη πλειοψηφία 
των παρόντων, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο νόµο αυτό. Οι λευκές ψήφοι δεν λαµβάνονται υπόψη στο 
αποτέλεσµα της ψηφοφορίας. Όσοι χρησιµοποίησαν λευκή ψήφο σε µία ψηφοφορία δεν υπολογίζονται στον αριθµό των 
παρόντων, χωρίς αυτό να έχει καµιά επίπτωση σε θέµατα απαρτίας��.  
118 .Συµβούλιο της Επικρατείας, Αριθµ.2786/1984. 
119 .Συµβούλιο της Επικρατείας, Αριθµ.2786/1984. 
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ερευνητικού προσωπικού, των φοιτητών, των ειδικών µεταπτυχιακών υποτρόφων (ΕΜΥ) του ειδικού 
εκπαιδευτικού προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού ∆ιοικητικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε∆ΤΠ) οι οποίοι 
ως εκ των αρµοδιοτήτων των συνδέονται προς το συντελούµενων εις τα Α.Ε.Ι. εκπαιδευτικό και 
ερευνητικό έργο. Και ναι µεν εν όψει της κατά τ� ανωτέρω φύσεως των αρµοδιοτήτων του εκλεγοµένου 
από το ανωτέρω σώµα οργάνου (πρύτανη) οι καθηγητές δεν απαιτείται στο εκλεκτορικό αυτό σώµα να 
έχουν προεξέχουσα θέση µε αυξηµένο έναντι των άλλων οµάδων ποσοστό ψήφων��120.   
 Η σηµαντικότητα των θέσεων που εκφράζουν οι βασικοί αγορητές των σχεδίων νόµων στη 
Βουλή, διαφαίνεται στην απόφαση 2805/1984 του Σ.τ.Ε., όπου ερµηνεύοντας την αγόρευση του βασικού 
εισηγητή της πλειοψηφίας ∆.Νιάνια για την λειτουργία των φοιτητικών συλλόγων, στο άρθρο 16 του 
Συντάγµατος (1975), εισηγείται την ανάγκη νοµοθετικής ρύθµισης για την οργάνωση και λειτουργία των 
συλλόγων ως Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου121. 
 
 

5.3.8. Ν. 1404/1983 - ��∆οµή και Λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων�� 
 
 
 Τον Οκτώβριο του 1983, εισάγεται από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, προς συζήτηση στη 
Βουλή, σχέδιο νόµου,  για τη ��∆οµή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων��, που 
αποτελεί ουσιαστικά, το νόµο - πλαίσιο λειτουργίας της Ανώτερης Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, όπως 
ψηφίζεται στην τελευταία συνεδρίαση της Βουλής (Συνεδρίαση ΙΣΤ΄), στις 24 Οκτωβρίου 1983. Με τον 
Ν.1404, (άρθρο 35) καταργούνται τα Κέντρα Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαιδεύσεως 
(ΚΑΤΕΕ), και στη θέση τους ιδρύεται ο νέος θεσµός των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων122 
                                                           
120 . Συµβούλιο της Επικρατείας, Αριθµ.2805/1984. Ωστόσο, κατά τη γνώµη 8 µελών του ∆ικαστηρίου, η εκλογή των 
Πρυτανικών αρχών ανήκει µόνο στους καθηγητές, οι οποίοι κατά το Σύνταγµα αποφασίζουν επί των Πανεπιστηµιακών 
υποθέσεων, ενώ σύµφωνα µε την άποψη ενός µέλους, δεν είναι επιτρεπτή η συµµετοχή των φοιτητών. Παραθέτουµε 
αυτούσιο το σκεπτικό, αφού είναι ενδεικτικό µιας ��µη-προοδευτικής�� σκέψης και αναµφισβήτητα βρίσκεται σε σχετική 
ακολουθία µε δηλώσεις υπουργών και υφυπουργών της κυβέρνησης της Ν.∆. όπως παρουσιάστηκαν προηγούµενα. Το 
σκεπτικό σύµφωνα µε το µειοψηφόν µέλος του Σ.τ.Ε. είναι: ��η αυτοδιοίκηση των Α.Ε.Ι., όπως κατοχυρώνεται από το 
άρθρο 16 του Συντάγµατος δεν περιλαµβάνει και το δικαίωµα των φοιτητών να συµµετέχουν στη διοίκηση των ιδρυµάτων 
αυτών και ειδικώτερα στην εκλογή του πρυτάνεως µε αποφασιστική ψήφο (...) η συµµετοχή των φοιτητών στη λήψη των 
αποφάσεων των Α.Ε.Ι. µε αποφασιστική ψήφο αποκλείεται από την ίδια τη φύση του ρόλου τους στα ιδρύµατα αυτά. ∆ιότι 
αυτοί, µυούµενοι στην επιστήµη µε τη διδασκαλία των καθηγητών, δεν έχουν προφανώς αποκτήσει ακόµη τα προσόντα που 
απαιτεί η λήψη αποφάσεων επί επιστηµονικών ζητηµάτων. Τα Πανεπιστήµια δεν είναι πολιτικές κοινότητες, ώστε να 
διοικούνται µε την αρχή της ίσης συµµετοχής ή ψήφου των ενδιαφεροµένων. Είναι θεσµός που καλλιεργεί την επιστήµη και σε 
επιστηµονικά ζητήµατα ο συνταγµατικός νοµοθέτης δεν θέλησε βέβαια να συναποφασίζουν οι επαΐοντες και οι αδαείς, οι 
ακαδηµαϊκοί διδάσκαλοι µε τους µαθητές τους. Οι τελευταίοι είναι µεταβατικοί χρήστες των υπηρεσιών των Α.Ε.Ι. και έχουν 
φυσικά το δικαίωµα να ακούωνται (ή ακόµα και να ψηφίζουν) σε καθαρώς διοικητικά ζητήµατα που αφορούν τη φοιτητική 
τους ζωή (ενδιαίτηση κλπ)��. Η σαφής νοηµατική ταύτιση του µέλους του Σ.τ.Ε., µε θέσεις της κυβέρνησης της Ν.∆. 
ενισχύεται, επαναπροσεγγίζοντας την προβαλλόµενη θέση της Εισηγητικής Έκθεσης του σχεδίου νόµου ��Περί των 
γενικών αρχών και οργανικών διατάξεων που διέπουν τα Α.Ε.Ι.�� τον Μάιο του 1980. Σύµφωνα µε την Εισηγητική 
Έκθεση, ��ο διδάσκων είναι ως επί το πολύ σχεδόν µόνιµα συνδεµένος µε το Α.Ε.Ι., ενώ οι διδασκόµενοι θα παραµείνουν 
προσωρινά, θα περάσουν απ� αυτό για να πάρουν την µόρφωση και το πτυχίο τους. Εποµένως, οι διδασκόµενοι φοιτητές δεν 
πρέπει να συµµετέχουν ισότιµα, πολύ περισσότερο δε να συµµετέχουν σε θέµατα που απαιτούν αυξηµένη επιστηµονική και 
εκπαιδευτική εµπειρία��.  
121 . Το Σ.τ.Ε. προτείνει, ερµηνεύοντας το πνεύµα του νοµοθέτη µέσα από την αγόρευση του βασικού εισηγητή της 
πλειοψηφίας ∆.Νιάνια, την ��ευρύτερη δυνατή συµµετοχή των φοιτητών στον αντιπροσωπευτικό αυτό σύλλογο, που θα 
υποδεικνύει τους εκπροσώπους των φοιτητών στη διοίκηση του Πανεπιστηµίου, δυνάµενος είτε να καθορίσει ως υποχρεωτική 
τη συµµετοχή στο σύλλογο αυτό όλων των εγγεγραµµένων στο Τµήµα Φοιτητών, είτε να προσδιορίζει διαδικασία και κριτήρια 
αναδείξεως, µεταξύ πολλών συλλόγων ενός ως πλέον αντιπροσωπευτικού, είτε ακόµη να προβλέπει στα πλαίσια λειτουργίας 
του συλλόγου, ειδική διαδικασία αναδείξεως εκπροσώπων ευθέως από όλους τους φοιτητές��. Σ.τ.Ε., Αριθ.2805/1984 
(Ολοµ.), όπ.π.  
122 . Τα παλαιά ΚΑΤΕΕ που µεταβάλλονται πλέον σε Τ.Ε.Ι., σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ.1 είναι: Αθήνας, Θεσσαλονίκης, 
Πειραιά, Πάτρας, Λάρισας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κοζάνης, Χαλκίδας, Σερρών και Μεσολογγίου.  
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(Τ.Ε.Ι.), όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παρ. 1, εντάσσονται στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, αποτελούν 
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και αυτοδιοικούνται123. Η ίδρυση και ανάπτυξη των Τ.Ε.Ι., 
��βρίσκεται σε άµεση σχέση µε τις εθνικές, κοινωνικές - οικονοµικές επιλογές που χαράσσονται στο 
πενταετές πρόγραµµα και αναφέρονται στους δικούς του αλλά και σε απώτερους χρονικούς 
ορίζοντες��124.  
 Το κατατεθέν σχέδιο νόµου, προβάλλεται στην εισηγητική έκθεση, ως αποτέλεσµα 
συστηµατικών διεργασιών, µε ευρεία συµµετοχή όλων των παραγωγικών τάξεων, υπό το βασικό όµως 
πνεύµα και τις αρχές που προσδιορίστηκαν αποκλειστικά από την κυβέρνηση125. Επίσης, στην 
εισηγητική έκθεση του νοµοσχεδίου, ιδιαίτερα σηµαντική είναι η παράθεση της γενικότερης φιλοσοφίας 
της εκπαιδευτικής πολιτικής που εγκαθιδρύει η κυβέρνηση, τµήµα της οποίας αποτελεί το παρόν 
νοµοσχέδιο. Συγκεκριµένα, ��στρατηγική επιλογή της Κυβέρνησης αποτελεί το πέρασµα σε µορφές και 
σχέσεις παραγωγής, η δηµιουργία των προϋποθέσεων για την πραγµατοποίηση του οράµατος για µία 
ανεξάρτητη, δηµοκρατική και σοσιαλιστική Ελλάδα, για µία κοινωνία ελεύθερων ανθρώπων, που βασίζεται 
στην αυτοδιαχείριση, για µία κοινωνία, όπου ο πολίτης συµµετέχει ενεργά σ� όλες τις µορφές της 
κοινωνικής ζωής��126.   
 Η αυτοδιοίκηση των ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που θεσπίσθηκε αρχικά στο άρθρο 16 
του Συντάγµατος του 1975 και επαναλήφθηκε στον Ν.1268/82, εφαρµόζεται και εισάγεται ακολούθως 
και στα Τ.Ε.Ι.127, µε καθυστέρηση οκτώ ετών προς τα Α.Ε.Ι. Στα πλαίσια της αυτοδιοίκησης, 

                                                           
123 . Παρ� ότι τα Τ.Ε.Ι. ανήκουν οργανικά στη τριτοβάθµια εκπαίδευση, ωστόσο ��τα Τ.Ε.Ι. διακρίνονται σαφώς ως προς το 
ρόλο και την κατεύθυνση των ίδιων και των αποφοίτων τους και ως προς το περιεχόµενο και τους τίτλους σπουδών από τα 
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα��, Ν.1404/1983, ΦΕΚ 173, τεύχ. Α΄. Σε γνωστικό επίπεδο τα Τ.Ε.Ι. προβλέπεται να 
παρέχουν γενικότερες γνώσεις υποδοµής ��που θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ενός κύκλου δραστηριοτήτων και θα 
αποτελούν ένα ελάχιστο σταθερό υπόβαθρο της επαγγελµατικής υπόστασης των εκπαιδευοµένων, που θα συµπληρώνεται µε 
την απόκτηση προχωρηµένων γνώσεων και ικανοτήτων, οι οποίες θα είναι µετατρέψιµες και προσαρµόσιµες στις 
µεταβαλλόµενες ανάγκες της Οικονοµίας και της Κοινωνίας��, ενώ η γνωστική διάκριση των Τ.Ε.Ι. προσδιορίζεται ��µε τα 
Α.Ε.Ι. που δίνουν έµφαση στην προαγωγή και ανάπτυξη της επιστήµης, στην έρευνα και την υψηλή θεωρητική και σφαιρική 
κατάρτιση, θα είναι προσανατολισµένα στην αφοµοίωση και µεταφορά των δεδοµένων της επιστήµης στην εφαρµογή��. 
Εισηγητική Έκθεση, του Σχεδίου νόµου ��∆οµή και την λειτουργία των Τ.Ε.Ι.��, σελ.6 και 8. 
124 . Εισηγητική Έκθεση, όπ.π., σελ.8. 
125 . ��Τα κυριότερα σηµεία της πορείας µελέτης και επεξεργασίας ήταν τα εξής: δόθηκε από το ΥΠΕΠΘ το πλαίσιο των 
βασικών Αρχών για την Τεχνική και Επαγγελµατική Εκπαίδευση. Συστήθηκε επιτροπή στην οποία συµµετείχαν ως µέλη ή 
έδωσαν απόψεις 37 συνολικά φορείς. Οι φορείς αυτοί καλύπτουν όλο το φάσµα των ενδιαφεροµένων (εκπαιδευτικοί, 
σπουδαστές, απόφοιτοι, επιστηµονικές - επαγγελµατικές - συνδικαλιστικές οργανώσεις, καθώς και εκπρόσωποι φορέων όλων 
των των παραγωγικών τάξεων. Στην τρίµηνη λειτουργία της επιτροπής καταγράφηκαν τα µηνύµατα, οι εµπειρίες, οι ανάγκες 
και οι απόψεις από όλους τους χώρους. Συγκροτήθηκε από τον υπουργό Παιδείας ειδική οµάδα επιστηµόνων, που εργάστηκε 
4 µήνες και έκανε ανάλυση, µελέτη και επεξεργασία: Όλων των προτάσεων που υποβλήθηκαν, των στοιχείων που υπήρχαν 
στις υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ σχετικά µε την εκπαίδευση, τις γενικότερες επιλογές της Κυβέρνησης, τους στόχους και τα 
δεδοµένα του πενταετούς προγράµµατος οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης, που σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα µε την 
εκπαίδευση και τις προοπτικές εξέλιξη της και την διεθνή εµπειρία. Η οµάδα υπέβαλε στον Υπουργό το σχετικό πόρισµα. Με 
βάση το πόρισµα αυτό και µια σειρά άλλα στοιχεία καταρτίστηκε Προσχέδιο Νόµου. Το προσχέδιο δόθηκε σε όλους τους 
ενδιαφερόµενους φορείς οι οποίοι υπέβαλαν παρατηρήσεις και προτάσεις. Με την αξιολόγηση των προτάσεων αυτών 
καταρτίστηκε αυτό το σχέδιο νόµου, το οποίο στις διατάξεις του συµπυκνώνει το προϊόν της όλης πορείας που 
προαναφέρθηκε��. Εισηγητική Έκθεση, όπ.π. Επίσης, ο ΥΠΕΠΘ, Α.Κακλαµάνης, στη δεύτερη συνεδρία συζήτησης του 
νοµοσχεδίου, δηλώνει: ��οι επιλογές που περνούν µέσα απ� αυτό το νοµοσχέδιο είναι διακηρυγµένες θέσεις του ΠΑΣΟΚ που 
εκφράστηκαν µε το πρόγραµµά του και επικυρώθηκαν από το λαό που διατυπώθηκαν από αυτό εδώ το Βήµα από τον 
Πρωθυπουργό στις προγραµµατικές δηλώσεις της Κυβέρνησης. Πρόκειται για επιλογές πυ είναι αλληλένδετες µε τις 
γενικότερες επιλογές της Κυβέρνησης και τους στρατηγικούς µας στόχους, για µια συνολική και αυτοδύναµη οικονοµική και 
κοινωνική ανάπτυξη και εξέλιξη της χώρας µας��. Πρακτικά Βουλής (Ολοµέλεια), Συνεδρίαση Η΄, 12 Οκτωβρίου 1983, 
σελ.274, καθώς και, ��αυτό το νοµοσχέδιο, (...) πρέπει να σας επαναλάβω ότι είναι νοµοσχέδιο, που υλοποιεί επιλογές της 
Κυβέρνησης. ∆εν είναι νοµοσχέδιο ενός Υπουργού��. Πρακτικά Βουλής (Ολοµέλεια), όπ.π., σελ.317. 
126 . Εισηγητική Έκθεση, όπ.π., σελ.6.  
127 . Ενδεικτικό στοιχείο της διαφορετικής αντιµετώπισης της τεχνικής εκπαίδευσης από την γενική, και της σηµασίας που 
αποδίδεται καθ� όλη την ερευνώµενη περίοδο στην γενική, αποτελεί ακριβώς ο τρόπος θέσπισης της αυτοδιοίκησης, στην 
Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. Έτσι, ενώ στο άρθρο 16, προβλέπεται η αυτοδιοίκηση των Παν/µίων (διάταξη που 
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πραγµατώνεται και η εισαγωγή του θεσµού των συλλογικών αποφάσεων, στα όργανα διοίκησης, σε 
αντίθεση µε τα ΚΑΤΕΕ, όπου τις αποφάσεις ελάµβαναν αποκλειστικά οι καθηγητές, χωρίς την θεσµική ή 
ουσιαστική συµµετοχή άλλων φορέων. Στο άρθρο 3 διακρίνονται τα µέλη του Τ.Ε.Ι. σε τακτικά και 
έκτακτα, όπου στα τακτικά συµπεριλαµβάνονται ��τα µέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Π.), του 
ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Ε.Π.), του διοικητικού προσωπικού (∆.Π.), του ειδικού τεχνικού 
προσωπικού (Ε.Τ.Π.) και οι σπουδαστές��128.  
 Η θεσµοποίηση της αυτοδιοίκησης και η αναγνώριση των σπουδαστών στην οµάδα των 
τακτικών µελών του νεοϊδρυθέντος οργάνου, προδιαγράφει την κατοχύρωση του δικαιώµατος 
συµµετοχής εκπροσώπων των σπουδαστών στα συλλογικά όργανα διοίκησης, όπως άλλωστε εγγράφεται 
και στην εισηγητική έκθεση ��η σύνθεση των οργάνων και η κατανοµή των αρµοδιοτήτων είναι ανάλογη 
µε τη φύση και το είδος των θεµάτων (εκπαιδευτικά, επιστηµονικά, διοικητικά, οικονοµικά κλπ)��129. Η 
θεσµική διάρθρωση που καθιερώνει το νοµοσχέδιο, αναφέρεται στην ύπαρξη τουλάχιστον 2 σχολών ως 
απαραίτητη προϋπόθεση για την συγκρότηση ενός Τ.Ε.Ι. Κάθε σχολή συγκροτείται επίσης από 
τουλάχιστον 2 τµήµατα που ανήκουν σε οµοειδής ειδικότητες. Κάθε τµήµα διαιρείται σε Οµάδες 
Μαθηµάτων (Ο.Μ.), µε την αντιστοιχία κάθε Ο.Μ. σε συγκεκριµένο επιστηµονικό και τεχνολογικό 
πεδίο. 
 Η σχολή διοικείται από το συµβούλιο και τον διευθυντή. Το συµβούλιο απαρτίζεται από το 
��διευθυντή της σχολής, τους προϊσταµένους των τµηµάτων και από εκπροσώπους των σπουδαστών, σε 
ποσοστό 40% των µελών του συµβουλίου, πλην του διευθυντή, που είναι µέλη του Ε.Π. και Ε.Ε.Π. Ακόµη 
µετέχει και ένας εκπρόσωπος του Ε.Τ.Π. ή ένας εκπρόσωπος του ∆.Π., σε περιπτώσεις που συζητούνται 
θέµατα που αφορούν αντίστοιχα στα µέλη του Ε.Τ.Π. ή του ∆.Π. της σχολής, εκτός της υπηρεσιακής τους 
κατάστασης��130. Ο διευθυντής της σχολής, προΐσταται των υπηρεσιών, ασκώντας κυρίως διοικητικό 
έλεγχο των λειτουργιών της σχολής.  
 Όργανα του τµήµατος είναι η γενική συνέλευση (Γ.Σ.), το συµβούλιο και ο προϊστάµενος. Στο 
άρθρο 9 παρ.1 και 2, θεσµοθετείται για πρώτη φορά η συµµετοχή των σπουδαστών στη Γ.Σ. µε σαφές 
και αδιαπραγµάτευτο δικαίωµα ψήφου, και χωρίς αποκλεισµό κατά την συζήτηση και επεξεργασία 
εκπαιδευτικών ή διοικητικών θεµάτων. Το ανώτατο όργανο του τµήµατος, δηλαδή η Γ.Σ. απαρτίζεται 
από το Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Π.) ή και το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) του 
τµήµατος και ��εκπροσώπους των σπουδαστών, σε αριθµό ίσο προς το 40% του αριθµού των µελών του 
Ε.Π. ή και του Ε.Ε.Π. του τµήµατος. Η Γ.Σ. έχει όλες τις αρµοδιότητες του τµήµατος, που προβλέπονται 
από το νόµο και τον εσωτερικό κανονισµό των Τ.Ε.Ι., εκτός από εκείνες που αναθέτονται σε άλλα 
όργανα��131.  
 Το Συµβούλιο του τµήµατος απαρτίζεται, σύµφωνα µε το άρθρο 9 παρ.3, ��από τον προϊστάµενο 
του τµήµατος, τους υπευθύνους των Ο.Μ. έναν εκπρόσωπο των σπουδαστών, από έναν εκπρόσωπο της 
βαθµίδας ή των βαθµίδων του Ε.Π., που δεν µετέχουν στο συµβούλιο και έναν εκπρόσωπο του Ε.Τ.Π., 
εφόσον συζητούνται θέµατα που αφορούν µέλη του Ε.Τ.Π.�� Ιδιαίτερα σηµαντική είναι η λειτουργία του 
Συµβουλίου, καθώς αποφαίνεται για ιδιαίτερα σηµαντικά ζητήµατα ουσίας, διοικητικά και 
ακαδηµαϊκά132.  

                                                                                                                                                                                   
επαναλαµβάνεται στο Ν.1268/82), για τα Κ.Α.Τ.Ε.Ε. δεν γίνεται καµία αναφορά, και ουσιαστικά η αυτοδιοίκηση 
καθιερώνεται µέσα από ένα νοµοσχέδιο, αυτό που εισάγει η κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ., το Ν.1404/83.   
128 . Ν.1404/1983, ΦΕΚ 173, τεύχ. Α΄. 
129 . Εισηγητική Έκθεση, του Σχεδίου νόµου για την ��∆οµή και λειτουργία των Τ.Ε.Ι.��, σελ.10.  
130 . Ν.1404/83, όπ.π., άρθρο 10, παρ.1 και 2.  
131 . Ν.1404/83, όπ.π. 
132 . Στο άρθρο 9, παρ.3, ορίζονται οι λειτουργίες του Συµβουλίου του τµήµατος: ��α)Συντονίζει τα εκπαιδευτικά και 
διοικητικά θέµατα του τµήµατος. β) Αποφασίζει την κατανοµή των πιστώσεων στις διάφορες δραστηριότητες του τµήµατος, 
την ίδρυση Ο.Μ. και την κατανοµή των κενών θέσεων Ε.Π. ή Ε.Ε.Π. κατά Ο.Μ. και κατά βαθµίδα Ε.Π. σύµφωνα µε τις 
ανάγκες του τµήµατος. γ) Υποβάλλει, διαµέσου της σχολής, στο συµβούλιο του Τ.Ε.Ι. προτάσεις για δηµιουργία νέων θέσεων 
Ε.Π., Ε.Ε.Π. ή Ε.Τ.Π. δ) Έχει πειθαρχική δικαιοδοσία, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις. ε) Αποφασίζει για όλες τις ατοµικές 
διοικητικές υποθέσεις των σπουδαστών ως και την τοποθέτηση του Ε.Τ.Π. στ) Ασκεί όσες αρµοδιότητές της του αναθέτει η 
Γ.Σ. µε ειδική απόφασή της. ζ) Συντάσσει εκθέσεις κρίσης για όλα τα µέλη του Ε.Π.��.  
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 Τέλος, όργανα του Τ.Ε.Ι. είναι η συνέλευση, το συµβούλιο, ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος. Το 
νοµοσχέδιο (άρθρο 11, παρ.1 και 2) προβλέπει τη συµµετοχή εκπροσώπων των σπουδαστών στη 
συνέλευση, ��σε αριθµό ίσο προς το 50% του αριθµού των υπολοίπων µελών της συνέλευσης...��. Το 
υπόλοιπο 50% των µελών της συνέλευσης απαρτίζεται από τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του Τ.Ε.Ι., 
τους διευθυντές των σχολών, από έναν εκπρόσωπο του Ε.Π. ή του Ε.Ε.Π. κάθε τµήµατος, έναν 
εκπρόσωπο του ∆ιοικητικού Προσωπικού (∆.Π.), και έναν εκπρόσωπο του Ε.Τ.Π. Επίσης, συµµετέχουν, 
πέραν του 100% και ο Γενικός Γραµµατέας του Τ.Ε.Ι. Οι αρµοδιότητες133 της συνέλευσης του Τ.Ε.Ι., 
είναι ιδιαίτερα σηµαντικές για τη συνολική εποπτεία και λειτουργία του Τ.Ε.Ι. 
 Το Συµβούλιο του Τ.Ε.Ι. απαρτίζεται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, τους διευθυντές των 
σχολών και έναν εκπρόσωπο των σπουδαστών, καθώς και το Γ.Γ. του Τ.Ε.Ι., ο οποίος διαθέτει δικαίωµα 
ψήφου µόνο επί θεµάτων των υπηρεσιών που προΐσταται.  
 Εκτός της συµµετοχής των σπουδαστών στα συλλογικά όργανα διοίκησης, ο Ν.1404 ρυθµίζει 
και την αναλογία συµµετοχής των εκλεκτόρων/σπουδαστών στο συνολικό σώµα εκλεκτόρων για την 
ανάδειξη των διοικητικών υπευθύνων κάθε οργάνου. Σύµφωνα µε το άρθρο 12 παρ.2 κ΄ 3, το σώµα των 
εκλεκτόρων για την ανάδειξη, προέδρου και αντιπροέδρου του Τ.Ε.Ι., διευθυντή σχολής, προϊστάµενου 
τµήµατος, απαρτίζεται ��από το σύνολο των µελών του Ε.Π. και του Ε.Ε.Π. του τµήµατος, εκπροσώπους 
των σπουδαστών του τµήµατος σε ποσοστό 50% του αριθµού των µελών του Ε.Π. και Ε.Ε.Π. του τµήµατος, 
και εκπροσώπους του Ε.Τ.Π. του τµήµατος σε ποσοστό 5% του αριθµού των µελών του Ε.Π. και Ε.Ε.Π. του 
Τ.Ε.Ι. ή της σχολής αντίστοιχα��134.  
 Με το άρθρο 31, παρ.1 του Ν.1404/83, ιδρύεται ��σπουδαστική λέσχη, που έχει σκοπό την 
υλοποίηση των σπουδαστικών παροχών και διευκολύνσεων του άρθρου αυτού και γενικότερα τη µέριµνα 
για τη διαβίωση, την πολιτιστική καλλιέργεια, την ψυχαγωγία και την άθληση των σπουδαστών��, και 
διοικείται από ∆ιοικητικό Συµβούλιο, που απαρτίζεται ��από τον πρόεδρο του Τ.Ε.Ι. ή το νόµιµο 
αναπληρωτή του ως πρόεδρο και από ίσο αριθµό µελών Ε.Π. και σπουδαστών��135. Επίσης, ο Ν.1404, 
ρυθµίζει ταυτόχρονα την ίδρυση ��Φοιτητικής Λέσχης�� στα Α.Ε.Ι., µε σκοπό ��τη βελτίωση των βιοτικών 
συνθηκών των φοιτητών του Ιδρύµατος, την ψυχαγωγία και την προαγωγή της κοινωνικής και πνευµατικής 
τους µόρφωσης, µε διαδικασίες και πρωτοβουλίες συµµετοχής, κοινωνικοποίησης και αυτοδιαχείρισης��136 
και συµµετοχή εκπροσώπων των φοιτητών.   
 Στα πρότυπα του Ν.1268/82, µε την σύσταση ενός γνωµοδοτικού προς τον ΥΠΕΠΘ, υπερ-
οργάνου, του ��Εθνικού Συµβουλίου Ανώτατης Παιδείας��, συστήνεται αντίστοιχα και στον Ν.1404, το 
��Συµβούλιο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης�� (Σ.Τ.Ε.), µε σηµαντικές αρµοδιότητες, συνολικού ελέγχου της 
λειτουργίας των Τ.Ε.Ι., διατηρώντας το δικαίωµα ��καθορισµού�� και ��αναθεώρησης�� του περιεχοµένου 
σπουδών των ιδρυµάτων. Η σύνθεση του Σ.Τ.Ε.137, προβλέπεται πολυπληθής στα ίδια πλαίσια µε το 

                                                           
133 . Στο άρθρο 11 παρ.2, ορίζονται οι λειτουργίες της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι.: ��α) Έχει τη γενική εποπτεία της λειτουργίας 
του Τ.Ε.Ι. και της τήρησης του νόµου και του εσωτερικού κανονισµού. β) Αποφασίζει για τις προτάσεις των σχολών, σχετικά 
µε την ίδρυση νέων τµηµάτων και προτείνει στο συµβούλιο τεχνολογικής εκπαίδευσης και στον ΥΠΕΠΘ. γ) Συντονίζει τα 
θέµατα διδασκαλίας, σπουδών, εξετάσεων κ.λ.π. των σχολών. δ) Ψηφίζει τον ετήσιο προϋπολογισµό του Τ.Ε.Ι. ε) Καταρτίζει 
ή τροποποιεί, µετά από γνώµη των σχολών, τον εσωτερικό κανονισµό του Τ.Ε.Ι. και τον υποβάλλει για έγκριση στον ΥΠΕΠΘ. 
στ) Επιλέγει, ύστερα από κρίση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, το γενικό γραµµατέα του Τ.Ε.Ι. 
(...)��.  
134 . Ν.1404/83, όπ.π.  
135 . Ν.1404/83, όπ.π., άρθρο 31 ��Σπουδαστική µέριµνα��, παρ.1, εδάφ.γ. Στο ίδιο άρθρο, παρ.2, ορίζονται τα πλαίσια 
αποστολής τους, δηλαδή για τη σίτιση και στέγαση, τη χορήγηση υποτροφιών, άτοκων δανείων και άλλων οικονοµικών 
ενισχύσεων προς τους σπουδαστές. Επίσης, οι ��σπουδαστικές λέσχες��, µεριµνούν για την κοινωνική πρόνοια, την 
επαγγελµατική αποκατάσταση και τον επαγγελµατικό προσανατολισµό των σπουδαστών.  
136 . Ν.1404/83, όπ.π., άρθρο 49, παρ.1, εδάφ.α. Στο ίδιο άρθρο, στο εδάφ.β, ορίζεται: ��η Φοιτητική Λέσχη διοικείται από 
∆ιοικητικό Συµβούλιο που αποτελείται από τον Πρύτανη του οικείου ΑΕΙ ή µέλος του ∆ΕΠ εκλεγόµενο από τη Σύγκλητο ως 
Πρόεδρο και τους Κοσµήτορες των σχολών για τα ΑΕΙ µε τρεις ή περισσότερες σχολές, άλλως από τους προέδρους των 
τµηµάτων και κατά αντίστοιχο τρόπο από έναν εκπρόσωπο των φοιτητών κάθε Σχολής ή Τµήµατος που ορίζεται µε τον 
αναπληρωτή του µε ευθύνη των φοιτητικών συλλόγων��.  
137 . Στο άρθρο 14 παρ.2, καθορίζονται οι φορείς που συνθέτουν το Σ.Τ.Ε., µε τη συµµετοχή των ίδιων φορέων που 
συνθέτουν το ΕΣΑΠ των Α.Ε.Ι. (όπως καθορίστηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο). Ενδεικτικά, µόνο οι εκπρόσωποι των 
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Ε.Σ.Α.Π. του Ν.1268, εγείροντας αµφισβητήσεις για την δυνατότητα σύγκλισης ενός οργάνου, που 
αποτελείται από τουλάχιστον 70 εκπροσώπους φορέων της πολιτικής, οικονοµικής, κοινωνικής, 
ακαδηµαϊκής και φοιτητικής κοινότητας.  
 Σε αντιδιαστολή προς το Ν.1268/82 νόµο πλαίσιο για τα Α.Ε.Ι., ο Ν.1404 περιλαµβάνει 
ιδιαίτερο κεφάλαιο  για σπουδαστικά θέµατα, προσδιορίζοντας την λειτουργία των σπουδαστικών 
συλλόγων και ιδιαίτερα την διαδικασία ανάδειξης των εκπροσώπων στα συλλογικά όργανα και στα 
ειδικά σώµατα εκλεκτόρων. Αδιαµφισβήτητη είναι η βούληση του νοµοθέτη να ρυθµίσει πλέον 
νοµοθετικά την λειτουργία των σπουδαστικών συλλόγων, ορίζοντας πως ��σε κάθε σχολή των Τ.Ε.Ι. 
λειτουργεί ένας σπουδαστικός σύλλογος ως νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου��, ενώ οι εκπρόσωποι τόσο 
στα συλλογικά όργανα όσο και στα ειδικά σώµατα εκλεκτόρων πραγµατοποιείται µε εσωσυλλογική 
διαδικασία εκλογής ��αναλογικά από τα µέλη των συλλόγων που ανήκουν κατά τις ετήσιες εκλογές τους. 
Προκειµένου για εκπροσώπηση σε επίπεδο Ο.Μ. ή τµήµατος, η εκλογή των εκπροσώπων γίνεται µεταξύ 
των σπουδαστών των τµηµάτων ή των Ο.Μ.��138. Η ρύθµιση για τις διαδικασίες ανάδειξης των 
εκπροσώπων και εκλεκτόρων, δεν αντιµετωπίζει ουσιαστικά τον τρόπο εκλογής τους, αφήνοντας 
µετέωρο το θέµα της άµεσης εκλογής τους από τη Γ.Σ. των φοιτητών ή την επιλογή τους από το 
διοικητικό συµβούλιο του Τµήµατος, αναλογικά προς την ισχύ των φοιτητικών παρατάξεων κατά την 
τελευταία φοιτητική εκλογική αναµέτρηση. 
 Επίσης, ιδιαίτερα σηµαντικό γεγονός, αποτελεί η µη πρόβλεψη συµµετοχής εκπροσώπων των 
σπουδαστών κατά τη διαδικασία ανάδειξης και εκλογής εκπαιδευτικού προσωπικού (οι διαδικασίες 
εκλογής καθώς και τα τυπικά προσόντα καθορίζονται στα άρθρα 15, 16, 17 και 18). Σε πλήρη 
αντιδιαστολή επίσης προς τον Ν.1268 για τα Α.Ε.Ι., ο Ν.1404/83 για τα Τ.Ε.Ι., όχι µόνο δεν προβλέπει 
την σύνταξη ερωτηµατολογίων από τους σπουδαστές, για το διδακτικό και ερευνητικό έργο των 
κρινόµενων διδασκόντων, αλλά ακόµη, δεν γίνεται καµία αναφορά για δυνατότητα φυσικής παρουσίας 
στις συνεδριάσεις των εκλεκτορικών σωµάτων.  
 Μόνη νοµοθετική ρύθµιση για τον ρόλο των εκπροσώπων των σπουδαστών στις διαδικασίες 
εκλογής εκπαιδευτικού προσωπικού, είναι η αναφορά, στο άρθρο 39 παρ.1 εδάφ.α και β, και αναφέρεται, 
ρητά πως ��σε πρώτη εφαρµογή του νόµου αυτού και µέχρι την ανάδειξη και συγκρότηση των οικείων 
οργάνων, η επιλογή για πλήρωση θέσεων Ε.Π. και Ε.Ε.Π., (...) γίνεται, (...) από ειδικά και κατά ειδικότητα 
πενταµελή εκλεκτορικά σώµατα, που ορίζονται, για όλα τα Τ.Ε.Ι., µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων. Τα εκλεκτορικά αυτά σώµατα συγκροτούνται από µέλη Ε.Π. ή Ε.Ε.Π. των 
Τ.Ε.Ι. ανάλογης βαθµίδας και ειδικότητας ή και από άλλους ειδικούς επιστήµονες ύστερα από γνώµη των 
συµβουλίων των οικείων σχολών των Τ.Ε.Ι. β) Σε κάθε εκλεκτορικό σώµα συµµετέχουν και δύο 
σπουδαστές, χωρίς δικαίωµα ψήφου, που ορίζονται από την εθνική σπουδαστική ένωση Ελλάδας 
(Ε.Σ.Ε.Ε.)...��139.  
 Συνεπώς, είναι σαφές πως, ο νόµος - πλαίσιο για τα Τ.Ε.Ι. προβλέπει την χωρίς δικαίωµα ψήφου 
συµµετοχή εκπροσώπων/σπουδαστών κατά την εκλογή εκπαιδευτικού προσωπικού, µόνο στο αρχικό 
επίπεδο της συγκρότησης των πρώτων οργάνων εντός των ιδρυµάτων. Η διαφορά µε τον Ν.1268/82, 
παρά τις αναµφισβήτητες αµφισηµίες για την βαρύτητα της αξιολόγησης των υποψηφίων εκ µέρους των 
φοιτητών, µε την συλλογή ερωτηµατολογίων (όπως προβλεπόταν στο Ν.1268/82, άρθρο 15, παρ.5), είναι 
προφανής, περιορίζοντας έτσι πλήρως την συµµετοχή των σπουδαστών στις διαδικασίες εκλογής και 
ανάδειξης εκπαιδευτικού προσωπικού. Μέρος της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού προσωπικού 
µεταφέρεται εντός του συµβουλίου του τµήµατος140, όπου κριτήρια αποτελούν, α) το διδακτικό έργο, β) 
                                                                                                                                                                                   
Υπουργείων, όπως προβλέπεται να µετέχουν ανέρχονται σε 13, ενώ ακόµη συµµετέχουν ��πέντε εκπρόσωποι της εθνικής 
σπουδαστικής ένωσης Ελλάδας (Ε.Σ.Ε.Ε.).  
138 . Ν.1404/83, όπ.π., Κεφάλαιο 7ο ��Σπουδαστικά Θέµατα��, άρθρο 29, παρ.1 και 2.  
139 . Ν.1404/83, όπ.π., Κεφάλαιο 8ο, ��Μεταβατικές ∆ιατάξεις��, άρθρο 39, παρ.1, εδάφ.α,β.  
140 . Όπως ορίζεται στο άρθρο 17, παρ.2, εδάφ.α, ��στο τέλος κάθε δευτέρου ακαδηµαϊκού έτους, το συµβούλιο του 
τµήµατος συντάσσει εκθέσεις κρίσης για κάθε µέλος του Ε.Π. του τµήµατος. Οι εκθέσεις κρίσης είναι εµπιστευτικές και 
εντάσσονται στα µητρώα επιστηµονικής και εκπαιδευτικής δραστηριότητας των µελών του Ε.Π., που τηρούνται από τον 
προϊστάµενο του τµήµατος��, χωρίς οποιαδήποτε αναφορά για ανάµιξη των σπουδαστών στη σύνταξη των µητρώων. Η 
σύνταξη των εκθέσεων αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο για την εξέλιξη των Ε.Π., όπως προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, παρ.2, 
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η δραστηριότητα για βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας (π.χ. συγγραφή διδακτικών βιβλίων), γ) η 
ειδικότερη προσφορά στη λειτουργία του Τ.Ε.Ι. 
 Η συζήτηση και ψήφιση του νοµοσχεδίου, πραγµατοποιείται σε τέσσερις συνεδρίες µε την 
διαδικασία του επείγοντος (γεγονός που περιορίζει σηµαντικά το χρόνο αγόρευσης και τους βουλευτές 
του ΠΑΣΟΚ σε µια σκόπιµη ή µη, οπωσδήποτε όµως καταγραφόµενη, επιλογή περιορισµού των 
αγορεύσεων), εξαιτίας της διακηρυγµένης βούλησης της κυβέρνησης, να τεθεί σε εφαρµογή ο νόµος 
άµεσα (η πρώτη συνεδρίαση της Βουλής πραγµατοποιείται στις 10 Οκτωβρίου 1983), ενώ ήδη έχουν 
ξεκινήσει τη λειτουργία τους για το ακαδηµαϊκό έτος 1983-4 τα Κ.Α.Τ.Ε.Ε. 
 Το νοµοσχέδιο για τη ��∆οµή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων�� 
εκπονήθηκε σε άµεση σχέση προς το ιδεολογικο-πολιτικό φορέα που εκφράζει την κυβέρνηση 
ακολουθώντας την διαδικασία του καθορισµού από το Υπουργείο Παιδείας ��των γενικών αρχών που 
απορρέουν από την ιδεολογική και πολιτική µας αντίληψη��, εφόσον, σύµφωνα µε τον εισηγητή του 
νοµοσχεδίου Ε.Χατζηνάκη, ��θα ήταν παράλογο να υπερασπιζόµαστε διαφοροποιηµένα πράγµατα��141.  
 Η σαφής παραδοχή της ύπαρξης αντιστοιχίας και προβολής µεταξύ ιδεολογικο-πολιτικού 
σώµατος του φορέα και εφαρµοζόµενης εκπαιδευτικής πολιτικής, αποτελεί σηµαντικό ερµηνευτικό 
στοιχείο για την επανασύσταση της σχέσης εκπαίδευσης και πολιτικο-ιδεολογικού φορέα, επιτρέποντας 
τον άµεσο έλεγχο της προσδιοριζόµενης εκπαιδευτικής πολιτικής µε πρωθύστερες ιδεολογικο-πολιτικές 
παραδοχές. Σύµφωνα µε τον εισηγητή Ε.Χατζηνάκη, η κυβέρνηση µε το παρόν νοµοσχέδιο, θέτει σε 
εφαρµογή την γενικότερη εκπαιδευτική της φιλοσοφία, όπως αυτή ορίζεται τόσο σε ακολουθία µε 
προηγούµενες διακηρύξεις της, αλλά και προσδιορισµένη προς τις σταθερές ιδεολογικο-πολιτικές της 
αρχές142. Έτσι, προσδιορίζεται το πνεύµα του νοµοσχεδίου, που ��αποτελεί µία τοµή και ένα πολύ 
σηµαντικό θεσµό, που µπορεί να αναπροσανατολίσει την εκπαίδευση, να λύσει κοινωνικά προβλήµατα, να 
λύσει εκπαιδευτικά προβλήµατα ροών, να αποδυναµώσει τη διαδικασία της φοιτητικής µετανάστευσης, να 
συνδέσει την εκπαίδευση άµεσα µε την παραγωγή και να ανοίξει το δρόµο γι� αυτό που οραµατιζόµαστε 
όλοι µας, για µια αυτοδύναµη οικονοµική ανάπτυξη, για µια Πατρίδα ανεξάρτητη, για µια οικονοµία 
αναπτυγµένη και για µια κοινωνία ευηµερούσα��143.  
 Η προβολή του σχεδίου νόµου από την κυβέρνηση, επικεντρώνεται στη νέα θεσµική µετεξέλιξη 
των ΚΑΤΕΕ σε ΤΕΙ, ως ένας αδιαµφισβήτητος παράγοντας ανάπτυξης της ΤΕΕ, που προωθείται στα 
πλαίσια ενός γενικότερου σχεδίου ανάπτυξης, σύµφωνα µε τον 5ετή εθνικό προγραµµατισµό, γεγονός 

                                                                                                                                                                                   
εδάφ.ε, ��εάν η κρίση µέλους του Ε.Π. είναι στο σύνολο των κριτηρίων αρνητική, το µέλος αυτό θεωρείται στάσιµο. Εάν 
ένα µέλος Ε.Π. κριθεί στάσιµο σε δύο (2) συνεχείς ή τρεις (3) µη συνεχείς κρίσεις, µπορεί να µεταταγεί σε δηµόσια 
υπηρεσία ή Ν.Π.∆.∆. ή να απολυθεί για ανεπάρκεια, σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού��.  
141 . Πρακτικά Βουλής (Ολοµέλεια), Συνεδρίαση ΣΤ΄, 10 Οκτωβρίου 1983, σελ.184. Ο Ε.Χατζηνάκης, προσδιορίζει το 
νοµοσχέδιο σε άµεση συσχέτιση προς το ιδεολογικό σώµα του ΠΑΣΟΚ, ασκώντας ταυτόχρονα κριτική στον εισηγητή της 
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, ��ακριβώς γιατί  η παράταξή του παραπαίει κυριολεκτικά, χωρίς να µπορεί να βρει το 
ιδεολογικό και πολιτικό της στίγµα ανάµεσα στην αντίδραση, την συντήρηση, την εξέλιξη και στην, καλύτερη περίπτωση, 
στην µεταρρύθµιση. ∆εν µπορεί να διανοηθεί ότι όταν οι θεσµοί φθείρονται, όταν οι δοµές παλιώνουν, επιβάλλονται 
ριζικές τοµές, επιβάλλονται διαρθρωτικές αλλαγές��, ενώ αντίθετα σταθερή ιδεολογική βάση του νοµοσχεδίου είναι ο 
σοσιαλισµός, ��και η ιδεολογική σταθερή του σοσιαλισµού είναι ο άνθρωπος και η απελευθέρωση του ανθρώπου µέσα και 
από την επιστήµη και την τεχνολογία�� Πρακτικά Βουλής, όπ.π., σελ.185.  
142 . Εδώ θα πρέπει να τονισθεί πως όλες οι αγορεύσεις βουλευτών του ΠΑ.ΣΟ.Κ., επιδιώκουν να ταυτίσουν το νοµοσχέδιο 
για τα Τ.Ε.Ι. ως το επιστέγασµα της εκπαιδευτικής πολιτικής του κυβερνώντος κόµµατος, στον τοµέα της τριτοβάθµιας 
τεχνολογικής εκπαίδευσης, παρά το γεγονός της έλλειψης ουσιαστικής πολιτικής πρότασης κατά τις περιόδους έντονης 
εκπαιδευτικής πολιτικής προβολής. Ωστόσο, χαρακτηριστικό της προσπάθειας σύνδεσης της µεταρρύθµισης, και ένταξής 
της στο ειδικό ιδεολογικο-πολιτικό παράδειγµα της φιλοσοφίας του ΠΑ.ΣΟ.Κ., εγγράφεται στον βασικό αγορητή, ��... 
ιδεολογική σταθερή του σοσιαλισµού είναι ο άνθρωπος και η απελευθέρωση του ανθρώπου µέσα από την επιστήµη και την 
τεχνολογία...��, (Ε.Χατζηνάκης, Συν.Στ΄, σελ.185). Επίσης και στην κατ� άρθρο συζήτηση, επαναλαµβάνει την υιοθέτηση 
εκπαιδευτικών επιλογών, σε άµεση σχέση και συνάρτηση προς το ιδιαίτερο ιδεολογικό σώµα του κοµµατικού φορέα. Στο 
ίδιο λοιπόν πνεύµα στην αγόρευσή του, εκφράζει την πεποίθηση πως η εφαρµοζόµενη εκπαιδευτική πολιτική εδράζεται σε 
σταθερές ιδεολογικές αρχές, αφού ��... , αποτελεί θεµελιακό στοιχείο της ιδεολογικής µας βάσης, ότι οι ιδέες θα πρέπει να 
είναι ελεύθερες, να εκφράζονται ελεύθερα, να διακινούνται ελεύθερα και να συγκρούονται ελεύθερα��. Συνεδρίαση Η΄, 12 
Οκτωβρίου 1983, σελ.311. 
143 . Πρακτικά Βουλής (Ολοµέλεια), όπ.π., σελ.186.  
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που αποδεικνύει (κατά την κυβέρνηση), τη διαφορετικότητα σύλληψης και αντιµετώπισης των 
εκπαιδευτικών ζητηµάτων µεταξύ Ν.∆. και ΠΑΣΟΚ. Σύµφωνα, µε την Κυβέρνηση, το πλαίσιο 
ανάπτυξης της ανώτερης τεχνικής εκπαίδευσης, βασίζεται στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνικο-
οικονοµικής πραγµατικότητας, και συνεπώς διαφοροποιείται σηµαντικά σε σχέση µε την εκπαιδευτική 
πολιτική που ακολούθησε η Ν.∆., δηλαδή, την προσπάθεια ανάπτυξης της ΤΕΕ, µε καθοδήγηση και 
αυστηρό έλεγχο από ξένα οικονοµικο-πολιτικά κέντρα, υπαινίσσοντας σαφώς, τη ∆ιεθνή Τράπεζα και τα 
δάνεια προς το Ελληνικό δηµόσιο (για τα δάνεια βλ. το υποκεφάλαιο για το Ν.576/77). Στο ζήτηµα της 
συµµετοχής των σπουδαστών στα συλλογικά όργανα διοίκησης των Τ.Ε.Ι., δεν αποδίδεται ιδιαίτερη 
βαρύτητα, κατά τη συζήτηση του νοµοσχεδίου, καθώς παρουσιάζεται ως λογικό αποτέλεσµα εφαρµογής 
των διατάξεων του Ν.1268 και στα Τ.Ε.Ι. Εξάλλου, το ΠΑΣΟΚ, δεν είχε επεξεργαστεί σαφείς θέσεις και 
απόψεις για την Ανώτερη Τριτοβάθµια εκπαίδευση, καθώς µόνη εκφρασµένη θέση υπήρχε το αίτηµα για 
��ελληνοποίηση�� της τεχνικής εκπαίδευσης και αντικατάσταση των ΚΑΤΕΕ µε νέα τριτοβάθµια 
τεχνολογικά και επαγγελµατικά ιδρύµατα (µε δυνατότητα µεταπτυχιακών σπουδών, όπως προτείνεται 
στο ��κυβερνητικό πρόγραµµα-συµβόλαιο µε το Λαό��, του 1981). 
 Οποιαδήποτε αναφορά στη θεσµοποίηση της συµµετοχής, πραγµατοποιείται σε ένα γενικότερο 
πλαίσιο, προσδιορισµού και ανάδειξης του δηµοκρατικού πνεύµατος της εκπαιδευτικής πολιτικής της 
κυβέρνησης, αποφεύγοντας παράλληλα οποιαδήποτε αναφορά στους λόγους που ώθησαν την κυβέρνηση 
να µειώσει σηµαντικά τη συµµετοχή των σπουδαστών στα συλλογικά όργανα. Εξάλλου, το γεγονός της 
αναλογικής µείωσης των εκπροσώπων των σπουδαστών από τα συλλογικά όργανα, δεν τίθεται από τη 
Ν.∆., ενώ σε σχετική αναφορά144 στη διαφορετικότητα του θεσµού µεταξύ του Ν.1268 και του παρόντος 
νοµοσχεδίου, δεν παρέχεται καµία αιτιολόγηση. Σε αυτό το πνεύµα, επισηµαίνεται ιδιαίτερα η 
νοµοθετική ρύθµιση της συµµετοχής των σπουδαστών στα συλλογικά όργανα, ως συνεπής ακολουθία 
του πνεύµατος της εκπαιδευτικής πολιτικής της κυβέρνησης, να ρυθµίσει την αυτοτέλεια, µέσω της 
διάνοιξης των συλλογικών διοικητικών οργάνων.  
 Η εκπαιδευτική πολιτική προβολή του ΠΑΣΟΚ, στο χώρο της Γ΄βάθµιας εκπαίδευσης, 
εδράζεται στην προσπάθεια κατοχύρωσης της ��αυτοτέλειας�� των ιδρυµάτων. Με το παρόν σχέδιο 
νόµου, η κυβέρνηση, κατοχυρώνει και ολοκληρώνει το πρόγραµµά του, που βασίζεται στην επιδίωξη για 
εκδηµοκρατισµό τόσο των εσωτερικών διοικητικών δοµών, και την θεσµοποίηση της αυτοτέλειας, δύο 
ζητήµατα άµεσα συνδεδεµένα µεταξύ τους, που προσδιορίζουν και τις αρχές και αντιλήψεις που υιοθετεί 
η εκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης145. Η ικανοποίηση των δύο αιτηµάτων - ταυτόχρονα και 
εκπαιδευτικών προβολών του ΠΑΣΟΚ - προσδιορίζεται από την ισότιµη κατοχύρωση του δικαιώµατος 
όλων των πανεπιστηµιακών φορέων, να συµµετέχουν στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων, δηλαδή, 
στην συνολική οργάνωση και διοίκηση των ιδρυµάτων. Η συµµετοχική διαδικασία, που προωθείται στο 
όνοµα και του εκδηµοκρατισµού των εσωτερικών εξουσιαστικών δοµών των Γ΄βάθµιων ιδρυµάτων, 
αναφέρεται στην ανάδειξη µιας ��ισότιµης�� έτερης οµάδας, προς την κυρίαρχη των καθηγητών, που 
συµµετέχοντας πλέον ενεργά και ουσιαστικά στην άσκηση της εξουσίας, έµµεσα αλλά σταθερά θα 
προωθήσει την µεταβολή των εσωτερικών διοικητικών δοµών, ασκώντας έλεγχο και προβάλλοντας µια 
διαφορετική πολιτική και εκπαιδευτική πρόταση (τουλάχιστον σύµφωνα µε τη διαφαινόµενη προσδοκία 
του ΠΑΣΟΚ).  
 Το νοµοσχέδιο για τη ��δοµή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων��, 
εγείρει σφοδρή κριτική, συνολικά από το χώρο της αντιπολίτευσης και ιδιαίτερα από τη Ν.∆. Η κριτική 

                                                           
144 . Η σαφής µείωση της αναλογίας συµµετοχής των σπουδαστών, σε σχέση µε τις αντίστοιχες ρυθµίσεις του Ν.1268, 
τίθεται από τη βουλευτή του ΚΚΕ εσωτ. Μ.∆αµανάκη: ��είπα ότι η συµµετοχή των φορέων είναι θετικό γεγονός, αλλά δεν 
ικανοποιεί, κύριε Υπουργέ. Και δεν ικανοποιεί γιατί είναι πίσω από τις ίδιες διατάξεις που η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ψήφισε 
για τα ΑΕΙ, το νόµο 1268. Είναι πίσω και απ� αυτόν��. Πρακτικά Βουλής (Ολοµέλεια), όπ.π., σελ.193.  
145 . ��Μή συσκοτίζουµε λοιπόν, τα πράγµατα. Έχουµε διαφορές αντιλήψεων πάνω στο κοινωνικοοικονοµικό σύστηµα και 
στην Παιδεία που θέλουµε να φτιάξουµε. ∆ηλαδή εµείς προχωρούµε µπροστά, την ώρα που εσείς κοιτάζετε πίσω��. Πρακτικά 
Βουλής (Ολοµέλεια), όπ.π., σελ.208. Αγόρευση Σ.Τζουµάκα.  
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των βουλευτών της Ν.∆., εντοπίζει κατ� αρχήν στο νοµοσχέδιο, την πρόθεση να ��παραπλανήσει��146, 
τους φοιτητές και την εκπαιδευτική κοινότητα γενικότερα, θεωρώντας την ίδρυση των Τ.Ε.Ι., ως απλή 
διαδικασία µετονοµασίας τους, εφόσον δεν υφίσταται καµία αξιόλογη, ουσιαστική µεταβολή, τόσο στο 
περιεχόµενο σπουδών, όσο και στο γενικότερο πλαίσιο που θέτει το νοµοσχέδιο (επαγγελµατικά 
δικαιώµατα αποφοίτων, υλικοτεχνική αναβάθµιση, σύνδεση παρεχόµενης εκπαίδευσης µε τις ανάγκες 
της οικονοµίας), κατά της προβαλλόµενης άποψης της κυβέρνησης για ουσιαστική αναβάθµιση της 
τριτοβάθµιας τεχνολογικής εκπαίδευσης, κρίνοντας στο σύνολό του το νοµοσχέδιο, ως µια απλή 
µετονοµασία των Κ.Α.Τ.Ε.Ε. σε Τ.Ε.Ι., ενώ και το ζήτηµα καθιέρωσης της αυτοδιοίκησης των Τ.Ε.Ι. 
αντιµετωπίζεται µε έντονη αµφισβήτηση. 
 Στο δεύτερο ζήτηµα που εµµέσως αναφέρεται στο ιδιαίτερο ερευνητικό µας ενδιαφέρον, η Ν.∆. 
κρίνει ανυπόσταση και παραπλανητική την διάταξη του νοµοσχεδίου, για την αυτοδιοίκηση των Τ.Ε.Ι., 
αντικρούοντας την προβαλλόµενη αυτοδιοίκηση, µε όσα ρητά αναφέρει το άρθρο 13 για αυξηµένο 
έλεγχο του Υπουργού Παιδείας147 στα ζητήµατα των Τ.Ε.Ι, διατηρώντας ακόµη και το δικαίωµα 
ακύρωσης διοικητικών πράξεων. Στο ίδιο πνεύµα, προβάλλονται αιτιάσεις για διοικητικές 
δυσλειτουργίες και αναποτελεσµατικότητα, γεγονός που θα αναδυθεί, ως λογικό αποτέλεσµα των 
ιδιαίτερα επιβαρηµένων γραφειοκρατικών δοµών που εισάγει το νοµοσχέδιο. Η επισήµανση, της 
βεβαιότητας, για την αδυναµία διοίκησης των Τ.Ε.Ι., αναφέρεται, στην πληθώρα θεσµικών οργάνων, 
όπως προβλέπονται στο νοµοσχέδιο. Ο ειδικός αγορητής της Ν.∆., Α.Κονταξής, εκφράζει την πεποίθησή 
του, για την βραχυπρόθεσµα αναδυόµενη δυσλειτουργία διοίκησης των ιδρυµάτων: ��κύριοι συνάδελφοι 
σ� ένα τυπικό ΤΕΙ µε τρεις σχολές, µε τρία τµήµατα σε κάθε σχολή και µε τρεις οµάδες µαθηµάτων σε κάθε 
τµήµα, υπάρχουν σ� αυτό το ΤΕΙ 92 διοικητικά όργανα, εκ των οποίων 51 είναι συλλογικά και 41 µονοµελή. 
Πώς θα λειτουργήσει αυτό το ΤΕΙ κύριοι συνάδελφοι;��148. Τις αιτιάσεις της Ν.∆., για διοικητική 
αναποτελεσµατικότητα, ενισχύει σε µεγάλο βαθµό, η διάταξη για τη σύσταση του νέου θεσµικού 
οργάνου, του ��Συµβουλίου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης��149, καθώς αποτελείται από ένα σαφώς ογκώδες 
σώµα, ετερόκλητων φορέων της κοινωνικής, οικονοµικής, πολιτικής και ακαδηµαϊκής ζωής του τόπου, 
που καλείται να λάβει σηµαντικές αποφάσεις για τη λειτουργία και τους στόχους των Τ.Ε.Ι. 
                                                           
146 . Σύµφωνα µε το βουλευτή της Ν.∆. Α.Καλτεζιώτη, ��το νοµοσχέδιο αυτό εξυπηρετεί δύο σκοπούς: ο πρώτος, είναι η 
πλήρης υποταγή των νέων ιδρυµάτων στον κοµµατικό µηχανισµό του ΠΑΣΟΚ, και ο δεύτερος, είναι η παραπλάνηση των 
ενδιαφερόµενων φορέων��. Πρακτικά Βουλής (Ολοµέλεια), Συνεδρίαση ΣΤ΄, 10 Οκτωβρίου 1983, σελ.200.  
147 . Σύµφωνα µε το άρθρο 13, παρ.3, ��Ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, µετά από γνώµη του 
ινστιτούτου τεχνολογικής εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.), εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισµό κάθε Τ.Ε.Ι. και έχει δικαίωµα άσκησης 
αναποµπής κατά των αποφάσεων ή άλλων πράξεων των οργάνων των Τ.Ε.Ι., ιδίως εάν συντρέχουν νοµικοί λόγοι ή οι 
ρυθµίσεις που γίνονται δεν παρέχουν τις εγγυήσεις για µια σύµµετρη ανάπτυξη όλων των Τ.Ε.Ι. της χώρας ή για ισότιµες 
συνθήκες διδασκαλίας, σπουδών και εξετάσεων. Η άσκηση αναποµπής έχει ανασταλτικό αποτέλεσµα. Για τη νέα απόφαση 
του οργάνου, ύστερα από την αναποµπή, απαιτείται πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των µελών του��. Έντονη κριτική για 
σκόπιµη ��παραπλάνηση��, της Πανεπιστηµιακής Κοινότητας, στο ζήτηµα της κατοχύρωσης της ��αυτοτέλειας�� των Τ.Ε.Ι., 
ασκεί ο Ι.Βαρβιτσιώτης, ��ο έλεγχος της νοµιµότητας έχει ασφαλώς την έννοια - αυτή είναι άλλωστε η νοµική έννοια του 
όρου - ότι όλες οι πράξεις των διοικητικών οργάνων των ΤΕΙ δεν θα είναι εκτελεστές αν δεν πάρουν το πράσινο φως από τον 
κ.Υπουργό. Και µιλάει η εισηγητική έκθεση του νοµοσχεδίου για αυτοδιοίκηση των ΤΕΙ. Νοµίζω ότι πράγµατι εδώ πρόκειται 
για εσκεµµένη παραπλάνηση��. Πρακτικά Βουλής (Ολοµέλεια), όπ.π., σελ.196. Στο ίδιο πνεύµα και η βουλευτής 
Α.Ψαρούδα - Μπενάκη, ��αλλά µήπως είναι και αληθινή αυτοδιοίκηση αυτή που δίνει; ∆ίνει και εκεί την ψευδαίσθηση, ότι τα 
όργανα αποφασίζουν, αλλά όλα υποβάλλονται, όχι µόνο στον έλεγχο νοµιµότητας ή στην εποπτεία του Υπουργού, αλλά και 
στην έγκρισή του��. Πρακτικά Βουλής (Ολοµέλεια), όπ.π., σελ.199.  
148 . Πρακτικά Βουλής, (Ολοµέλεια), όπ.π., σελ.190. Στο ίδιο πλαίσιο και ο Ι.Βαρβιτσιώτης, ��...δεν πρόκειται να 
λειτουργήσουν, δεν πρόκειται να αποδώσουν έργο συνεπεία αυτών των γραφειοκρατικών διατάξεων��, όπ.π., σελ.196 και 
Πρακτικά Βουλής, Συνεδρίαση Η΄, 12 Οκτωβρίου, σελ.326.  
149 . ∆ιαφορετική ωστόσο, είναι η προβολή του ΣΤΕ από τον εισηγητή της Πλειοψηφίας Μ.Χατζηνάκη, ασκώντας 
παράλληλα κριτική στη Ν.∆.: ��Οι ίδιοι ασκούσαν την εξουσία µε µια συγκεκριµένη µεθοδολογία, κρίνουν µε αυτά τα µέτρα 
και τα σταθµά και φορτώνουν σε µας τις δικές τους αµαρτίες. Πιστεύουµε, (...) ότι από τη στιγµή που µπαίνει στη µέση και ο 
σπουδαστής και κάθε παράγοντας της κοινότητας της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και από τη στιγµή που µπαίνει το λαϊκό 
στοιχείο στην πολιτική και εκπαιδευτική διαδικασία, όπως είναι το λαϊκό στοιχείο µέσα από τους οργανωµένους φορείς τα 
ΣΤΕ, από εκείνη την ώρα κατοχυρώνεται η λαϊκή κυριαρχία, η συµµετοχή δηλαδή του Λαού στην εκπαιδευτική διαδικασία, 
ώστε να µην είναι προνόµιο ενός κόµµατος η χρήση της εξουσίας για δικό του λογαριασµό��. Πρακτικά Βουλής (Ολοµέλεια), 
Συνεδρίαση Η΄, 12 Οκτωβρίου 1983, σελ.287.  
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 Αξιοπρόσεκτο επίσης γεγονός, κατά τη συνολική εκπαιδευτική προβολή και κριτική του 
νοµοσχεδίου από τη Ν.∆., είναι ο καταγραφόµενος σαφής περιορισµός της αρνητικής κριτικής, στο 
ζήτηµα της συµµετοχής των σπουδαστών. Συγκεκριµένα, σε αντιδιαστολή µε προηγούµενες δηµόσιες 
προβολές της εκπαιδευτικής φιλοσοφίας της Ν.∆., κατά τις οποίες, τοποθετούνταν ��ανοικτά�� κατά των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων των φοιτητών, γεγονός που λειτουργούσε ουσιαστικά, ως µέσο 
τεκµηρίωσης της πολιτικής βούλησης για την απόρριψη ικανοποίησης του αιτήµατος (φοιτητικό και 
πολιτικό) για θέσπιση της συµµετοχής, στην παρούσα συγκυρία, εγγράφεται µιας σαφής τροποποίηση 
του εκπαιδευτικού λόγου. Έτσι, οι βουλευτές της Ν.∆. (στην πλειοψηφία τους), δίχως να τάσσονται υπέρ 
της θεσπιζόµενης συµµετοχής των σπουδαστών, ωστόσο, η προβαλλόµενη εκπαιδευτικής τους 
φιλοσοφία, επικεντρώνεται στην επισήµανση περισσότερο του κινδύνου για διοικητική αδυναµία150 των 
συλλογικών οργάνων. 
 Κατά τη συζήτηση του Ν.1404, αναδεικνύεται η διαφορετικότητα σύλληψης και ανάλυσης της 
εκπαιδευτικής πολιτικής της κυβέρνησης, από τη Ν.∆., µε όρους και επιχειρήµατα αναγόµενα στο χώρο 
της πολιτικής θεωρίας και φιλοσοφίας και αναζήτησης της συσχέτισής τους, µε τους επιδιωκόµενους 
στόχους τους εισαγόµενου νοµοσχεδίου. Στην αγόρευσή του ο Α.Ανδριανόπουλος προβαίνει σε µια 
πολιτική ανάλυση των εκπαιδευτικών µεταβολών που εισάγει η κυβέρνηση, συσχετίζοντας την 
εκπαίδευση µε τους ιδεολογικο-πολιτικούς στόχους του κοµµατικού φορέα (του ΠΑΣΟΚ). ��Μας είπε ο 
κ.Χατζηνάκης επί λέξει, ότι η ιδεολογική σταθερά του σοσιαλισµού, είναι ο άνθρωπος και η απελευθέρωσή 
του θα γίνει µε την τεχνολογία. Και βεβαίως µέσα απ� αυτή τη µεθόδευση θέλουµε να δηµιουργήσουµε, µας 
είπε, µια οργανική ενσωµάτωση της εκπαιδευτικής λειτουργίας στην κοινωνική και οικονοµική διαδικασία. 
Αν απ� αυτό βγάλετε τους ιδιωµατισµούς και το µεταφράσετε σε απλά σταράτα ελληνικά, σηµαίνει ότι δεν 
θέλετε να κάνετε τίποτε άλλο παρά να χρησιµοποιήσετε την εκπαίδευση σαν εξουσία που είσαστε αυτή τη 
στιγµή και βρισκόσαστε στα πράγµατα και διοικείται και ελέγχετε την εκπαίδευση, για να δηµιουργήσετε µια 
κοινωνική και οικονοµική κατάσταση, που να ανταποκρίνεται στο δικό σας ιδεολογικό πιστεύω��151. 
 Ο Ν.1404/83, όπως ψηφίστηκε το σχέδιο νόµου, για τη ��∆οµή και λειτουργία των 
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων��, δηµιουργεί το νέο θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας των 
Ανώτερων Τεχνολογικών Ιδρυµάτων, στο πρότυπο του νόµου - πλαίσιο για τα Α.Ε.Ι. το 1982. Το νέο 
πνεύµα της εκπαιδευτικής πολιτικής του ΠΑΣΟΚ, εφαρµόζεται στον 1404, που εισάγει την ισότιµη 
συµµετοχή εκπροσώπων των σπουδαστών στα συλλογικά διοικητικά όργανα και παρέχει τη δυνατότητα 
συνεκλογής µε το διδακτικό προσωπικό των θεσµικών οργάνων/προσώπων των Τ.Ε.Ι. Ωστόσο, παρά την 
σαφή, όπως προκύπτει, µετουσίωση των ιδεολογικο-πολιτικών του βάσεων και προβολών σε 
εκπαιδευτικές πράξεις, εντούτοις, ο Ν.1404, παρουσιάζει αναµφισβήτητα σηµαντική απόκλιση προς τον 
αντίστοιχο νόµο-πλαίσιο για τα Α.Ε.Ι., όπως προσδιορίστηκε προηγούµενα.  
 Ο θεσµός της συµµετοχής, χωρίς να µεταβάλλεται το πνεύµα της εκπαιδευτικής πολιτικής που 
προβάλλει και εφαρµόζει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, είναι σαφές ωστόσο, πως επαναπροσδιορίζεται σε 
ποιότητα και ένταση, καθώς σηµαντικό ρόλο διαδραµάτισαν οι δυσχέρειες που ανέκυψαν, κατά την 
εφαρµογή του αντίστοιχου νόµου-πλαίσιο στα ανώτατα ιδρύµατα. Συνεπώς, τα προβλήµατα που 
ανέκυψαν κατά το πρώτο διάστηµα εφαρµογής του Ν.1268, κυρίως στην ανάδειξη των διοικητικών 
οργάνων των ιδρυµάτων (όπως προσδιορίστηκαν στη σχετική ανάλυση του προηγούµενου κεφαλαίου) 
και στην ιδιαίτερα έντονη αντιπαράθεση/σύγκρουση των φοιτητικών συνδικαλιστικών οργανώσεων µε 
το καθηγητικό σώµα, αδιαµφισβήτητα προσδιορίζουν την αναπροσαρµογή της εκπαιδευτικής πολιτικής 
του ΠΑΣΟΚ στην εφαρµογή της αρχής για εκδηµοκρατισµό, διαµέσου της ευρείας και ισοµερούς 
συµµετοχής των φορέων της ακαδηµαϊκής κοινότητας. Η βαρύνουσα λειτουργία των προβληµάτων που 
                                                           
150 . Χαρακτηριστική του νέου πνεύµατος προσέγγισης της εκπαιδευτικής πολιτικής από τη Ν.∆., είναι η αγόρευση του 
Α.Κονταξή, ��Εµείς ως κύρια αρχή στο θέµα της συµµετοχής έχουµε τη νοµοθετικά κατοχυρωµένη συµµετοχή, µε δικαίωµα 
λόγου και ψήφου, σ� όλα τα όργανα διοικήσεως. Πιστεύουµε ότι η συµµετοχή δεν θα πρέπει να εξυπηρετεί κοµµατικούς 
σκοπούς και να δηµιουργεί δυσλειτουργία στα όργανα, αλλά να προωθεί τα συνδικαλιστικά αιτήµατα και την άνοδο του 
επιπέδου των Τ.Ε.Ι. Οι εκπρόσωποι των σπουδαστών θα πρέπει να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους και όχι αυτές, που 
θα θέλουν να τους επιβάλλουν κάποιες περιστασιακές ολοκληρωτικές µειοψηφίες��. Πρακτικά Βουλής (Ολοµέλεια), όπ.π., 
σελ.190.  
151 . Πρακτικά Βουλής (Ολοµέλεια), όπ.π., σελ.205.  
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προέκυψαν, για την αναπροσαρµογή και επαναπροσδιορισµό της µορφής της σπουδαστικής συµµετοχής 
ωστόσο, δεν αποσιωπάται από την κυβέρνηση152. 
 

5.3.9. Ερµηνευτικό κύκλωµα - ∆ιαχρονική ερµηνεία του θεσµού της συµµετοχής των 
φοιτητών/σπουδαστών στα θεσµικά όργανα της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης 
 
 
 Μέσα στις έντονες κοινωνικο-πολιτικές εξελίξεις που δροµολογούνται µε την πτώση της 
δικτατορίας, αναδύονται διεκδικητικές κοινωνικές οµάδες, τα αιτήµατα των οποίων συνίστανται κυρίως, 
στην προβολή της ανάγκης για εκδηµοκρατισµό (��αποχουντοποίηση��) και επιβολή διαφανών 
διοικητικών διαδικασιών. Τα αιτήµατα συγκεκριµένων κοινωνικών οµάδων, κυρίως εργαζοµένων, 
αναλαµβάνουν να εκπροσωπήσουν, αντίστοιχες προς τα κόµµατα, συνδικαλιστικές παρατάξεις, 
αναπτύσσοντας παράλληλα στενές πολιτικές σχέσεις µε τους κοµµατικούς φορείς. Σ� αυτό το πολιτικό 
περιβάλλον, οι κοµµατικοί φορείς πρόθυµα υιοθετούν, εκτεταµένα αιτήµατα των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων, µε σαφείς προθέσεις, να εντάξουν τους αντίστοιχους κοινωνικούς χώρους στο πολιτικο-
ιδεολογικό τους πλαίσιο. Το γεγονός της προσέγγισης, που σταδιακά εξελίσσεται σε συµπόρευση, δεν 
επιτυγχάνει πάντοτε, να εντάξει τα προβαλλόµενα αιτήµατα σε µια ενιαία και µε εσωτερική συνοχή, 
πολιτική στρατηγική. Εξάλλου, δεδοµένης της παγιωµένης δοµής λήψης των αποφάσεων στη διοίκηση, 
δηλαδή, της µη θεσµοθετηµένης και κατοχυρωµένης διαδικασίας κοινωνικού διαλόγου, η προοπτική 
επίλυσης των κοινωνικών συγκρούσεων και διαµόρφωσης ουσιαστικών συναινέσεων, µέσω της 
διασύνδεσης συνδικαλιστικών οργανώσεων και κοµµατικών φορέων, προβάλλει µόνη δυνατή προοπτική 
διευθέτησης. ��Η διαµεσολάβηση των κοµµάτων στη διαπραγµάτευση των κοινωνικών συµφερόντων 
έχει ως συνέπεια τον έλεγχο και τη χειραγώγηση των αντίστοιχων κοινωνικών κινηµάτων��153. Οι 
κοινωνικές/πολιτικές µεταβολές που συµβαίνουν, αναπόφευκτα, αν όχι απαραίτητα, εκτείνονται και 
διαπερνούν µέσα από το εκπαιδευτικό σύστηµα, και ιδιαίτερα στο χώρο όπου οι προοπτικές 
συγκρότησης δυναµικών πολιτικών οµάδων προβάλλουν ιδιαίτερα θετικές και µε προοπτική επιτυχίας. 
 Η εκπαιδευτική πολιτική κατά την περίοδο 1975-1984, όλων των κοµµατικών σχηµατισµών, 
απέδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην εκπαιδευτική πραγµατικότητα της Γ΄βάθµιας εκπαίδευσης, 
προσανατολισµένη κύρια στο χώρο των Πανεπιστηµίων. Η κοινωνική απήχηση του φοιτητικού 
κινήµατος και η διασύνδεσή του µε τον πολιτικό χώρο, όπως ήδη αναλύθηκε, λειτούργησε καθοριστικά 
στην εξέλιξή του. Η πολιτική συγκυρία της δικτατορίας, ταυτόχρονα µε την ��επαναστατική�� κυριαρχία 
του αριστερού λόγου στα Πανεπιστήµια της Ευρώπης, αλλά και η διατήρηση για µισό αιώνα του ίδιου 
νοµοθετικού πλαισίου (Ν.5343/32), αποτέλεσαν τις προϋποθέσεις, για την πολιτικοποίηση των 
φοιτητικών οργανώσεων, και την απαίτηση για ενεργή συµµετοχή στα συλλογικά όργανα. Η 
πολιτικοποίηση των φοιτητών, µετατράπηκε σε έντονη κοµµατικοποίηση και ενεργή διασύνδεση του 
φοιτητικού κινήµατος µε την πολιτική δράση. Υπό αυτές τις συνθήκες, το φοιτητικό κίνηµα, 
αναπροσδιορίζει το λόγο του, που πλέον διαµορφώνεται στα πλαίσια συµπόρευσης µε τον κοµµατικό 
φορέα, ενώ αντίστοιχα τα κόµµατα, υιοθετούν και προβάλλουν τα αιτήµατα, των φοιτητών, στον 
εκπαιδευτικό τους λόγο.  
 Στα πλαίσια της υφιστάµενης εκπαιδευτικής και κοινωνικο-πολιτικής πραγµατικότητας, η 
κυβέρνηση της Ν.∆., αντιµετωπίζει την φοιτητική (και πολιτική) απαίτηση, να προχωρήσει σε δοµική 
αναδιοργάνωση των Πανεπιστηµίων, σε νέα δηµοκρατικότερα πλαίσια, θεσπίζοντας ένα νέο  θεσµικό 
πλαίσιο που να ανταποκρίνεται στις νέες συνθήκες. Τα προβαλλόµενα αιτήµατα, προσδιορίζουν την 
ανάγκη, εκδηµοκρατισµού στους κόλπους των Παν/µίων, µέσα από την µεταβολή των δοµών εξουσίας, 

                                                           
152 . Ο Υπουργός Παιδείας, Α.Κακλαµάνης, προσδιορίζει την ανάγκη αντιµετώπισης των δυσχερών θεµάτων που 
προέκυψαν κατά την εφαρµογή του Ν.1268, µε ��επαφή µε τις πανεπιστηµιακές αρχές και τη φοιτητική εκπροσώπηση...�� 
προκειµένου ��...να βρούµε εκείνους τους τρόπους που θα απαλλάξουν πραγµατικά και το Πανεπιστήµιο της Αθήνας και τα 
άλλα ΑΕΙ από τις ασχηµίες...��. Πρακτικά Βουλής (Ολοµέλεια), Συνεδρίαση Η΄, 12 Οκτωβρίου 1983, σελ.315.  
153 . Ζαµπέτα Ε., Η Εκπαιδευτική πολιτική στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση, όπ.π., σελ.373.  
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που συνίστανται, στον περιορισµό της απόλυτης και αδιαµφισβήτητης µοναδικής αρχής, που πηγάζει από 
τον θεσµό της καθηγητικής έδρας��, στην αποµάκρυνση των µελών της Πανεπιστηµιακής κοινότητας που 
συνέδραµαν τη δικτατορία και τέλος την διάνοιξη των θεσµικών συλλογικών οργάνων, µε το δικαίωµα 
ενεργής συµµετοχής όλων των εµπλεκόµενων φορέων.  
 Η Ν.∆. καθ� όλη την διάρκεια διακυβέρνησης, επέδειξε την πολιτική βούληση της κυβέρνησης, 
να αντιµετωπίσει συνολικά τα ζητήµατα της Γ΄βάθµιας εκπαίδευσης, εισάγοντας ένα νέο σύγχρονο 
θεσµικό/νοµοθετικό πλαίσιο, αντιλαµβανόµενη την ανεπάρκεια του Ν.5343, να αντεπεξέλθει στις νέες 
υφιστάµενες εκπαιδευτικές συνθήκες. Συνεπής, η κυβέρνηση στις δηµόσιες εκπαιδευτικές της προβολές 
και δεσµεύσεις, για την αλλαγή του θεσµικού πλαισίου, καθ� όλη τη διάρκεια της περιόδου, προέβαινε 
σε σύσταση ��ειδικών επιτροπών��, προκειµένου η εκπαιδευτική πολιτική που θα τίθονταν σε εφαρµογή 
να είναι προϊόν ��επιστηµονικών�� πορισµάτων, γεγονός που λειτουργούσε ακυρωτικά προς κάθε µη-
επιστηµονική αµφισβήτηση.  
 Η συγκρότηση επιτροπών ��ειδικών�� και ��υπευθύνων��, από την Κυβέρνηση της Νέας 
∆ηµοκρατίας, για την µελέτη και σύνταξη σχεδίων νόµων για τα Πανεπιστήµια, απέβη άκαρπη, και 
ακυρωνόταν από την ίδια την κυβέρνηση, που συγκάλυπτε την βασικότερή της επιλογή, δηλαδή την 
σταθερή πολιτική απόφαση να µην προβεί σε εκσυγχρονισµό και εκδηµοκρατισµό της Ανώτατης 
Εκπαίδευσης, καθ� όλη την περίοδο άσκησης κυβερνητικής εξουσίας. Η δηµόσια προβολή των 
δηµοκρατικών διαδικασιών µε την σύσταση επιτροπών, µέσα από τις οποίες θα αναδύονταν οι 
εκσυγχρονιστικές λύσεις για τα Παν/µια, αποτελούσαν πολιτική επίφαση και κοινωνική προβολή, πως το 
ζήτηµα παρέµεινε ανοικτό και αναµενόταν ��επιστηµονική�� πρόταση.  
 Μέσο για την διατήρηση των υφιστάµενων δοµών, δηλαδή διατήρησης του κρατικού ελέγχου 
στα Παν/µία, υπήρξε η συντήρηση και ενδυνάµωση των εξουσιών των καθηγητών, που εδράζονταν στην 
εξουσία και αυθαιρεσία της ��καθηγητικής έδρας��, του µοναδικού αξιόπιστου εκπροσώπου της 
συντήρησης (υπό την έννοια της µόνιµα επιδεικνυόµενης αρνητικής στάσης σε οποιαδήποτε µεταβολή 
των δοµών εξουσίας). Η εξουσία της ��καθηγητικής έδρας��, εδραζόταν στη θεσµική κατοχύρωση και 
αναγνώριση της απόλυτης επιστηµονικής γνώσης, γεγονός που άµεσα έθετε υπό τον έλεγχό της, το 
υπόλοιπο διδακτικό (��επικουρικό��, ��βοηθητικό�� ή ��κατώτερο��) προσωπικό, ενώ παράλληλα η 
απόλυτη εξουσία τους εκτεινόταν στη διοίκηση των Πανεπιστηµίων, καθιστώντας τους, αποκλειστικά 
υπεύθυνους να αποφασίζουν, τόσο για τα ακαδηµαϊκά όσο και για τα διοικητικά θέµατα. Η προσπάθεια 
συντήρησης της µοναδικής καθηγητικής εξουσίας, διδακτικής και διοικητικής, δεν αποδεικνύει την 
άµεση ιδεολογική ταύτιση του καθηγητικού σώµατος µε τη Νέα ∆ηµοκρατία, και κατά συνέπεια στην 
υιοθέτηση της θέσης, πως η διαφύλαξη του αυταρχισµού ανάγεται σε µια προσπάθεια προστασίας µιας 
��ηµέτερης�� ιδεολογικά κοινωνικής οµάδας. Η Ν.∆., δεν επιθυµεί και κατά συνέπεια δεν προβαίνει στη 
διάνοιξη των συλλογικών οργάνων µε ευρεία ουσιαστική συµµετοχή όλων των εµπλεκοµένων φορέων, 
ως αποτέλεσµα των ιδεολογικο-πολιτικών της δεσµεύσεων και ανασχέσεων. Συγκεκριµένα, από το 1975 
και την ψήφιση του άρθρου 16 του Συντάγµατος, αποσαφηνίζεται πλήρως, η εκπαιδευτική πολιτική που 
πρόκειται να ακολουθήσει στο ζήτηµα της συµµετοχής εκπροσώπων των φοιτητών, προβάλλοντας και 
διακηρύσσοντας έντονα την ανησυχία (ορισµένες φορές αγγίζει τα όρια ��κινδυνολογίας��) για τις 
σοβαρές διοικητικές επιπτώσεις που είναι δυνατόν να δηµιουργηθούν, µε την εγκαθίδρυση ενός 
µοντέλου ισότιµης συνδιοίκησης από όλους τους πανεπιστηµιακούς φορείς. Θέση της Νέας ∆ηµοκρατίας 
είναι πως, µια πιθανή θεσµοποίηση της ισοτιµίας µεταξύ των εµπλεκόµενων φορέων, βραχυπρόθεσµα θα 
εκτρέψει την υφιστάµενη ��συναίνεση��, προκαλώντας συνθήκες ��ακυβερνησίας��, εξαιτίας της πιθανής 
αλλά εντούτοις υπαρκτής ανησυχίας για επικράτηση συντεχνιακών και κοµµατικών συµφερόντων. 
Συνεπώς, πάγια εκπαιδευτική πολιτική θέση της Ν.∆. είναι η διοικητική και ακαδηµαϊκή εξουσία να 
παραµένει δέσµια του θεσµού της ��έδρας��, υπό το σταθερό επιχείρηµα, των προβληµάτων που θα 
ανακύψουν και σταδιακά θα οδηγήσουν σε κρίση ��διοίκησης�� των Α.Ε.Ι., σε αντίθετη ρύθµιση, που θα 
προβλέπει ευρεία και ουσιαστική συµµετοχή όλων των Πανεπιστηµιακών φορέων.   

 Μια επιπρόσθετη άποψη για την συντήρηση ��κλειστών�� διαδικασιών, στα συλλογικά όργανα 
από τις κυβερνήσεις της Ν.∆., που καταδείχθηκε εντός της ερευνητικής διαδικασίας, είναι, η φθίνουσα 

φοιτητική απήχηση/εκπροσώπηση της παράταξης που πολιτικο-ιδεολογικά πρόσκειται στη Ν.∆. 



 208

Πράγµατι, διερευνώντας την περίοδο 1975-1984, αξιόπιστη µπορεί να αποτιµηθεί η ερµηνεία, της µικρής 
απήχησης της φοιτητικής παράταξης ∆ΑΠ-Ν∆ΦΚ, ως ένας παράγοντας ενισχυτικός στην υιοθέτηση και 

εφαρµογή των συγκεκριµένων εκπαιδευτικών επιλογών. Ωστόσο, η υιοθέτηση ως κυρίαρχης, της 
συγκεκριµένης ερµηνείας, θα απέβαινε µονοµερής, και µεθοδολογικά ανεπαρκής, στην προσπάθεια 
συνολικής κατανόησης της εκπαιδευτικής φιλοσοφίας που εφαρµόστηκε. Συγκεκριµένα, η Ν.∆. δεν 

µεταβάλλει ουσιαστικά τις εκπαιδευτικές της πολιτικές απόψεις για την συµµετοχή των φοιτητών, την 
περίοδο που η φοιτητική της παράταξη παρουσιάζεται ενδυναµωµένη (κύρια από το 1982), θέση που 
σαφώς θα προσδιόριζε µια διαφορετική ερµηνεία, ή ακόµη, την περίοδο που το εκλογικό µήνυµα, 
γινόταν σαφές για την απώλεια της εξουσίας (Ιούνιος 1981), οπότε η υιοθέτηση ενός προσφιλούς 

εκπαιδευτικού και κοινωνικού αιτήµατος θα λειτουργούσε ενισχυτικά στην εκλογική ενδυνάµωσή της. 
Αντίθετα, παραµένει στις παγιωµένες θέσεις της, δηλαδή, προβάλλει και αναγνωρίζει αυτοδίκαια, ως 
οµάδα άσκησης διοικητικής εξουσίας,  το καθηγητικό σώµα. Επίσης, από τη θέση της αντιπολίτευσης 

πλέον, κατά την συζήτηση των Ν.1268/82 και Ν.1404/83, όπου αναδύονται οι πρώτες αντιφάσεις 
εκπαιδευτικών πολιτικών προβολών και πρακτικής εφαρµογής από την κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

(αναδιπλώσεις σε λιγότερο ριζοσπαστικές θέσεις σε σχέση µε προηγούµενες αναφορές), η Ν.∆. δεν ασκεί 
κριτική στις ανασχέσεις της κυβέρνησης, αλλά εµµένει στις πάγιες πολιτικές απόψεις της, για την 

επερχόµενη κρίση διοίκησης των Τριτοβάθµιων Ιδρυµάτων, από την ευρεία φοιτητική συµµετοχή, που 
θεσπίζει η κυβέρνηση.  

 Ωστόσο, αναµφισβήτητο είναι το γεγονός πως, η κυριαρχία των φοιτητικών συλλόγων από 
παρατάξεις πολιτικο-ιδεολογικά προσκείµενες στον ευρύτερο ��αριστερό χώρο��, αποτελεί ένα επιπλέον 
σηµαντικό παράγοντα, που λειτούργησε αποφασιστικά στο γεγονός απόρριψης του αιτήµατος για 
διάνοιξη των θεσµικών συλλογικών οργάνων, εφόσον άµεσα θα νοµιµοποιούσε µια υπολανθάνουσα ως 
τότε αµφισβήτηση, στις εσωτερικές δοµές του εξουσιαστικού κρατικού / ιδεολογικού ελέγχου.  
 Υπό αυτές τις συνθήκες, η εκπαιδευτική πολιτική που ακολούθησε η κυβέρνηση της Νέας 
∆ηµοκρατίας (και παρουσιάζεται συνοπτικά στον πίνακα), χαρακτηρίζεται από µια µεθοδική, σταδιακή 
εφαρµογή ��πειραµάτων��, που αποσκοπούσαν κυρίως στον ��έλεγχο�� των φοιτητικών αντιδράσεων. Σε 
ένα πρώτο στάδιο, η συµµετοχή εκπροσώπων των φοιτητών, εισάγεται µε δικαίωµα ψήφου, σε 
αναλογική σχέση περίπου 1/3 προς το καθηγητικό σώµα, σε ένα νέο θεσµικό όργανο (Ν.197/75), που 
αποκλειστικό του έργο είναι, η λήψη αποφάσεων για θέµατα αµιγώς φοιτητικού ενδιαφέροντος, σε ένα 
µικροεπίπεδο, αυτό του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Η επιλογή θεσµοποίησης του συγκεκριµένου οργάνου, 
στο Παν/µίο Αθηνών, δεν αποτελεί µία συµπτωµατική πολιτική απόφαση, καθώς το Παν/µίο Αθηνών, 
αποτελεί το µεγαλύτερο ίδρυµα της χώρας και επιπλέον, δεν χαρακτηρίζεται ως το πλέον προοδευτικό 
ίδρυµα. Σε ένα δεύτερο στάδιο, το 1977, εισάγεται η συµµετοχή, σε ένα τυπικό επίπεδο, καθώς τόσο η 
αναλογία, όσο και η µη παροχή δικαιώµατος ψήφου, αποτελεί επίφαση εκσυγχρονισµού, σε µια ιδιαίτερη 
χρονική περίοδο, δηλαδή λίγο πριν τις εθνικές εκλογές του 1977. Με τον Ν.587/77, η φοιτητική 
παρουσία (αφού δεν πρόκειται για συµµετοχή), περιορίζεται σε θέµατα ��κανονιστικά�� και ακαδηµαϊκά, 
µετατρέποντας έτσι τη συµµετοχή σε νοµιµοποιητική πράξη των αποφάσεων που λαµβάνονται από τους 
καθηγητές.  
 Το πνεύµα της εκπαιδευτικής πολιτικής της Ν.∆., τίθεται, µετά την ανανέωση της λαϊκής 
εντολής, µε το Ν.815/78, γνωστότερος ως ��αντιφοιτητικός��, εξαιτίας των διοικητικών κυρώσεων που 
επέσειε (απώλεια φοιτητικής ιδιότητας) και της εντατικοποίησης των σπουδών που επιχειρούσε να 
καθιερώσει. Ο νόµος, προτού καταργηθεί (µε δήλωση του Κ.Καραµανλή το 1980, ��ανεστάλησαν�� οι 
σηµαντικότερες διατάξεις), προέβλεπε µειωµένη συµµετοχή εκπροσώπων των φοιτητών µε δικαίωµα 
ψήφου στα συλλογικά όργανα, χωρίς ωστόσο να παρέχει δικαίωµα συµµετοχής (ψήφου ή παρουσία) 
κατά τη διαδικασία κρίσης εκλεκτορικών σωµάτων και δίχως συµµετοχή στην ανάδειξη των 
πανεπιστηµιακών οργάνων διοίκησης.  
 Τελευταία προσπάθεια νοµοθετικής ρύθµισης των ζητηµάτων των Α.Ε.Ι., αποτελεί το σχέδιο 
νόµου ��Περί των γενικών αρχών και οργανικών διατάξεων που διέπουν τα Α.Ε.Ι.�� (Μάιος 1981), που 
ποτέ δεν συζητήθηκε, αλλά ωστόσο βρίσκονταν σε σχεδόν πλήρη ταύτιση προς τον Ν.815. Σύµφωνα, µε 
το σχέδιο νόµου, η ουσιαστικότερη µεταβολή αναφερόταν στο ποσοστό της συµµετοχής των φοιτητών, 
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προβλέποντας µικρή αναλογική αύξηση, σε σχέση µε τον Ν.815/78. Συνεπής, προς τις ιδεολογικές της 
βάσεις και προβολές η κυβέρνηση της Ν.∆., καθ� όλη την περίοδο 1975-1984, σταθερά 
προσανατολίζεται στην µειωµένη, ελεγχόµενη και περιορισµένη συµµετοχή εκπροσώπων των φοιτητών, 
υπό την επίκληση του κινδύνου για θεσµική κρίση, δηλαδή κρίση διακυβέρνησης των Πανεπιστηµίων. 
Παρά τις όποιες εκπαιδευτικές ή πολιτικές ενστάσεις εγείρει η εκπαιδευτική πολιτική της Νέας 
∆ηµοκρατίας, εντούτοις, η διερεύνηση της εκπαιδευτικής της πολιτικής στο συγκεκριµένο ζήτηµα της 
συµµετοχής στα συλλογικά όργανα διοίκησης των Πανεπιστηµίων,  συντείνει στη υποστήριξη της θέσης, 
πως καθ� όλη τη διάρκεια διακυβέρνησης, παρέµενε κατά την πολιτική εφαρµογή, σταθερή στα πλαίσια 
του ιδεολογικού σώµατος και των εκπαιδευτικών της προβολών, χωρίς να αποκλίνει από την ουσία του 
ζητήµατος. Η συγκεκριµένη διαπίστωση, δεν ταυτίζεται µε οποιαδήποτε υποστήριξη ή µη, µιας 
εσωτερικής εκπαιδευτικής και πολιτικής ορθότητας των εκπαιδευτικών προτάσεων της Ν.∆., αλλά 
επισηµαίνει τη συνοχή των συγκεκριµένων εκπαιδευτικών µεταρρυθµίσεων (ή διαρρυθµίσεων) προς ένα 
σταθερό ιδεολογικό σώµα πολιτικών αρχών και σκέψης. Η µετουσίωση σε πολιτική πράξη, 
συγκεκριµένα σε εκπαιδευτική εφαρµογή, αντανακλά τη σχέση και συνάρτηση, της εκπαιδευτικής 
πολιτικής προς τις σταθερές ιδεολογικο-πολιτικές της βάσεις και προβολές, όπως αυτές καθορίστηκαν 
και προβλήθηκαν δηµόσια από τον κοµµατικό φορέα, καθ� όλη την ερευνώµενη περίοδο.  
  
 Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. από την άλλη, σταθερά προβάλλει επιτακτική την ανάγκη για κοινωνικό 
µετασχηµατισµό, ως βασική προϋπόθεση και στάδιο µετάβασης στο σοσιαλισµό. Η διαµόρφωση 
µορφωµένων πολιτών, ικανών να προωθήσουν τον κοινωνικό και πολιτικό µετασχηµατισµό της 
ελληνικής πραγµατικότητας, αποτελεί παγιωµένη πολιτικο-ιδεολογική θέση και προβολή. Ο δοµικός 
µετασχηµατισµός της εξουσίας και της κοινωνίας, αποτελεί σταθερό πολιτικό στόχο, που ικανοποιείται, 
µε τη διεύρυνση των θεσµικών οργάνων λήψης αποφάσεων και τη συµµετοχή των πολιτικά 
συνειδητοποιηµένων πολιτών, που θα δηµιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες άρθρωσης ενός νέου 
πολιτικού λόγου, απέναντι στις συντηρητικές δοµές, που κυριάρχησαν για δεκαετίες στη χώρα. Η 
γενικότερη στρατηγική πολιτική του ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι η οικοδόµηση, ενός νέου πλαισίου σχέσεων στο 
πολιτικο-κοινωνικό σύστηµα µε την οικοδόµηση κοινωνικού κράτους, στα πλαίσια του οποίου 
εντάσσεται και ο εκδηµοκρατισµός της πολιτικής µε την ενίσχυση των διαδικασιών συµµετοχής όλων 
των κοινωνικών φορέων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Το συµµετοχικό πνεύµα, που το ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
εισάγει στην πολιτικό ζωή, αποτελεί κεντρικό άξονα και σταθερή ιδεολογική βάση της γενικότερης 
πολιτικής φιλοσοφίας του. Κατά συνέπεια, σε ένα ευρύ πλαίσιο, υιοθέτησης κοινωνικών αιτηµάτων και 
προβολής τους, στην πολιτική του πρόταση, καθώς σε µεγάλο βαθµό αποτελούν και ιδεολογικο-πολιτικά 
ζητήµατα άµεσης προτεραιότητας, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. συγχρονίζεται και προσδιορίζεται (στο επίπεδο της 
εκπαιδευτικής πολιτικής), σε άµεση σχέση προς τα ζητήµατα που θέτει το φοιτητικό κίνηµα.   
 Η εκπαιδευτική πολιτική του ΠΑ.ΣΟ.Κ., για ��εκδηµοκρατισµό�� και ��κάθαρση�� στο χώρο της 
παιδείας, προβλήθηκε µε στόχο όχι να θίξει ή να περιοριστεί σε πρόσωπα, ��αλλά ως φυσική συνέπεια 
των αντιδηµοκρατικών δοµών και λειτουργιών της παιδείας σαν ιδεολογικού µηχανισµού ταγµένου στην 
εξυπηρέτηση των συµφερόντων, της άρχουσας τάξης��154, ενώ παράλληλα επιζητεί και προωθεί (µε 
προτάσεις σχεδίου νόµων) γενικότερες δοµικές αλλαγές, πάνω σε προοδευτικές βάσεις, µεταξύ των 
οποίων, ιδιαίτερης βαρύτητας είναι, η ��ουσιαστική συµµετοχή��155 των σπουδαστών και του 
επιστηµονικού διδακτικού προσωπικού στη λήψη αποφάσεων, τόσο για τα ακαδηµαϊκά, όσο και για τα 
διοικητικά θέµατα, χωρίς να αποκλείονται από τις διαδικασίες των εκλεκτορικών σωµάτων κρίσης των 
διδασκόντων. 
 Κατά την περίοδο 1974-1981 το ΠΑ.ΣΟ.Κ., ασκεί έντονη κριτική στην εκπαιδευτική πολιτική 
της Ν.∆. που ήταν κύρια προσανατολισµένη, στη µη διάνοιξη των θεσµικών συλλογικών οργάνων λήψης 
αποφάσεων, γεγονός έµµεσης προσπάθειας διατήρησης του αυταρχισµού που αναδυόταν από τις 
                                                           
154 . ΠΑ.ΣΟ.Κ., Η κυβερνητική πολιτική στην παιδεία και το ΠΑ.ΣΟ.Κ., στο Μηνιαίο Ενηµερωτικό ∆ελτίο, 
Εκδ.ΚΕ.ΜΕ.∆ΙΑ., Οκτώβριος 1979, σελ.47. 
155 . ΠΑ.ΣΟ.Κ., Οµιλία του Α.Παπανδρέου, στην Πάτρα (15/10/80), στο Μηνιαίο Ενηµερωτικό ∆ελτίο, Εκδ.ΚΕ.ΜΕ.∆ΙΑ., 
Οκτώβριος, Νοέµβριος, ∆εκέµβριος 1980, σελ.24.  
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υπερεξουσίες της ��καθηγητικής έδρας��, ενώ παράλληλα, αφαιρούσε το θεµελιώδες πολιτικό δικαίωµα 
της εµπλοκής των φορέων που άµεσα σχετίζονται µε τα εκπαιδευτικά και διοικητικά δρώµενα των 
ιδρυµάτων. Σ� αυτό το πνεύµα, καταθέτει πρόταση σχεδίου νόµου, το 1978, προτείνοντας ευρεία 
φοιτητική συµµετοχή (3/4 προς τους διδάσκοντες), σε µια προσπάθεια επίδειξης της εκπαιδευτικής 
πολιτικής πρότασης που υιοθετεί, αλλά παράλληλα αναδεικνύοντας και προβάλλοντας την ανάγκη 
θέσπισης µιας νέας εκσυγχρονισµένης και δηµοκρατικής βάσης, θέση που βρισκόταν σε άµεση σχέση 
και αντανάκλαση προς το ιδεολογικο-πολιτικό του σώµα. Η συµµετοχική αναλογία που προτείνεται, 
ενισχύει την άποψη, για την διάθεση ανατροπής της υφιστάµενης καθηγητικής πλειοψηφίας, 
µετατρέποντας, την ως τότε λανθάνουσα αµφισβήτηση, σε ευθεία ενδοσυστηµική αντιπαράθεση.  
 Με την ανάληψη της εξουσίας, το ΠΑ.ΣΟ.Κ., θέτει σε εφαρµογή την εκπαιδευτική του πολιτική, 
στα πλαίσια τόσο των προηγούµενων προβολών του σε επίπεδο δηµόσιου λόγου, όσο και στα πλαίσια 
της δέσµευσης που προέκυπτε από την κατάθεση πρότασης σχεδίου νόµου το 1978. Ο νόµος πλαίσιο 
1268/1982, αντικαθιστά το θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας των Πανεπιστηµίων, µετά από µισό αιώνα 
εφαρµογής του Ν.5343/1932. Το γενικότερο πνεύµα του νοµοσχεδίου, βρίσκεται σε αντιστοιχία µε τις 
εκπαιδευτικές προβολές της περιόδου 1974-1981, εισάγοντας για πρώτη φορά την ευρεία (50% επί των 
µελών ∆ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού) και ουσιαστική συµµετοχή (µε δικαίωµα ψήφου) στα 
συλλογικά όργανα διοίκησης του Πανεπιστηµίου. Επίσης, για πρώτη φορά θεσµοθετείται η ισότιµη 
(100% προς τα µέλη ∆ΕΠ) συµµετοχή εκπροσώπων των φοιτητών στα εκλεκτορικά σώµατα ανάδειξης 
των Οργάνων ∆ιοίκησης (Πρυτανικές Αρχές, Προέδρους Τµηµάτων, Κοσµήτορες κ.α.), ενώ παράλληλα 
ικανοποιείται το αίτηµα για συµµετοχή των φοιτητών (χωρίς δικαίωµα ψήφου) στα εκλεκτορικά σώµατα 
διδασκόντων (µε τη συµπλήρωση ερωτηµατολογίου για τη διδακτική ικανότητα του κρινόµενου). 
Συνολικά ο νόµος πλαίσιο, εισάγει την τριτοβάθµια εκπαίδευση, σε µια νέα εποχή, δηµοκρατικού 
διαλόγου, και λήψης αποφάσεων, µέσα από διαδικασίες πραγµατικής λειτουργίας των συλλογικών 
οργάνων.   
 Ο Ν.1268 βρίσκεται, αναφορικά προς το πνεύµα και τις αρχές που το διέπουν, σε ιδεολογική 
συνάφεια προς την πρόταση νόµου του 1978. Ωστόσο, σε ένα σηµαντικό ζήτηµα, της αναλογίας 
συµµετοχής των εκπροσώπων των φοιτητών προς τους διδάσκοντες, ο 1268 µειώνει σηµαντικά τη 
συµµετοχή, δηλαδή, ενώ η πρόταση νόµου προέβλεπε τη συµµετοχή φοιτητών σε αναλογία 3/4 προς 
τους διδάσκοντες, η αναλογία µειώνεται κατά 25%, θεσπίζοντας εκπροσώπηση 50% προς τα µέλη ∆ΕΠ. 
Χωρίς να παραγνωρίζεται, το εκσυγχρονιστικό πνεύµα και η σαφής προσπάθεια εκδηµοκρατισµού των 
πανεπιστηµιακών θεσµών και λειτουργιών, µε την διάνοιξη που επιχειρείται, όχι µόνο µε τη συµµετοχή 
των φοιτητών, αλλά όλων των εµπλεκόµενων πανεπιστηµιακών φορέων, ωστόσο, η µείωση του 
ποσοστού συµµετοχής των φοιτητών, αναδύει µια ιδιαίτερα σηµαντική αντίφαση που σε µεγάλο βαθµό 
ερµηνεύεται, από τη µορφή και το χαρακτήρα της προσέγγισης των πολιτικών κοµµάτων στις εκλογικές 
µάζες. Συγκεκριµένα, η κατάθεση πρότασης νόµου το 1978, ικανοποιεί την ανάγκη δηµόσιας προβολής 
των αρχών της εκπαιδευτικής πολιτικής που υιοθετεί ο κοµµατικός φορέας, µε στόχο να πείσει την 
εκλογική µάζα για την ρεαλιστικότητα των προτάσεων, ενώ από την άλλη, να αναδείξει την 
διαφορετικότητα σύλληψης των προβληµάτων (που άλλωστε αποτελούν και κοινωνικά αιτήµατα), σε 
πλήρη αντιδιαστολή προς την ακολουθούµενη κυβερνητική πολιτική. Με την ανάληψη της εξουσίας, η 
εκπαιδευτική πολιτική προβολή µετουσιώνεται σε εφαρµογή, χωρίς να εκτρέπεται το πνεύµα που 
προσδιορίστηκε, ωστόσο διαφοροποιείται σηµαντικά, αναδεικνύοντας τις ακυρώσεις που θέτει η 
διαπραγµάτευση των πολιτικών προβληµάτων, κατά την διαδικασία πρακτικής επίλυσής τους. Στο 
συγκεκριµένο παράδειγµα, το ΠΑ.ΣΟ.Κ., παρά τη σαφή δυνατότητα που του παρέχει, η πρόσφατη 
άλλωστε λαϊκή εντολή, για ��κοινωνικό/πολιτικό µετασχηµατισµό�� και προώθηση δοµικών ευρέων 
αλλαγών, παρακάµπτει την ευθεία σύγκρουση εντός των Πανεπιστηµιακών δοµών, και αναπροσαρµόζει 
την πολιτική του επιλογή, σε σαφώς ηπιότερο σχήµα. Ταυτόχρονα κρίνεται απαραίτητο να επισηµανθεί 
πως οι ρυθµίσεις του Ν.1268/82 παρέχουν στο φοιτητικό κίνηµα τη δυνατότητα διοικητικής κυριαρχίας 
εντός των συλλογικών οργάνων, υπό την δυνητική δυνατότητα συνεργασίας µε άλλες πανεπιστηµιακές 
οµάδες και ιδιαίτερα τα Ε∆ΤΠ και ΕΕΠ. Εξάλλου και οι οµάδες αυτές επιζητώντας καθ� όλη την 
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προηγούµενη περίοδο εκπροσώπηση και συµµετοχή στη διοίκηση, ευρίσκεται αρκετά εγγύτερα του 
φοιτητικού κινήµατος156.  
 Η µεταφορά των ιδεολογικών και εκπαιδευτικών προβολών του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στην εκπαιδευτική 
πραγµατικότητα, κατά τη διερευνώµενη περίοδο, ολοκληρώνεται µε την κατάρτιση νόµου-πλαίσιο για 
την τριτοβάθµια τεχνολογική εκπαίδευση. Ο Ν.1404/83, αναθεωρεί συνολικά τη διοικητική και 
ακαδηµαϊκή διάρθρωση της τεχνολογικής τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, εισάγοντας για πρώτη φορά το 
θεσµό της σπουδαστικής εκπροσώπησης στα συλλογικά όργανα διοίκησης, στα πλαίσια των Α.Ε.Ι. 
Σηµαντικό γεγονός, του Ν.1404, είναι η κατοχύρωση της αυτοδιοίκησης των Τ.Ε.Ι, ρύθµιση που για τα 
Α.Ε.Ι. έχει κατοχυρωθεί από το 1975, στο άρθρο 16 του Συντάγµατος. Ο Ν.1268 για τα Α.Ε.Ι. και ο 
Ν.1404 για τα Τ.Ε.Ι., παρ� ότι χρονικά απέχουν 15 µήνες µεταξύ τους, και διαµορφώνουν το νέο θεσµικό 
πλαίσιο της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, εντούτοις, ακόµα και µεταξύ των δύο νοµοθετηµάτων 
ενυπάρχουν σηµαντικές διαφορές (όπως προσδιορίστηκαν στην παρουσίαση του Ν.1404). Κυριότερα 
διαφοροποιά στοιχεία είναι η µείωση, της σπουδαστικής εκπροσώπησης στα συλλογικά όργανα 
διοίκησης σε ποσοστιαία αναλογία 40% επί των διδασκόντων και στη σηµαντική µείωση της συµµετοχής 
εκπροσώπων των σπουδαστών στα ειδικά εκλεκτορικά σώµατα ανάδειξης Προέδρου/Αντιπροέδρου, 
Προϊστάµενου, ∆ιευθυντή Σχολή κ.α. των Τ.Ε.Ι. 
 Η αναδεικνυόµενη αντίφαση στις βασικές διατάξεις των δύο νόµων-πλαισίων, ερµηνεύεται και 
από το γεγονός, πως οι εκπαιδευτικές διακηρύξεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κατά την περίοδο 1974-1981, 
χαρακτηρίζονται από µια φανερή απουσία εκπαιδευτικής πολιτικής πρότασης για τα τεχνολογικά 
ιδρύµατα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Ωστόσο, δεν αρκεί αυτή η διαπίστωση για την ερµηνεία, του 
αναπροσδιορισµού της εκπαιδευτικής πολιτικής του ΠΑΣΟΚ. Σηµαντικό ρόλο στην ανάγκη 
επαναδιαπραγµάτευσης της συµµετοχικής αναλογίας των σπουδαστών, τόσο στα συλλογικά όργανα 
διοίκησης, όσο και στα ειδικά εκλεκτορικά σώµατα των Τ.Ε.Ι., διαδραµάτισαν οι δυσχέρειες που 
προέκυψαν κατά την πρώτη περίοδο εφαρµογής του Ν.1268/82, και αναφέρονταν κυρίως στο ρόλο και 
τη λειτουργία των εκπροσώπων των φοιτητών. Συγκεκριµένα, οι σηµαντικές παρατυπίες που 
παρουσιάστηκαν στην προσπάθεια ερµηνείας του νόµου-πλαίσιο, και ειδικότερα, α) για τον τρόπο 
ανάδειξης των εκπροσώπων/φοιτητών στα συλλογικά όργανα διοίκησης και στα εκλεκτορικά σώµατα 
ανάδειξης των διοικητικών πανεπιστηµιακών οργάνων (δηλαδή την ύπαρξη δύο ερµηνειών: η πρώτη για 
άµεση υπόδειξη από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αναλογικά προς την εκλογική δύναµη των φοιτητικών 
παρατάξεων και η δεύτερη για εκλογή/ανάδειξή τους από το κυρίαρχο θεσµικό φοιτητικό όργανο, την 
Γενική Συνέλευση, γεγονός που οδήγησε τη φοιτητική παράταξη της ∆ΑΠ, σε προσφυγή στο Συµβούλιο 
της Επικρατείας157), β) τη λειτουργία και βαρύτητα της άποψης των φοιτητών (όπως εκφράζονταν στα 
ερωτηµατολόγια) στα ειδικά εκλεκτορικά σώµατα κρίσης του διδακτικού προσωπικού. Παράλληλα, προς 
την παραπάνω ερµηνεία, δεν είναι δυνατό να αγνοηθεί η διαφορετικότητα των συνθηκών δύο χρόνια 
µετά την ανάληψη της εξουσίας, που σε συνδυασµό µε τα προηγούµενα, δηµιουργούν ένα διαφορετικό 
πνεύµα στην επιλογή ριζοσπαστικών πολιτικών επιλογών.  
 Η αναφορά στη διαφορετικότητα του πολιτικού περιβάλλοντος, όπως καταγράφεται µετά από 
δύο χρόνια άσκησης της εξουσίας, αναφέρεται στη διαφαινόµενη πολιτική µεταστροφή του φοιτητικού 
κινήµατος στα Πανεπιστήµια. Στις φοιτητικές εκλογές του 1983, πριν την θεσµοθέτηση του Ν.1404/83, η 
φοιτητική παράταξη του κυβερνώντος κόµµατος, µειώνει τις εκλογικές της δυνάµεις (από 26,8% η 
ΠΑΣΠ µειώνει το ποσοστό της σε 24,5%), ενώ αντίθετα, η φοιτητική παράταξη που εκφράζει το χώρο 
της Ν.∆., σηµειώνει τη µεγαλύτερη εκλογική της άνοδο, από τις πρώτες ελεύθερες εκλογές του 1974 (η 
                                                           
156 . Την δυνατότητα (διοικητικής) ��σύµπραξης�� φοιτητικού κινήµατος και του βοηθητικού ��καθηγητικού προσωπικού�� 
(Ε.∆.Τ.Π., Ε.∆.Π. και Λεκτόρων), επισηµαίνει ο Γ.Μηλιός, καθώς ��το έδαφος είναι πιό πρόσφορο για τέτοιες συµπράξεις 
και συµµαχίες µε το βοηθητικό προσωπικό των Πανεπιστηµίων, που η θέση του στον εκπαιδευτικό µηχανισµό είναι 
περισσότερο αβέβαιη και ασταθής και που η επίδραση του ριζοσπαστικού φοιτητικού κινήµατος επάνω του είναι πιο 
άµεση��. Μηλιός Γ., Εκπαίδευση και εξουσία, Κριτική της καπιταλιστικής εκπαίδευσης, Εκδ.Θεωρία, Αθήνα 1984, σσ.159-
160.  
157 . Το γεγονός αναφέρει η Α.Ψαρούδα - Μπενάκη, στη συζήτηση επερώτησης των βουλευτών της Ν.∆., διότι ��... στην 
Κοµοτηνή, οι εκπρόσωποί της δεν πήραν την αναλογία που θα έπρεπε να έχουν, ανάλογα µε τα µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου που ανήκουν στη ∆ΑΠ��. Πρακτικά Βουλής (Ολοµέλεια), Συνεδρίαση ΠΕ΄, 25 Φεβρουαρίου 1983, σελ.4326.  



 212

∆ΑΠ-Ν∆ΦΚ στις εκλογές του 1983 συγκεντρώνει τις προτιµήσεις των φοιτητών σε ποσοστό 18,1%, 
άνοδο 5% σε σχέση µε το 1982). Η βαρύτητα του ρόλου των φοιτητικών παρατάξεων σε συνδυασµό µε 
τον προηγούµενο παράγοντα (διοικητικές δυσχέρειες κατά την εφαρµογή του 1268), συντείνουν στην 
ανάδειξη µιας περισσότερο ��ορθής�� ερµηνείας, για τη µεταστροφή της εκπαιδευτικής πολιτικής του 
ΠΑΣΟΚ, στο συγκεκριµένο ζήτηµα. Η δίχρονη παραµονή στην εξουσία, επιφέρει αναµφισβήτητα 
��φθορά�� στο εκλογικό σώµα, γεγονός που µεταφέρεται και εντός της Πανεπιστηµιακής κοινότητας, και 
σε µεγάλο βαθµό ωθεί την κυβέρνηση να ��απαιτεί��158 την άµεση εφαρµογή του Ν.1268, πριν τις 
φοιτητικές εκλογές του 1983, που πιθανά θα ανέτρεπαν του συσχετισµούς δυνάµεων στα εκλεκτορικά 
σώµατα.  
 Ολοκληρώνοντας την διαχρονική ερµηνευτική προσέγγιση της εκπαιδευτικής πολιτικής του 
ΠΑΣΟΚ σε σχέση µε τις ιδεολογικές του βάσεις και προβολές, στο συγκεκριµένο ερευνητικό µέρος, της 
συµµετοχής εκπροσώπων των φοιτητών/σπουδαστών στα συλλογικά όργανα διοίκησης των 
Τριτοβάθµιων ιδρυµάτων, αναδύεται η εσωτερική σχέση και συνάφεια του προβαλλόµενου ιδεολογικού 
λόγου µε την εκπαιδευτική πολιτική εφαρµογή. Το ΠΑΣΟΚ, προβαίνει σε εφαρµογή των ιδεολογικών 
του προβολών, µε την ανάληψη της εξουσίας, γεγονός που συνίσταται στην διάχυση της εκπαιδευτικής 
του φιλοσοφίας, µε βασικό κριτήριο, το βαθµό δηµοκρατικότητας στη λήψη των αποφάσεων, στα 
πλαίσια της ισότιµης συµµετοχικής διαδικασίας. Αναµφισβήτητα αναδύονται ανασχέσεις και 
επαναπροσδιορισµοί των αρχικών ριζοσπαστικών θέσεων, εντούτοις όµως το γενικότερο πλαίσιο της 
εκπαιδευτικής και πολιτικής του φιλοσοφίας, σε σηµαντικό βαθµό, µετουσιώνεται σε πολιτική 
εφαρµογή, εγκαινιάζοντας ένα νέο πλαίσιο σχέσεων στη διοίκηση και τη λειτουργία των Γ΄βάθµιων 
ιδρυµάτων.  
  

                                                           
158 . Συγκεκριµένα, µε τηλεγράφηµα του Υπουργείου Παιδείας (κατατίθεται στη Βουλή από τον Αθ.Ταλιαδούρο) προς τους 
Κοσµήτορες των Σχολών, απαιτείται η άµεση εφαρµογή των διατάξεων του Ν.1268/82 για την ανάδειξη Προέδρων στα 
τµήµατα. ��Το Υπουργείο Παιδείας στα πλαίσια της άσκησης της Κρατικής Εποπτείας (άρθρ.26 παρ.5 του Συντάγµατος) και 
µε στόχο α) την προστασία των εννόµων συµφερόντων των εργαζοµένων στα Α.Ε.Ι. που θίγονται από την καθυστέρηση 
λειτουργίας των νέων Πανεπιστηµιακών Οργάνων (εξελίξεις, µονιµοποιήσεις, διατριβές, εντάξεις κλπ.) και την κατοχύρωση 
του δικαιώµατος των φοιτητών για ακώλητη συνέχιση των σπουδών τους κατά το τρέχον ∆ιδακτικό έτος, β) την ανάγκη της 
εύρυθµης λειτουργίας των Α.Ε.Ι. µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία, γνωρίζει στους Κοσµήτορες των Σχολών ότι: 1. Σύµφωνα 
µε το άρθρο 45 παρ.15 του Ν.1268/82 οφείλουν να κινήσουν αµελλητί τη διαδικασία εκλογής Προέδρου Τµήµατος αµέσως. 
Μετά την κατανοµή του προσωπικού στα Τµήµατα (άρθρ.30 παρ.3) χωρίς  η διαδικασία αυτή να εξαρτάται από άλλες 
προϋποθέσεις (όπως π.χ. κρίσεις για ένταξη, βελτίωση υλικοτεχνικής υποδοµής κλπ.). 2.Έχουν ήδη παρέλθει 4 µήνες από την 
έναρξη ισχύος του Ν.1268 και έχουν από καιρό δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως όλες οι εντάξεις του 
Προσωπικού στα νέα Τµήµατα που δηµιουργήθηκαν µε βάση τον παραπάνω Νόµο. 3. Είναι κατά συνέπεια αντίθετη στη σαφή 
διάταξη του Νόµου (άρθρ.45 παρ.15 Ν.1268/82), η απροθυµία ορισµένων Κοσµητόρων να συγκαλέσουν τα εκλεκτορικά 
σώµατα και η για οποιαδήποτε λογο παράταση της κατάστασης αυτής (εκτός από το ότι µπορεί να χαρακτηρισθεί ως 
προσπάθεια παρακώλυσης της εκπαιδευτικής πολιτικής της Πολιτείας) µπορεί να επιφέρει πειθαρχική ευθύνη. Το ΥΠΕΠΘ 
εφόσον δεν συντρέχει ειδικός λόγος αδυναµίας άσκησης των καθηκόντων τους, τον οποίο θα έπρεπε ήδη να έχουν αναφέρει 
στο Υπουργείο, καλεί τους σηµερινούς Κοσµήτορες που έχουν την υποχρέωση σύγκλησης, να συγκαλέσουν µέσα στις αµέσως 
προσεχείς µέρες το εκλεκτορικό σώµα για την εκλογή Προέδρου Τµήµατος. Έτσι άλλωστε θα συµβάλουν στην διατήρηση του 
κλίµατος συνεργασίας που έχει αρχίσει να δηµιουργείται µέσα στα Πανεπιστήµια. Σε αντίθετη περίπτωση η Πολιτεία θα πάρει 
όλα τα αναγκαία νοµικά µέτρα για να διαφυλάξει την εύρυθµη λειτουργία των Α.Ε.Ι. από κάθε είδους υπονόµευση��. 
Πρακτικά Βουλής (Ολοµέλεια), όπ.π., σσ.4331-4332.  
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∆ιαχρονική  Παρουσίαση  της  συµµετοχής  εκπροσώπων   
των  Φοιτητών/Σπουδαστών  (1975-1984) 

 
Νόµος  

Πρόταση Νόµου 
Σχέδιο Νόµου 

Συµµετοχή στα 
Συλλογικά Όργανα 

∆ιοίκησης 

Συµµετοχή στα Ειδικά 
Εκλεκτορικά Σώµατα 

Συµµετοχή στα 
Εκλεκτορικά Σώµατα 

∆ιδασκόντων 
 

Ν.197/1975 
��Περί δανείων εις 

φοιτητάς, Ταµείου αρωγής 
φοιτητών του Παν/µίου 
Αθηνών και µετεγγραφής 

φοιτητών�� 

 
 

Επταµελής Επιτροπή 
απαρτιζόµενη από 5 

καθηγητές και 2 φοιτητές 

 
 
 

_ 

 
 
 
_ 

 
Ν.587/1977  

 ��Περί συµµετοχής του 
βοηθητικού διδακτικού 
προσωπικού και των 

φοιτητών εις συνεδριάσεις 
των Σχολών και των 
Συγκλήτων των Α.Ε.Ι.�� 

 

 
 

Στις συνεδριάσεις των 
Σχολών και της 

Συγκλήτου, συµµετέχουν 
δύο (2) εκπρόσωποι των 
φοιτητών, χωρίς δικαίωµα 

ψήφου 

 
 
 
 

∆εν συµµετέχουν 

 
 

∆εν µετέχουν εις 
συνεδριάσεις επί θεµάτων 
αφορώντων εις εκλογήν 
διδακτικού προσωπικού ή 
οιονδήποτε άλλο θέµα 
σχετικόν προς αυτό 

 
Πρόταση σχεδίου νόµου - 

πλαισίου 1978  
��Για την οργάνωση και 
λειτουργία των Α.Ε.Ι.�� 

 (∆εν συζητείται) 
 

 
Συµµετέχουν εκπρόσωποι 
των φοιτητών µε ψήφο, σε 
αναλογία 75% προς τους 
Πανεπιστηµιακούς 
∆ασκάλους  

  

 
Ν.815/1978 

��Περί ρυθµίσεως θεµάτων 
αφορώντων εις την 

οργάνωσιν και λειτουργίαν 
των Ανωτάτων 
Εκπαιδευτικών 
Ιδρυµάτων�� 

(Ακυρώνονται βασικές 
διατάξεις) 

 

 
Συµµετέχει ένας (1) 

εκπρόσωπος των φοιτητών 
για αριθµό 10 

∆ιδασκόντων (Καθηγητές 
- Εντεταλµένοι Υφηγητές) 
και 2 όταν υπερβαίνουν 

τους 10.  

 
 
 
 

∆εν συµµετέχουν 

 
 
 
 

∆εν συµµετέχουν 

 
Σχέδιο Νόµου 1981 

��Περί των γενικών αρχών 
και οργανικών διατάξεων 
που διέπουν τα Α.Ε.Ι.�� 

(∆εν συζητείται) 

 
Συµµετέχουν 76% 
διδακτικό προσωπικό, 
εκπρόσωποι φοιτητών σε 
ποσοστό 15%, 9% λοιπές 
κατηγορίες (βοηθοί, 
διοικητικοί υπάλληλοι, 
ειδικό προσωπικό) 

 
 
 

∆εν συµµετέχουν 

 
 
 

∆εν συµµετέχουν 

 
 

Ν.1268/1982 
��Για τη δοµή και 

λειτουργία των Ανωτάτων 

 
 

Συµµετέχουν εκπρόσωποι 
των φοιτητών σε ποσοστό 
50% προς τα µέλη ∆.Ε.Π. 

 
 

Συµµετέχουν στη σύνθεση 
των Ειδικών 

Εκλεκτορικών Σωµάτων, 

 
 

Συµµετέχουν, µε την 
συµπλήρωση 

ερωτηµατολογίου για την 
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Εκπαιδευτικών 
Ιδρυµάτων�� 

 

σε ποσοστό 100% προς τα 
µέλη ∆.Ε.Π. 

διδακτική ικανότητα του 
κρινόµενου, που 

συνεκτιµάται κατά την 
τελική κρίση 

 
Ν.1404/1983 

��∆οµή και λειτουργία των 
Τεχνολογικών 
Εκπαιδευτικών 
Ιδρυµάτων�� 

 

 
Συµµετέχουν εκπρόσωποι 
των σπουδαστών σε 
ποσοστό 40% προς τον 
αριθµό των Ε.Π. και 

Ε.Ε.Π. 

 
Συµµετέχουν στην 
σύνθεση των Ειδικών 
Εκλεκτορικών Σωµάτων, 
σε ποσοστό 50% προς το 

Ε.Π. και Ε.Ε.Π. 

 
 

∆εν προβλέπεται 

 
Νέα ∆ηµοκρατία 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
 
 



 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
 
 Η περιγραφή, ανάλυση και ερµηνεία της εκπαιδευτικής πολιτικής των δύο κυρίαρχων 
κοµµατικών φορέων κατά την περίοδο 1975-1984, δεν πραγµατοποιήθηκε µε βάση κάποιο έτοιµο 
θεωρητικό σχήµα. Η σύσταση του ερµηνευτικού πλαισίου, αποτέλεσε ταυτόχρονα πρόβληµα και 
αντικείµενο έρευνας, που στηρίχθηκε σε µια διαδικασία κριτικής ανακατασκευής των ελληνικών 
κοµµατικών ιδεολογικών και εκπαιδευτικών προβολών, σε ένα ευρύ πλαίσιο συνάντησης µε τις 
βασικότερες θεωρητικές προσεγγίσεις της εκπαιδευτικής πολιτικής, όπως προβάλλονται στη σύγχρονη 
βιβλιογραφία και συζήτηση. Το ερµηνευτικό πλαίσιο, δηλαδή, η κατασκευή των κεντρικών 
εκπαιδευτικών αξόνων, προέκυψε από την διαπραγµάτευση των πολιτικο-ιδεολογικών πεποιθήσεων των 
κοµµατικών φορέων, σε συγχρονισµό µε τις εκπαιδευτικές τους αρχές και αξίες αποτέλεσε τη βάση 
αναζήτησης του ειδικότερου ερευνητικού πεδίου της έρευνας. Η επιδίωξη διερεύνησης και εντοπισµού, 
της διασύνδεσης ιδεολογικο-πολιτικού σώµατος και εκπαιδευτικής πολιτικής προβολής και πρακτικής 
εφαρµογής, πραγµατοποιήθηκε, ώστε η ανάλυση να µην παραµείνει σε µια περιορισµένη αναφορά 
µεταξύ τους, αλλά µε στόχο να συµβάλλει στην ανάδειξη του ιδιαίτερου τρόπου σύλληψης, κατανόησης 
και µετουσίωσης των εκπαιδευτικών κεντρικών προβληµάτων, σε συνάρτηση και ως αντανάκλαση, των 
ιδεολογικο-πολιτικών αρχών και πεποιθήσεων του κοµµατικού-πολιτικού φορέα.  
 Στα πλαίσια διερεύνησης του γενικότερου ερευνητικού χώρου της εκπαιδευτικής 
πραγµατικότητας της περιόδου 1975-1984, εντοπίστηκε µια αρχική συµφωνία στη εκπαιδευτική πολιτική 
προβολή αλλά και πρακτική εφαρµογή, µεταξύ της Νέας ∆ηµοκρατίας και του Πανελλήνιου 
Σοσιαλιστικού Κινήµατος, στο επίπεδο, επιδίωξης και προσδιορισµού, συγκεκριµένων εκπαιδευτικών 
στόχων και αρχών. Συγκεκριµένα, η µεταξύ τους ��συµφωνία��, εντοπίζεται, στην προβολή µιας 
γενικότερης πίστης για την ��αξία�� της παιδείας (παρά τον διαφορετικό προσδιορισµό της έντασης και 
της ποιότητας) στην επίτευξη κοινωνικο-οικονοµικών επιδιώξεων. Η βασική αρχική συµφωνία, 
εντοπίζεται κυρίως στην ικανοποίηση ορισµένων κοινών προϋποθέσεων εκπαίδευσης του πληθυσµού, µε 
τη λήψη µέτρων στα πλαίσια της ��ισότητας ευκαιριών��, µε την επέκταση της υποχρεωτικής σχολικής 
εκπαίδευσης, την εξασφάλιση ενιαίων συνθηκών εκπαίδευσης, την ανάγκη αναβάθµισης της 
τεχνικοεπαγγελµατικής εκπαίδευσης και την µεγιστοποίηση της κρατικής χρηµατοδότησης.  
 Ωστόσο, η εκπαιδευτική πολιτική πρόταση των κοµµατικών φορέων, διαφοροποιείται έντονα, 
στην υιοθέτηση συγκεκριµένης πολιτικής στρατηγικής επίτευξης των στόχων, γεγονός που οφείλεται σε 
µεγάλο βαθµό, στη διαφορετικότητα των επιδιωκόµενων τελικών αποτελεσµάτων. Κοινή πολιτική 
αντίληψη αποτελεί ωστόσο πως η βαρύτητα των εκπαιδευτικών αλλαγών στο δοµικό σχηµατισµό των 
κοινωνικών, πολιτικών και οικονοµικών συνθηκών, γεγονός που ωθεί αντίστοιχα, α) στην προώθηση 
σηµαντικών εκπαιδευτικών µεταρρυθµιστικών µεταβολών ή στην συστηµατική επιδίωξη συντήρησης της 
υφιστάµενης εκπαιδευτικής πραγµατικότητας, µε την πραγµάτωση σταδιακών εκπαιδευτικών 
διαρρυθµίσεων, β) στον εντοπισµό συγκεκριµένων εκπαιδευτικών ��προβληµάτων��, πολιτική ενέργεια 
δηλωτική του τρόπου κατανόησης και σύλληψης της εκπαιδευτικής πραγµατικότητας και γ) σε µια 
προσπάθεια υιοθέτησης ή εκπροσώπησης συλλογικών κοινωνικών αιτηµάτων (στο χώρο της 
εκπαίδευσης), αναπτύσσοντας πολιτικές σχέσεις µε συγκεκριµένες κοινωνικές οµάδες.  
 Κατά τη διαχρονική διερεύνηση των συγκεκριµένων θεµατικών αξόνων (α) της διαδικασίας 
πρόσβασης από τον πρώτο κύκλο της Μέσης Εκπαίδευσης στο δεύτερο και β) του θεσµού συµµετοχής 
των εκπροσώπων των φοιτητών/σπουδαστών στα συλλογικά όργανα διοίκησης των Γ΄βάθµιων 
ιδρυµάτων), στην εκπαιδευτική πραγµατικότητα της περιόδου 1975-1984, αναδείχθηκε µια σαφής 
διασύνδεση των εκπαιδευτικών πολιτικών επιλογών µε το ιδιαίτερο ιδεολογικο-πολιτικό corpus που 
υιοθετούν οι κοµµατικοί φορείς. 
 Συγκεκριµένα, κατά την διερεύνηση του πρώτου άξονα, της διαδικασίας µετάβασης στο δεύτερο 
κύκλο της Μέσης εκπαίδευσης, η ακολουθούµενη εκπαιδευτική πολιτική της Νέας ∆ηµοκρατίας, 
εντάσσεται στη γενικότερη πολιτική της φιλοσοφία, που πάγια προβάλλει ως βασικές αρχές και 
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πεποιθήσεις την ύπαρξη αυστηρών επιλεκτικών διαδικασιών εξεταστικού ελέγχου, µε αντικειµενικά 
όµως κριτήρια. Η υιοθέτηση των συγκεκριµένων εκπαιδευτικών επιλογών, ανάγεται στη πάγια επιδίωξη 
και προβολή της, για ποιοτική αναβάθµιση της παρεχόµενης εκπαίδευσης, που κατά την πολιτική της 
φιλοσοφία, πραγµατώνεται µε τον αυστηρό έλεγχο της ��ικανότητας�� και της ��φυσικής κλίσης�� των 
µαθητών, προκειµένου να επιτύχουν την µετάβασή τους σε ανώτερες βαθµίδες εκπαίδευσης. Σ� αυτό το 
πλαίσιο, εξάλλου, τεκµηριώνεται συνολικά η εκπαιδευτική πολιτική που ακολουθήθηκε καθ� όλη την 
περίοδο διακυβέρνησης και βρισκόταν σε συµφωνία µε τις ρυθµίσεις που πραγµατοποιούνται σ� όλες τις 
βαθµίδες εκπαίδευσης.  
 Ωστόσο, η µετουσίωση του ιδεολογικο-πολιτικού σώµατος σε συγκεκριµένες εκπαιδευτικές 
επιλογές, παρά την διακηρυγµένη πρόθεση αταλάντευτης εφαρµογής τους, σε µεγάλο βαθµό 
αυτοακυρώθηκε, µε ανασχέσεις και παλινδροµήσεις, ώστε τελικά τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα να 
παραµείνουν σε αρκετές περιπτώσεις κενός λόγος. Απαντώντας ουσιαστικά στα αρχικά µας ερευνητικά 
ερωτήµατα, συµπεραίνουµε πως σηµαντικό ρόλο ανάσχεσης της εκπαιδευτικής πολιτικής βούλησης, 
προσδιορίζει η ανάγκη κοµµατικής αυτοσυντήρησης, ως παράγοντας προσδιορισµού της έντασης 
εφαρµογής εκπαιδευτικών µέτρων, ιδιαίτερα στο συγκεκριµένο παράδειγµα, που οι προβαλλόµενες 
προθέσεις δεν απηχούν ευρύτερες κοινωνικές απαιτήσεις. Συνεπώς, η µετουσίωση της εκπαιδευτικής 
πολιτικής φιλοσοφίας σε συγκεκριµένες επιλογές, παρά την στενή σχέση και διασύνδεση, εντούτοις σε 
µεγάλο βαθµό αυτο-αναιρούνται ή αναπροσαρµόζονται (γεγονός που ακόµα και οι φορείς 
αναγνωρίζουν), υπό την λογική ανάγκη διατήρησης της εκλογικής/κοινωνικής απήχησης. Κατά 
συνέπεια, θα υποστηρίζαµε, πως η εκπαιδευτική πολιτική της Νέας ∆ηµοκρατίας, στο συγκεκριµένο 
ζήτηµα της µετάβασης στην δεύτερη βαθµίδα της Μέσης εκπαίδευσης, καθορίστηκε σε µεγάλο βαθµό 
από την ιδεολογική πλατφόρµα της πολιτικής θεωρίας που υιοθέτησε, ωστόσο όµως, σηµαντικές 
ανασχετικές ρυθµίσεις πραγµατοποιήθηκαν, υπό το πνεύµα ικανοποίησης αιτηµάτων, ως απόκριση στην 
ανάγκη διατήρησης της πολιτικής/κοινωνικής συναίνεσης που άλλωστε υποστήριζε την εξουσία της.  
 Κατά τη διαχρονική διερεύνηση του δεύτερου κεντρικού θεµατικού άξονα, της συµµετοχικής 
διαδικασίας στα συλλογικά όργανα διοίκησης των τριτοβάθµιων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, επιδίωξή µας 
ήταν, η συνολική διαχρονική περιγραφή και ανάλυση του θεσµού και µέσα στα πλαίσια των ερευνητικών 
υποθέσεων, η αναζήτηση εσωτερικών σχέσεων µεταξύ της ιδεολογικο-πολιτικής θεωρίας της Νέας 
∆ηµοκρατίας, µε την αντίστοιχη εκπαιδευτική πολιτική που ακολούθησε. Ο πρώτος στόχος, µέσα από τη 
διαχρονική παρουσίαση του θεσµού, καθόρισε ουσιαστικά το δεύτερο, καθώς το ζήτηµα της 
συµµετοχικής διαδικασίας αποτέλεσε κεντρικό θέµα, διαλόγου και σύγκρουσης αντιτιθέµενων πολιτικών 
θεωριών. Όπως προέκυψε, από την ερευνητική διαδικασία, σταθερή εκπαιδευτική θέση της Νέας 
∆ηµοκρατίας, υπήρξε η προσπάθεια διατήρησης των υφιστάµενων δοµών εξουσίας, µέσα στα 
Τριτοβάθµια ιδρύµατα, ως µέσο διαφύλαξης του κρατικού και ιδεολογικού ελέγχου, που βασιζόταν στην 
εξουσία του καθηγητικού σώµατος. Όπως άλλωστε, αναδείχθηκε κατά την ανάλυση των ιδεολογικών της 
θέσεων, κυρίαρχο επιχείρηµα απόρριψης κάθε θεσµοθετηµένου σχήµατος ισοµερούς εκπροσώπησης από 
όλους τους Πανεπιστηµιακούς φορείς, υπήρξε η προβολή του κινδύνου για διοικητική κρίση και 
γραφειοκρατικές ανασχέσεις, που σταδιακά θα οδηγούσαν σε συνολική υποβάθµιση των ιδρυµάτων.  
 Θέση της Νέας ∆ηµοκρατίας είναι πως, µια πιθανή θεσµοποίηση της ισοτιµίας µεταξύ των 
εµπλεκόµενων φορέων, βραχυπρόθεσµα θα εκτρέψει την υφιστάµενη ισορροπία, της ακαδηµαϊκής 
��συναίνεσης��, προκαλώντας συνθήκες ��ακυβερνησίας��, εξαιτίας µιας πιθανολογούµενης, αλλά 
εντούτοις υπαρκτής ανησυχίας για επικράτηση συντεχνιακών και κοµµατικών συµφερόντων, που κύρια 
αποδίδεται στη διασύνδεση του φοιτητικού κινήµατος µε κοµµατικούς φορείς. Συνεπώς, πάγια 
εκπαιδευτική πολιτική θέση της Ν.∆. αποτελεί, η διοικητική και ακαδηµαϊκή εξουσία να παραµείνει στα 
πλαίσια του απόλυτου ελέγχου του καθηγητικού σώµατος, υπό το σταθερό ιδεολογικο-πολιτικό 
επιχείρηµα, της βεβαιότητας πως σε οποιαδήποτε αντίθετη ρύθµιση (µεταβίβασης ή από κοινού 
συµµετοχής στη λήψη των αποφάσεων), θα αναδυθούν σηµαντικές δυσχέρειες, που θα ανακύψουν και 
σταδιακά θα οδηγήσουν σε κρίση ��διοίκησης�� των Α.Ε.Ι., σε αντίθετη ρύθµιση, που θα προβλέπει 
ευρεία και ουσιαστική συµµετοχή όλων των Πανεπιστηµιακών φορέων. Κατά συνέπεια, η Ν.∆. στο 
ζήτηµα της συµµετοχικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων, δεν αποµακρύνεται από τις ιδεολογικο-
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πολιτικές της αρχές και πεποιθήσεις, προβαίνοντας σε µια ελάχιστη ικανοποίηση του φοιτητικού και 
κοινωνικού αιτήµατος µε σταδιακές, ��πειραµατικές�� ρυθµίσεις, χωρίς όµως να µεταβάλλει ουσιαστικά 
την εκπαιδευτική της φιλοσοφία.  
 Το συµπέρασµα για την ύπαρξη ενός σταθερού και παγιωµένου ιδεολογικο-πολιτικού σώµατος 
που προσδιόρισε σε σηµαντικό βαθµό τις αντίστοιχες εκπαιδευτικές επιλογές και προβολές, ενισχύει το 
γεγονός της απαρέγκλιτης τήρησης και προβολής των ίδιων εκπαιδευτικών αρχών και αξιών, ακόµα και 
µετά την απώλεια της εξουσίας, παρά την σαφή ευχέρεια υιοθέτησης κοινωνικά προσφιλέστερων 
θέσεων, σε µια προσπάθεια ανάκτησης των πολιτικών/εκλογικών διαύλων. Επίσης, στο ίδιο 
συµπέρασµα, της αλληλεξάρτησης µεταξύ ιδεολογικο-πολιτικής φιλοσοφίας και εκπαιδευτικής 
πολιτικής, συντείνει και η αµετάβλητη σε αρχές και στόχους σταθερή επιδίωξη εφαρµογής της 
εκπαιδευτικής πολιτικής όπως προβλήθηκε, παρά την µεταβολή της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου 
Παιδείας κατά την περίοδο 1974-1981, γεγονός που απαντά ικανοποιητικά στο ερώτηµα, για την 
σηµασία/βαρύτητα  του ρόλου της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΠΘ, στον καθορισµό των εκπαιδευτικών 
επιλογών. Η εκπαιδευτική πολιτική της Νέας ∆ηµοκρατίας, καθ� όλη την περίοδο διακυβέρνησης, δεν 
ενισχύει την υιοθέτηση της πρότασης που συντείνει στη θέση για ακολουθούµενη εκπαιδευτική πολιτική 
στα πρότυπα και τις ατοµικές επιλογές ενός Υπουργού Παιδείας, αλλά αντίθετα ακολουθεί ένα 
γενικότερο ιδεολογικό πλαίσιο που αποτελεί και την πολιτική φιλοσοφία του φορέα.  
 Παράλληλα, στο ζήτηµα της ��προσέγγισης�� των εκπαιδευτικών της επιλογών προς µια 
γενικότερη πολιτική σκέψη και φιλοσοφία, αναδύεται µια σαφής συνάφεια, τόσο σε επίπεδο προβολών 
όσο και σε επίπεδο εφαρµογής, µε την φιλελεύθερη θεωρία, διατηρώντας όµως, τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της, που προσδιορίζονται µέσα στις χωρο-χρονικές συνθήκες της  ελληνικής 
πραγµατικότητας. Εξάλλου, όπως επισηµάνθηκε εξ� αρχής, η προσπάθεια θεωρητικής 
προσαρµογής/προσέγγισης των ελληνικών κοµµατικών φορέων, µε τα συστήµατα πολιτικής σκέψης, 
όπως έχουν καταγραφεί στη διεθνή βιβλιογραφία και συζήτηση, στόχο έχει, να διευρύνει τις 
παραµέτρους σύλληψης και κατανόησης των εκπαιδευτικών προβληµάτων, σε συνάρτηση µε τις 
ιδεολογικές αρχές και την γενικότερη κοσµοαντίληψη που υιοθετούν οι κοµµατικοί φορείς, παρέχοντας 
παράλληλα την ευρύτητα των κατηγοριοποιήσεων που εδράζονται στη διαφορετική πολιτική φιλοσοφική 
θέαση. Η ένταξη του πολιτικού και κυρίως του εκπαιδευτικού λόγου της Νέας ∆ηµοκρατίας, στην 
δυναµική προβληµατική των σύγχρονων θεωριών, και ιδιαίτερα του ��φιλελευθερισµού��, σε µεγάλο 
βαθµό, συνέδραµε τη διαδικασία συγκρότησης ενός ερµηνευτικού πλαισίου, κατά τη διερεύνηση της 
εκπαιδευτικής πολιτικής της ερευνηθείσας περιόδου.  
 Το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα, αποτέλεσε το δεύτερο κυρίαρχο (για την έρευνά µας) 
κοµµατικό φορέα, του οποίου την συνολική εκπαιδευτική πολιτική, τόσο σε επίπεδο διακηρύξεων όσο 
και σε επίπεδο πολιτικής (κυβερνητικής) πρακτικής, αναζήτησε η ερευνητική διαδικασία, µε άξονες 
διερεύνησης, τις δύο κεντρικές εκπαιδευτικές θεµατικές ενότητες, όπως προσδιορίστηκαν και 
προηγούµενα. Το ΠΑΣΟΚ, καθ� όλη τη διάρκεια της πρώτης µεταπολιτευτικής περιόδου (1974-1981), 
σταθερά προέβαλλε την ανάγκη, αναβάθµισης της παρεχόµενης κρατικής εκπαίδευσης, τόσο σε επίπεδο 
ποιότητας όσο και σε επέκταση της χρονικής διάρκειας. Βασική ιδεολογική αρχή του κοµµατικού φορέα, 
υπήρξε η ανάγκη ενίσχυσης του µορφωτικού επιπέδου του κοινωνικού συνόλου, ενταγµένη σε ένα νέο 
πλαίσιο κοινωνικο-πολιτικών αξιών που επιδίωκε να εγκαθιδρύσει.  
 Ιδεολογικο-πολιτική πεποίθηση του ΠΑΣΟΚ, υπήρξε η ανάγκη, παροχής γενικευµένου και 
ισότιµου εκπαιδευτικού αγαθού σε όλο το πληθυσµό, καθώς, από το επίπεδο εκπαίδευσής του, σε µεγάλο 
βαθµό εξαρτούσε την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας, υιοθετώντας τη γνωστή θεωρία του ��ανθρώπινου 
κεφαλαίου��, παράλληλα όµως, εξαρτούσε και τη δυνατότητα διάχυσης των πολιτικών του ιδεών, 
συγκροτώντας πολίτες κοινωνικά και πολιτικά ενεργούς, στους οποίους σκόπευε να µεταφέρει 
σηµαντικές θεσµικές λειτουργίες, αποβλέποντας σε µια κοινωνία των πολιτών. Στα πλαίσια των 
ιδεολογικών του πεποιθήσεων για επιτακτική ανάγκη ευρύ κοινωνικού (ή σοσιαλιστικού) 
µετασχηµατισµού, η εκπαίδευση, τόσο σε επίπεδο σχολικού συστήµατος, όσο και µέσα από την 
εγκαινίαση του θεσµού της δια-βίου εκπαίδευσης, απέβλεπε στην κοινωνικο-πολιτική ωρίµανση των 



 218

πολιτών, οι οποίοι και θα αποτελούσαν τον κινητήριο µοχλό κοινωνικής αλλαγής, την οποία (όπως 
τουλάχιστον το ίδιο προβάλλει) εκπροσωπεί το ΠΑΣΟΚ.  
 Όπως προβλήθηκε µέσα από την διαχρονική παρουσίαση των προβολών και των αρχών του στο 
επίπεδο της διαδικασίας πρόσβασης στις ανώτερες βαθµίδες εκπαίδευσης, και κυρίως στο ιδιαίτερο 
ερευνητικό παράδειγµα της πρόσβασης από τον πρώτο κύκλο της Μέσης εκπαίδευσης, στον δεύτερο, 
κυρίαρχη υπήρξε η πίστη για εκπαιδευτική ισότητα ευκαιριών. Συγκεκριµένα, το ΠΑΣΟΚ εξέφραζε την 
θέση, πως η ύπαρξη και αδιόρατη πολλές φορές λειτουργία σηµαντικών ανασχετικών παραγόντων, που 
εδράζονταν σε κοινωνικο-οικονοµικά χαρακτηριστικά, συντελούσαν αποφασιστικά στην ύπαρξη, της 
χείριστης µορφής ανισοτήτων, δηλαδή της εκπαιδευτικής. Στο συγκεκριµένο κεντρικό εκπαιδευτικό 
άξονα, της µετάβασης στο δεύτερο κύκλο της Μέσης εκπαίδευσης, σε µια προσπάθεια άµβλυνσης των 
ανισοτήτων, προβάλλει επιτακτική την ανάγκη ακύρωσης οποιουδήποτε εκπαιδευτικού µαθησιακού 
ελέγχου, επιτρέποντας την ακώλυτη µετάβαση, στο σύνολο του µαθητικού πληθυσµού. Συνεπής, προς τις 
ιδεολογικές του βάσεις και προβολές, καταθέτει τον Φεβρουάριο του 1978, πρόταση σχεδίου νόµου, 
σύµφωνα µε την οποία προτείνει την νοµοθετική ρύθµιση για ελεύθερη πρόσβαση στο 3/ετές Λύκειο. 
Αναµφισβήτητα, η πρόταση ακύρωσης των επιλεκτικών διαδικασιών αναδεικνύει τη συνοχή µεταξύ 
ιδεολογικού λόγου και πολιτικής πράξης, παρέχοντας παράλληλα, ένα σταθερό κριτήριο διαχρονικού 
ελέγχου των προβολών και πολιτικών ενεργειών, µεταξύ των διαφορετικών πολιτικών συγκυριών 
(δηλαδή, της αντιπολιτευτικής περιόδου και της κυβερνητικής διαχείρισης).  
 Στην πολιτική συγκυρία ανάληψης της εξουσίας, το ΠΑΣΟΚ σύµφωνα µε πρωθύστερες 
ιδεολογικές του προβολές, θέτει άµεσα σε εφαρµογή την εκπαιδευτική του πολιτική, όπως αναλύθηκε 
στο ερευνητικό µέρος, η οποία συνίσταται στην ακύρωση των επιλεκτικών διαδικασιών, επιτρέποντας 
ελεύθερη µετάβαση στο Λύκειο, θεσπίζοντας ουσιαστικά δηλαδή, µια άτυπη (µη θεσµοποιηµένη) 
γενικευµένη 12ετή εκπαίδευση, για όλους τους πολίτες.  
 Συνολικά, προσεγγίζοντας την εκπαιδευτική πολιτική του ΠΑΣΟΚ, στο συγκεκριµένο κεντρικό 
άξονα, διαφαίνεται µια συνοχή και ακολουθία, στη µετουσίωση του ιδεολογικών του αρχών σε 
συγκεκριµένες πολιτικές επιλογές. Η εκπαιδευτική πολιτική που υιοθετείται, αντλείται µέσα από το 
οριοθετηµένο ιδεολογικό corpus, όπως αυτό καθορίστηκε από την πρώτη περίοδο ιδεολογικο-πολιτικής 
συγκρότησης, και µετουσιώνεται σταδιακά σε συγκεκριµένες πολιτικές ενέργειες, δίχως να αναδύονται 
σηµαντικές εσωτερικές ανασχέσεις ή να µεταβάλλεται σηµαντικά, τουλάχιστον κατά την περίοδο 1981-
1984, από τις αντίστοιχες µεταβολές των πολιτικών προσώπων του ΥΠΕΠΘ. Επίσης, επιχειρώντας µια 
προσπάθεια προσέγγισης των πολιτικών ενεργειών, όπως αναδύονται από την ακολουθούµενη 
εκπαιδευτική πολιτική, διαγράφεται µια σηµαντική οριοθέτηση και σύµπτωση µε τις αντίστοιχες 
εκπαιδευτικές απόψεις, που εντάσσονται στα όρια της θεωρίας του κράτους πρόνοιας. ∆ηλαδή, η από το 
ΠΑΣΟΚ επιχειρούµενη εκπαιδευτική τροποποίηση της θέσης για ��ισότητα ευκαιριών��, σε ��ισότητα 
αποτελέσµατος�� (όπως προσδιορίστηκε στους δύο κεντρικούς άξονες), αναµφισβήτητα εντάσσεται ή 
τουλάχιστον προσεγγίζει τις οριοθετούµενες ως εκπαιδευτικές πολιτικές επιλογές των προνοιακών 
πολιτικών, τουλάχιστον σε ένα θεωρητικό επίπεδο, δηλαδή, δίχως να διερευνώνται ιδιαίτερες άλλες 
σηµαντικές παράµετροι (καθόσον δεν εντασσόταν στα ειδικότερα ερευνητικά ενδιαφέροντα της 
εργασίας).  
 Ο δεύτερος εκπαιδευτικός κεντρικός άξονας, βάση του οποίου κινήθηκε η περιγραφή, ανάλυση 
και ερµηνεία της εκπαιδευτικής πολιτικής του ΠΑΣΟΚ, υπήρξε ο θεσµός της συµµετοχικής διαδικασίας, 
συγκεκριµένα στο χώρο της Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και αναφορικά µε τη συµµετοχή των 
φοιτητών/σπουδαστών, στα συλλογικά όργανα λήψης αποφάσεων και, στην ανάδειξη των διοικητικών 
αυτών θεσµικών οργάνων. Το ΠΑΣΟΚ, από την πρώτη περίοδο προβάλλει έντονα την ανάγκη 
διεύρυνσης των διοικητικών θεσµών, µε την ισότιµη, ευρεία συµµετοχή όλων των εµπλεκόµενων 
φορέων. Στα πλαίσια που προηγούµενα αναλύθηκαν, της ιδεολογικής επιδίωξης για κοινωνικό 
µετασχηµατισµό και κοινωνική αλλαγή, διαµέσου της δηµιουργίας µορφωµένων και πολιτικο-κοινωνικά 
υπεύθυνων πολιτών, προβάλλεται ταυτόχρονα και το αίτηµα για εκδηµοκρατισµό και συµµετοχική λήψη 
αποφάσεων στα θεσµικά διοικητικά όργανα. Η πολιτική πρόταση του ΠΑΣΟΚ, διαχέεται και αφορά όλα 
τα επίπεδα θεσµών, προβάλλοντας και υιοθετώντας την ανάγκη για µεταβολή των δοµών εξουσίας, σε 
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ένα διοικητικό σύστηµα αυστηρά συγκεντρωτικό και αυταρχικό. Το ΠΑΣΟΚ, αναζητεί πολιτική 
εκπροσώπηση στα όργανα διοίκησης σε µια προσπάθεια κοινωνικής προβολής των ιδεολογικών του 
θέσεων και τα Γ΄βάθµια ιδρύµατα, αναµφισβήτητα αποτελούν ��πρόσφορο�� κοινωνικο-πολιτικό 
περιβάλλον (για τους λόγους που αναλύθηκαν στο προηγούµενο µέρος της εργασίας). Στο χώρο της 
Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, προβάλλει την πρότασή του για κατάργηση του θεσµού της καθηγητικής 
έδρας, αλλά και την ανάγκη για ουσιαστική και ισότιµη συµµετοχή εκπροσώπων όλων των 
ενδιαφεροµένων στην εκπαιδευτική και διοικητική διαδικασία, ως απαραίτητη προϋπόθεση αναβάθµισης 
και εκδηµοκρατισµού των ιδρυµάτων.  
 Σ� αυτό το πλαίσιο, τοποθετεί σταθερά την εκπαιδευτική πολιτική του πρόταση, καταθέτοντας 
και πρόταση νόµου πλαίσιο το 1978, σύµφωνα µε την οποία τίθονται νέες διοικητικές και θεσµικές 
βάσεις, καθόσον η διοίκηση των ιδρυµάτων προβλέπεται συλλογική και ισότιµη από όλους τους 
εµπλεκόµενους φορείς. Η ανάγκη εξάλλου έξωθεν κοινωνικής προβολής του πολιτικο-ιδεολογικού 
χάσµατος που ενυπάρχει στην εκπαιδευτική πολιτική πρόταση της κυβέρνησης της Ν.∆. και του ιδίου, 
οδηγεί την κοινοβουλευτική οµάδα του ΠΑΣΟΚ, να αποχωρήσει κατά τη συζήτηση του Ν.815, 
καταγγέλλοντας την κυβέρνηση και καλώντας παράλληλα το φοιτητικό κίνηµα να αντιδράσει δυναµικά.  
 Με την ανάληψη της εξουσίας, το ΠΑΣΟΚ, προβαίνει στη θεσµοθέτηση νέου νοµοθετικού 
πλαισίου λειτουργίας των Ανώτατων και των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, µετουσιώνοντας 
τις εκπαιδευτικές του προτάσεις σε πολιτικές εφαρµογές. Ωστόσο, όπως προσδιορίστηκε κατά την 
ανάλυση και ερµηνεία των νοµοσχεδίων, οι ρυθµίσεις που εισάγει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, απέχουν 
σηµαντικά αναφορικά µε τις προηγούµενες εκπαιδευτικές του προβολές, θεσµοθετώντας ωστόσο την 
ευρεία συµµετοχική και ισότιµη από κοινού διαδικασία λήψης αποφάσεων στα συλλογικά όργανα. Οι 
αναδυόµενες ανασχέσεις και αναπροσαρµογές, σε µεγάλο βαθµό προσδιορίζουν και ερµηνεύουν τη 
σηµασία της πολιτικής συγκυρίας, δηλαδή, την αδιαµφισβήτητη ευχέρεια πρόσληψης, υιοθέτησης και 
προβολής ριζοσπαστικών θέσεων από τους κοµµατικούς φορείς κατά την περίοδο άσκησης 
αντιπολιτευτικών καθηκόντων και την αναπροσαρµογή των αντίστοιχων θέσεων, στη συγκυρία της 
ανάληψης της εξουσίας. Οι ιδεολογικές αρχές και πεποιθήσεις του ΠΑΣΟΚ, προκύπτει πως 
µετουσιώθηκαν στην εκπαιδευτική πραγµατικότητα σε πολιτικές δραστηριότητες και εφαρµογές, 
ωστόσο, όπως προκύπτει από την ανάλυση και ερµηνεία της εκπαιδευτικής πολιτικής της ερευνηθείσας 
περιόδου, σηµαντικές ανασχέσεις παρουσιάζονται τόσο στον Ν.1268, όσο και κυρίως στον Ν.1404, 
µεταβάλλοντας τόσο την ποιότητα (όπως αναφέρθηκε στον Ν.1404, δεν προβλέπεται η σπουδαστική 
γνωµοδότηση στα εκλεκτορικά σώµατα του διδακτικού προσωπικού) όσο και την αναλογία της 
συµµετοχής (τόσο στον Ν.1268, όσο και στον Ν.1404, σε σχέση µε την πρόταση νόµου του 1978, αλλά 
ακόµα και µεταξύ των δύο κυβερνητικών νοµοσχεδίων, η συµµετοχή των εκπροσώπων των 
φοιτητών/σπουδαστών, στα συλλογικά όργανα αλλά και στις διαδικασίες ανάδειξης των διοικητικών 
οργάνων και προσώπων, µειώνεται σηµαντικά).  
 Το ΠΑΣΟΚ, παρά τις ανασχέσεις που αναφέρθηκαν, θέτει νέες βάσεις στην οικοδόµηση της 
συµµετοχικής διαδικασίας, στα θεσµικά όργανα διοίκησης των  Γ΄βάθµιων ιδρυµάτων, δηµιουργώντας 
ένα νέο διοικητικό πλαίσιο, στο οποίο συµµετέχουν µε σηµαντικό ρόλο και συναποφασίζουν όλοι οι 
εµπλεκόµενοι φορείς. Η εκπαιδευτική πολιτική στο πλαίσιο, τόσο των ιδεολογικών του προβολών, όσο 
και των πολιτικών του ενεργειών, σταθερά προωθούσε τις αρχές της συµµετοχικής δηµοκρατίας, θέση 
που άµεσα εντάσσεται στις πολιτικές εκπαιδευτικές επιλογές των προνοιακών πολιτικών, όπως 
καταγράφονται στη διεθνή βιβλιογραφία και συζήτηση, υπό το πνεύµα όµως που καθορίζει ο ελληνικός 
πολιτικός και εκπαιδευτικός χωρο-χρόνος. 
 Ολοκληρώνοντας το ερευνητικό µέρος της εργασίας, η απόκριση στο βασικό ερευνητικό 
ερώτηµα, συνίσταται στη θέση πως, η εκπαιδευτική πολιτική που ακολούθησαν οι κοµµατικοί 
σχηµατισµοί της Νέας ∆ηµοκρατίας και του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κατά την περίοδο 
1975-1984, στο συγκεκριµένο επίπεδο των δύο κεντρικών εκπαιδευτικών αξόνων όπως διερευνήθηκε, 
προέκυψε σε µεγάλο βαθµό από τη µετουσίωση σε συγκεκριµένες εκπαιδευτικές επιλογές ενός 
γενικότερου και οριοθετηµένου ιδεολογικού σώµατος αρχών.    
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 Αντικείµενο της παρούσας ερευνητικής εργασίας, είναι η περιγραφή, ανάλυση και ερµηνεία της 
εκπαιδευτικής πολιτικής της Νέας ∆ηµοκρατίας και τους Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, 
κατά τη δεκαετία 1975 - 1984, αναφορικά µε τις ιδεολογικές τους βάσεις και προβολές.  

 Στόχος της εργασίας είναι η αναζήτηση και ο εντοπισµός της πιθανής διασύνδεσης µεταξύ του 
κοµµατικού ιδεολογικού σώµατος και της ακολουθούµενης εκπαιδευτικής πολιτικής, τόσο σε επίπεδο 
δηµόσιων διακηρύξεων, όσο και σε επίπεδο πρακτικής εφαρµογής.  

 Το ιδιαίτερο ερευνητικό πεδίο της παρούσας εργασίας, εντοπίζεται σε δύο κυρίως σηµεία, α) στις 
θεσµικές διαδικασίες πρόσβασης των µαθητών από τον πρώτο κύκλο (Γυµνάσιο) της Μέσης 
Εκπαίδευσης στο ∆εύτερο (Λύκειο) και β) στο θεσµό της συµµετοχής των φοιτητών/σπουδαστών στα 
συλλογικά όργανα διοίκησης των Τριτοβάθµιων Ιδρυµάτων. Στα κύρια ερευνητικά πεδία που 
επιλέγησαν, εντοπίζεται η ερευνητική διαδικασία, καθώς αποτέλεσαν κεντρικά ζητήµατα έντονης 
σύγκρουσης/διαπλοκής µεταξύ διαφορετικών ιδεολογικών φιλοσοφιών/θεωριών, στο χώρο της 
εκπαίδευσης.  

 Τα πορίσµατα της έρευνας, αναφορικά προς τους δύο κεντρικούς άξονες διερεύνησης και εντός των 
πλαισίων του προσδιορισµένου χωρο-χρόνου, συντείνουν στην υιοθέτηση της πρότασης πως, το 
ιδιαίτερο ιδεολογικό σώµα ενός κοµµατικού φορέα, οριοθετεί συγκεκριµένες εκπαιδευτικές επιλογές, 
δηµιουργώντας µια αδιαίρετη σχέση µεταξύ ιδεολογικο-πολιτικού σώµατος και ακολουθούµενης 
εκπαιδευτικής πολιτικής πρότασης. 
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SUMMARY 
 
 Subject-matter of this research, was the description, resolution and interpretation of the educational 

politics of ��New Democracy�� and ��Panhellenic Socialist Movement�� at the time period of 1975 - 
1984, relatively to their ideological bases and appearance. 

 Intention of the research was the indagation and location of a possibly interface between ideological 
corpus and implement educational policy, in the field of public declaration, as much as in application.  

 The particular research field, localized in two primary places, a) the institutional procedure of student 
access from the first to the second stage of secondary education and b) the institution of student 
participation in the collectivization bodies of administration in the tertiary institutions.  

 These two research fields were chosen as the constitute central matters of conflict between different 
ideological philoshphies/theories in the area of education.  

 The conclusion, according to the two central mandrel of examination and inside the specify space-
time, conduce to the acceptance of the initially suppositive sentence, that the certain ideological corpus 
of a party specifies the educational volition in a way that builts an indivisbly refrerence between 
ideological political corpus and educational policy suggestion.  


