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ΔΉΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΉ (1974-2014)

Ιστορικά Προλεγόμενα: Ή διαμόρφωση του θεσμού εποπτείας 
της εκπαίδευσης και η κριτική του (1830-1974)

Με τη σύσταση του νεοελληνικού κράτους, επί κυβερνήσεως Καποδίστρια 
(1828-1831), ο θεσμός της εποπτείας αποτέλεσε το πρώτο βήμα για την ορ-
γάνωση και τη διοίκηση της εκπαίδευσης . Ό πρώτος Επιθεωρητής, που διορί-
στηκε με το διάταγμα 1372/1830, είχε, μεταξύ άλλων, αρμοδιότητα να ελέγ-
χει και να ασκεί πειθαρχικά καθήκοντα στους εκπαιδευτικούς, συντάσσοντας 
ονομαστικούς καταλόγους τούς οποίους όφειλε να επιδίδει στην κυβέρνηση 
(Δασκαλάκης, 1968: 1123-1124, 1384-1387· Γρόλλιος, Λιάμπας & Τζήκας, 2002: 
114) . Η εξέλιξη του θεσμού, σε ό,τι αφορά τα όργανα, τις αρμοδιότητες και τις 
ευθύνες, διαμορφώθηκε με βάση τις ισχύουσες, κάθε φορά, ιστορικές συνθήκες, 
τις πολιτικές μεταβολές και τις απαιτήσεις του εκπαιδευτικού συστήματος . 

Στα διατάγματα, που εκδίδονται την περίοδο της Αντιβασιλείας (1833-
1837), διαμορφώνεται το αρχικό οργανωτικό σχήμα της εποπτείας . Η νομοθε-
σία του 18341: (α) δίνει τη δυνατότητα άσκησης ελέγχου στην τοπική αυτοδι-
οίκηση και την κοινωνία, (β) ορίζει τη συγκρότηση επιτροπών από πρόσωπα 
του πολιτικού κόσμου, της εκκλησίας και της δικαστικής εξουσίας2, (γ) συ-
στηματοποιεί την κάθετη ιεραρχική διάρθρωση του θεσμού και (δ) ενισχύ-

1 . Νόμος «Περί δημοτικών σχολείων», ΦΕΚ 11/3-3-1834 . 
2 . Σύμφωνα με τα άρθρα 34, 39 και 40 της νομοθεσίας του 1834, στις Επιθεωρητικές Επι-

τροπές των δημοτικών σχολείων, σε επίπεδο δήμου, συμμετείχαν ο Δήμαρχος, ο εφημέριος και 
2-4 δημότες, στις Επαρχιακές Επιθεωρητικές Επιτροπές ο έπαρχος, ο ειρηνοδίκης, ένας κληρι-
κός, ένας δάσκαλος και 2-4 επαρχιώτες . Η δε Νομαρχιακή Επιθεωρητική Επιτροπή αποτελείτο 
από τον Νομάρχη, τον πρόεδρο του επαρχιακού δικαστηρίου της πρωτεύουσας του νομού, τον 
επίτροπο της επικράτειας (εισαγγελέα), έναν κληρικό, έναν καθηγητή γυμνασίου ή πανεπιστη-
μίου και 2-4 κατοίκους του νομού .
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ει τον συγκεντρωτικό χαρακτήρα της διοίκησης (Γέρου, 1981: 28· Δημαράς, 
1987· Κασσωτάκης, 2018: 236) .

Στα νομοσχέδια και τις προτάσεις που υποβάλλονται από το 1842 έως το 
1911 επιχειρείται η ανασυγκρότηση του θεσμού . Με τον νόμο ΒΤΜΘ΄ (1895) η 
κυβέρνηση αναθέτει την εποπτεία της εκπαίδευσης σε Εποπτικά Συμβούλια 
και Νομαρχιακούς Επιθεωρητές Α΄ και Β΄ βαθμίδας . Τα Εποπτικά Συμβού-
λια, που συγκροτούνται για την εποπτεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
διατηρούν εξω-εκπαιδευτικούς παράγοντες στη σύνθεσή τους3 . Στον Επιθεω-
ρητή Α΄ αποδίδονται διοικητικές και πειθαρχικές αρμοδιότητες, ενώ στον 
Επιθεωρητή Β΄ καθοδηγητικές και ελεγκτικές (π .χ ., παρακολούθηση της διδα-
σκαλίας, υποδειγματικές διδασκαλίες) . Μεταγενέστερη τροποποιητική πρά-
ξη δίνει, για πρώτη φορά, δικαίωμα συμμετοχής σε αριστούχους του Διδα-
σκαλείου δημοτικής εκπαίδευσης σε θέση Επιθεωρητή Β΄ (Φίλος, 1984: 34, 
Ιορδανίδης, 2004) . Αντίστοιχο δίκτυο Γενικών Επιθεωρητών και Εποπτικών 
Συμβουλίων, που αποτελείται από καθηγητές Πανεπιστημίου, και χωρίς τη 
συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης, θεσπίζεται το 1905 για τη δευτερο-
βάθμια εκπαίδευση (Ανδρέου & Παπακωνσταντίνου, 1994: 219-220) . 

Την περίοδο 1911-1917 τερματίζεται η άσκηση εποπτείας από τοπικά συλ-
λογικά όργανα4, εισάγεται ο θεσμός του Επόπτη5 και ενισχύονται οι αρμοδι-
ότητες των Επιθεωρητών . Η εξέλιξη αυτή ήταν αποτέλεσμα της πλημμελούς 
λειτουργίας των συλλογικών οργάνων και των προστριβών που σημειώθηκαν 
μεταξύ Εποπτικών Συμβουλίων και Επιθεωρητών, λόγω της σύμπτωσης αρ-
μοδιοτήτων σε θέματα διορισμών, μεταθέσεων και πειθαρχικού ελέγχου, αλ-
λά και της «μικροπολιτικής» προσώπων και οργάνων (Λέφας, 1942: 274-278· 
Φίλος, 1984: 38-40, 121· Ανδρέου & Παπακωνσταντίνου, 1994: 263-264) . 

Από τότε, η εποπτεία της εκπαίδευσης συγκεντρώθηκε στο πρόσωπο του 
Επιθεωρητή, με βασικές αρμοδιότητες τον έλεγχο των σχολείων και τη σύντα-
ξη έκθεσης ως προς το ήθος, την ευσυνειδησία, την παιδαγωγική, διδακτική, 
κοινωνική στάση και συμπεριφορά των εκπαιδευτικών εντός και εκτός του 
σχολείου (Γρόλλιος κ .ά ., 2002: 115· Κασσωτάκης, 2018) . Η «έκθεση επιθεω-
ρήσεως» συνδεόταν με την υπηρεσιακή εξέλιξη του διδακτικού προσωπικού 
και επιδρούσε καταλυτικά στις σχέσεις του τελευταίου με τους Επιθεωρητές 

3 . Στο Εποπτικό Συμβούλιο, εκτός από τον Μητροπολίτη, συμμετείχαν ο Γυμνασιάρχης, ο 
Νομαρχιακός Επιθεωρητής, ένας επιστήμονας και ένας έμπορος ή κτηματίας (Ανδρέου & Πα-
πακωνσταντίνου, 1994: 219) .

4 . Νόμος Γώκη 3828/1911 «Περί Κεντρικού Εποπτικού Συμβουλίου της δημοτικής εκπαι-
δεύσεως», ΦΕΚ 185/18-7-1911 .

5 . Ν . 826/1917 «Περί κυρώσεως και τροποποιήσεως του αναγκαστικού διατάγματος της 
29 Ιουνίου 1917 περί συμπληρώσεως κλπ του νόμου 567 περί διοικήσεως της μέσης και δη-
μοτικής εκπαιδεύσεως», ΦΕΚ 188/5-9-1917 .



Κεφάλαιο Γ΄ ● Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία (1974-2009): Το Μεταπολιτευτικό Κοινωνιολογικό Πλαίσιο 
και οι Πολιτικές του Κράτους ως προς τον Θεσμό Εποπτείας και Αξιολόγησης της Δημόσιας Εκπαίδευσης 91

(Γέρου, 1985· Ζαμπέτα, 1994) . Παρότι επήλθαν ορισμένες αλλαγές στον θεσμό 
της εποπτείας και τα εκπαιδευτικά συνδικάτα, που ιδρύονται το 1922 και 
το 1924 –Δ .Ό .Ε . και Ό .Λ .Μ .Ε ., αντίστοιχα– διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο 
στα εκπαιδευτικά ζητήματα, το έργο και οι αρμοδιότητες των Επιθεωρητών 
περιορίζονται στον έλεγχο των εκπαιδευτικών, ενώ προσπάθειες ρύθμισης ή 
εισαγωγής κάποιων μέτρων προσαρμόζονται στην ιδεολογία και την πολιτική 
των εκάστοτε κυβερνήσεων (Κασσωτάκης, 2018: 242-243) .

Με το νομοθετικό διάταγμα 651/19706 το δικτατορικό καθεστώς συγκρο-
τεί πέντε (5) εποπτεύουσες αρχές7 και δίνει, για πρώτη φορά, το δικαίωμα 
στον Διευθυντή του σχολείου να συμμετέχει, από κοινού με τον Επιθεωρητή, 
στην υπηρεσιακή κρίση των εκπαιδευτικών (Γρόλλιος κ .ά ., 2002) . Τα βασικά 
σημεία του νομοθετικού διατάγματος 651/70 οδηγούν σε αύξηση του εποπτι-
κού προσωπικού8 και επιφέρουν αλλαγές στον τρόπο αξιολόγησης των εκ-
παιδευτικών9, στο σύστημα προαγωγών και την υπηρεσιακή κατάσταση των 
εκπαιδευτικών . Με τις νέες ρυθμίσεις οι εκπαιδευτικοί υπήχθησαν στην αριθ-
μητική κλίμακα του υπαλληλικού κώδικα10 και καταργήθηκε η ακώλυτη βαθ-
μολογική εξέλιξη μέχρι τον 4ο βαθμό11 . Όι διορισμοί και οι τοποθετήσεις των 
Επιθεωρητών, την περίοδο αυτή, γίνονται ταχύτατα, χωρίς, κατ’ ανάγκη, να 
τηρηθούν τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις επιλογής τους (Ευαγγελόπουλος, 
1998: 167), ενώ πολλοί εκπαιδευτικοί διώκονται από τις θέσεις τους λόγω 
πολιτικών φρονημάτων (Ανδρέου & Παπακωνσταντίνου, 1994: 242-243) .

Η κριτική που ασκήθηκε στον θεσμό της εποπτείας επικεντρώθηκε, κυ-
ρίως, στη συνύπαρξη των δύο λειτουργιών στο πρόσωπο του Επιθεωρητή, 
τη διοικητική-ελεγκτική και την καθοδηγητική-παιδαγωγική . Η διπλή ευθύνη 
των Επιθεωρητών και, ειδικά, το ζήτημα διαχωρισμού διοικητικού και καθο-
δηγητικού έργου, που αποτελούσε και αίτημα των εκπαιδευτικών, κατέστη 
επίμαχο θέμα συζήτησης στο συνέδριο των Επιθεωρητών το 1930 . Όι εισηγη-
τές του συνεδρίου, τότε, διατύπωσαν επιφυλάξεις για το εύρος των αρμοδι-
οτήτων και υποστήριξαν ότι ο όγκος των διοικητικών καθηκόντων κινδύνευε 
να αλλοτριώσει το κατεξοχήν καθοδηγητικό τους έργο (Φίλος, 1984: 77-78) . 

Το ζήτημα τέθηκε εκ νέου από τον Ε . Παπανούτσο, το 1948, με πρόταση 
για ανάθεση του διοικητικού έργου στον Διοικητικό Προϊστάμενο και του κα-

6 . Ν . Δ . 651/1970 «Περί οργανώσεως της Γενικής Εκπαιδεύσεως και διοικήσεως του προ-
σωπικού αυτής», ΦΕΚ 179/29-8-1970 .

7 . Όι αρχές ήταν: α) ο διευθυντής του σχολείου, β) ο Επιθεωρητής, γ) ο Νομαρχιακός Επιθε-
ωρητής, δ) ο Γενικός Επιθεωρητής και ε) ο Εκπαιδευτικός Σύμβουλος (Φίλος, 1984: 149) .

8 . Ν . Δ . 651/1970, αρθ . 16-19 .
9 . Ν .Δ . 651/1970, αρθ . 35-42 .
10 . Ν . Δ . 651/1970, αρθ . 11 .
11 . Ν .Δ . 651/1970, αρθ . 34 .
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θοδηγητικού στον Σύμβουλο του δασκάλου, ενώ, ένα χρόνο αργότερα (1949), 
το θέμα επανήλθε στο εκπαιδευτικό συνέδριο που συγκάλεσε το Υπουργείο 
Παιδείας, επί υπουργίας Κ . Τσάτσου (Ιορδανίδης, 2004) . Στα δε πορίσματα 
της Επιτροπής Παιδείας, το 1961, θα προταθεί ο διορισμός εξειδικευμένων 
στελεχών ανά τομέα, με στόχο να χωριστεί η διοίκηση από την καθοδήγηση 
(Γέρου, 1985: 78-79· Ανδρέου & Παπακωνσταντίνου, 1994: 271) . 

Ό θεσμός του Επιθεωρητή, επίσης, χρησιμοποιήθηκε από τις κυβερνήσεις 
ως μοχλός πίεσης στο εκπαιδευτικό σώμα, με στόχο τη συμμόρφωση των εκ-
παιδευτικών στις υποδείξεις της προϊσταμένης αρχής . Όι εκάστοτε πολιτικές 
δυνάμεις συντήρησαν τα ελεγκτικά προνόμια των Επιθεωρητών και έδωσαν 
θέσεις ευθύνης σε πρόσωπα της εμπιστοσύνης τους, στοιχείο που εξυπηρε-
τούσε το πελατειακό κράτος . Η ίδια η στελέχωση του εποπτικού μηχανισμού, 
με συνεχείς τροποποιήσεις, αντικαταστάσεις και νομοθετικές ρυθμίσεις, απο-
τέλεσε αντικείμενο πολιτικών αντιπαραθέσεων και σκοπιμοτήτων (Ανδρέου & 
Παπακωνσταντίνου, 1994: 275-276· Συμεωνίδου, 2011: 117-118· Κωνσταντίνου 
Χ . & Κωνσταντίνου Ι ., 2017: 62-63, 71-74· Κασσωτάκης, 2018: 230-234) . 

Όι εκθέσεις υπηρεσιακής ικανότητας συχνά χαρακτηρίζονταν από «επι-
φανειακές διαπιστώσεις», «ανεπαρκείς αιτιολογήσεις», «ελλιπείς υποδεί-
ξεις» και παρουσίαζαν σημαντικές αποκλίσεις στη βαθμολογία και τον τρόπο 
εκτίμησης μεταξύ των Επιθεωρητών . Βαθμιαία, εξελίχθηκαν σε επίμαχο θέ-
μα που προκαλούσε δυσαρέσκειες στο εκπαιδευτικό σώμα και οδηγούσε σε 
αντιθέσεις και αντιδικίες με τη διοικητική ιεραρχία (Ιορδανίδης, 2004· Τσάνη, 
2016) . Όι εκθέσεις υπηρεσιακής ευδοκιμότητας εντάχθηκαν και λειτούργησαν 
στο πλαίσιο μιας προγραμματισμένης ελεγκτικής και ιδεολογικής στόχευσης . 
Η επιλογή αυτή, όπως παρατηρεί ο Π . Παπακωνσταντίνου (1993: 156), εξυ-
πηρετούσε συγκεκριμένους στόχους: απ’ τη μια, την ανάγκη «διαμόρφωσης ή 
υπογράμμισης του χαρακτήρα του λειτουργού, δηλ ., του στελέχους της πολι-
τείας που έχει επιφορτιστεί με την εκτέλεση ενός ηθικού έργου», και, από την 
άλλη, την οργάνωση ενός ιεραρχικά κατανεμημένου εκπαιδευτικού σώματος, 
άμεσα συνδεδεμένου με την υπηρεσιακή και μισθολογική του εξέλιξη .

Το πολιτικό κλίμα που δημιουργήθηκε μετά το 1974 ευνόησε την προώθη-
ση των παραπάνω ζητημάτων, που είχαν δημιουργήσει πολλά προβλήματα, 
ιδιαίτερα κατά την περίοδο της δικτατορίας, κυρίως, λόγω της άμεσης εξάρ-
τησης των Επιθεωρητών από την πολιτική εξουσία . Ταυτόχρονα, η κρατική 
παρέμβαση έχει αφήσει το στίγμα της στη δράση των εκπαιδευτικών οργα-
νώσεων . Όι ομοσπονδίες των εκπαιδευτικών (Δ .Ό .Ε ., Ό .Λ .Μ .Ε .) εισέρχονται 
στη μεταπολίτευση με διορισμένες από το δικτατορικό καθεστώς διοικήσεις 
και η πρόθεση για εκδημοκρατισμό εκδηλώνεται με τάσεις αυτονόμησης του 
συνδικαλιστικού κινήματος από το πολιτικό-κομματικό σύστημα . 



Κ ΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΤΡΙΤΉ ΕΛΛΉΝΙΚΉ ΔΉΜΟΚΡΑΤΙΑ (1974-2009): 
ΤΟ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΣΜΟ 
ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΉΣΉΣ ΤΉΣ ΔΉΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΉΣ

3.1.  Ή περίοδος από το 1974 έως το 1981

3.1.1.  Η παλινόρθωση της Δημοκρατίας: οι συνιστώσες της 
 και η κοινωνικο-πολιτική δυναμική (1974-1981)

Η πτώση της δικτατορίας το 1974 αποτελεί σημείο καμπής και μετάβασης σε 
μια νέα περίοδο που χαρακτηρίζεται από την αποκατάσταση της Δημοκρατί-
ας και των κοινοβουλευτικών θεσμών . Την περίοδο αυτή αποδυναμώνονται 
διαιρετικά σχήματα του παρελθόντος, με τη νομιμοποίηση του κομμουνιστι-
κού κόμματος12, λύνεται οριστικά το πολιτειακό ζήτημα της Ελλάδας, με τη 
διενέργεια δημοψηφίσματος (8-12-1974), και διαμορφώνονται σταθεροί κα-
νόνες για τη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος, με την ψήφιση του 
Συντάγματος το 1975 (Βούλγαρης, 2016: 87-92) . Η μετάβαση στη σύγχρονη 
ελληνική πολιτική ιστορία, που χαρακτηρίζεται ως μεταπολίτευση, συμπυ-
κνώνει, πολιτικά και συνταγματικά, την εγκαθίδρυση της Τρίτης Ελληνικής 
Δημοκρατίας, την εμφάνιση νέων πολιτικών σχηματισμών και την αναδιάταξη 
των κέντρων εξουσίας (Λυριντζής, 2007: 45-47) . Μέχρι το τέλος της δεκαετίας 
του ’70 και, κυρίως, μετά τις εκλογές του 197713, στο κομματικό σύστημα επι-

12 . Στις 23 Σεπτεμβρίου του 1974 καταργήθηκε ο αναγκαστικός νόμος 509 και νομιμοποιή-
θηκε η δράση των κομμουνιστικών κομμάτων . Ό αριστερός συνασπισμός, στις πρώτες βουλευ-
τικές εκλογές (1974), εκπροσωπήθηκε από το κόμμα της Ενωμένης Αριστεράς (Κ .Κ .Ε .–Ε .Δ .Α .–
Κ .Κ .Ε . εσωτερικού), με πρόεδρο τον Η . Ηλιού . Η συνεργασία δεν συνεχίστηκε και στις εκλογές 
του 1981 το Κ .Κ .Ε . εσωτερικού θα πάρει μέρος ξχωριστά . 

13 . Αυτή την περίοδο διενεργούνται δύο βουλευτικές εκλογές, το 1974 και το 1977 . Στις 
πρώτες εκλογές αξιωματική αντιπολίτευση αναδεικνύεται η Ένωση Κέντρου-Νέες Δυνάμεις 
(Ε .Κ .-Ν .Δ .), η οποία, μετά τις εκλογές του 1977, χάνει σημαντικό τμήμα του εκλογικού της σώ-
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κρατούν τρεις πολιτικές δυνάμεις: Δεξιά (ή Κεντροδεξιά), Κέντρο (ή Κεντρο-
αριστερά) και Αριστερά (Νικολακόπουλος, 1989· Λυριντζής, 2007: 48) . 

Στις εκλογές του 1974 πρώτο κόμμα θα αναδειχθεί η Ν .Δ . (54,4% με 216 
έδρες), με πρωθυπουργό τον Κ . Καραμανλή (Νικολακόπουλος, 2007: 70) . Πα-
ρά τις συντηρητικές δυνάμεις που διατηρεί την περίοδο αυτή, τόσο στην πολι-
τική ηγεσία του κόμματος όσο και στην εκλογική βάση14, ανατρέπει το παλιό 
κομματικό πρότυπο της Ε .Ρ .Ε . και αναλαμβάνει να υλοποιήσει τον αστικό 
εκσυγχρονισμό τού δημόσιου τομέα και της διοίκησης του κράτους, με στόχο 
την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Όικονομική Κοινότητα (Ε .Ό .Κ .) . Σε 
ιδεολογικό επίπεδο, ξεπερνά το παραδοσιακό αντικομμουνιστικό γνώρισμα 
της μεταπολεμικής Δεξιάς και υιοθετεί την ιδεολογία του φιλελευθερισμού 
(Βερναρδάκης & Μαυρής, 1986) . Η συγκεκριμένη κατεύθυνση, ωστόσο, δεν 
θα μεταφραστεί σε κάποια αντίστοιχη πολιτική πρόταση και ο φιλελευθερι-
σμός της Δεξιάς θα χαρακτηριστεί «νοθευμένος» (Μαυρογορδάτος, 1998: 53) 
ή «κίβδηλος» (Λυριντζής, 2007: 49-51) .

Παράλληλα, στην πολιτική σκηνή εμφανίζονται νέοι σχηματισμοί (κόμμα-
τα μαζών) και ανανεώνονται οι μορφές πολιτικής αντιπροσώπευσης, οργά-
νωσης και λειτουργίας των κομμάτων . Τα κέντρα εξουσίας, που κυριάρχησαν 
στο παρελθόν, παραμερίζονται και τα δίκτυα των παλαιών προδικτατορικών 
κομμάτων εξασθενούν (ανανεώνεται, δηλαδή, το βουλευτικό σώμα από πρό-
σωπα που εκλέγονται για πρώτη φορά) . Σχέσεις «πάτρωνα-ψηφοφόρου» και 
εξωθεσμικές συνθήκες συναίνεσης, που χαρακτήριζαν για χρόνια την πολιτική 
κουλτούρα της Ελλάδας, εξακολουθούν να κυριαρχούν (Χαραλάμπης, 1989: 
303-313· Mavrogordatos, 1997: 1-2), αλλά, σταδιακά, αποκτούν διαφορετική 
και λιγότερο παραδοσιακή μορφή15 .

Όι νέοι κομματικοί σχηματισμοί αποκτούν μια καλά οργανωμένη βά-
ση υποστηρικτών και ισχυρή κοινωνική διείσδυση (Βερναρδάκης & Μαυρής, 
1986· Βούλγαρης, 2016: 91· Pappas, 2009: 320-322) . Η εικόνα αυτή χαρακτη-
ρίζει ιδιαίτερα το νεοσύστατο Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑ .ΣΌ .Κ .), 
που, σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα καταφέρει να εδραιώσει τη θέση του 
στο κομματικό σύστημα16 και να εξελιχθεί, το 1981, σε νικηφόρο ρεύμα . Η 

ματος και, σταδιακά, διαλύεται . Τον Μάϊο του 1980 επικεφαλής της κυβέρνησης της Ν .Δ . ορί-
στηκε ο Γ . Ράλλης μετά την εκλογή του Κ . Καραμανλή στην Προεδρία της Δημοκρατίας . Η κυ-
βέρνηση του Γ . Ράλλη παρέμεινε στην εξουσία μέχρι τις εκλογές της 18ης Όκτωβρίου του 1981 .

14 . Ενδεικτικό του συντηρητισμού που διαπερνά την εκλογική βάση του κόμματος είναι το 
αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος για την μοναρχία . Σχεδόν όλοι οι υποστηρικτές της μοναρχί-
ας είχαν ψηφίσει στις εκλογές το κόμμα της Ν .Δ . (Νικολακόπουλος, 2007: 71) .

15 . Βλ . Μέρος Β΄, κεφάλαιο Γ΄, 3 .2 .1 .
16 . Στις εκλογές του 1977 το ΠΑ .ΣΌ .Κ . διπλασιάζει την εκλογική του δύναμη (από 13,6% το 

1974 σε 25, 3% το 1977) και γίνεται αξιωματική αντιπολίτευση με 93 έδρες (Νικολακόπουλος, 
2007: 70) .
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ιδεολογία και οι πρακτικές του, που διαμορφώνονται στη βάση του λαϊκι-
σμού (Lyrintzis, 1987· Λυριντζής & Σπουρδαλάκης, 1993) και της ριζοσπαστι-
κής αριστερής ιδεολογίας, με κύριες τάσεις την αντί-ελίτ κινητοποίηση των 
μαζών και αντιιμπεριαλιστικά στοιχεία, υπήρξαν καταλυτικά τα πρώτα χρό-
νια της μεταπολίτευσης . Το σοσιαλιστικό κίνημα, με ηγέτη τον Α . Παπαν-
δρέου, αναπτύσσει οργανωτικούς πυρήνες στο σύνολο των εργαζομένων της 
χώρας, υιοθετεί αιτήματα που είχαν τεθεί επιτακτικά στην ελληνική κοινω-
νία (κυρίως της παλαιοκομματικής αριστεράς) και ασκεί σημαντική επιρροή 
στους συνδικαλιστικούς φορείς (Βερναρδάκης & Μαυρής, 1986· Σπουρδαλά-
κης, 1998· Λυριντζής, 2007· Βούλγαρης, 2016) . Αντίστοιχη είναι και η επιρροή 
του σοσιαλιστικού κόμματος στις ομοσπονδίες των εκπαιδευτικών, με τάσεις 
ενσωμάτωσης των μελών και πρόθεση την αυτονόμηση και αυτοδιαχείριση 
των συνδικάτων17 .

Η Ν .Δ . ακολουθεί παράλληλους οργανωτικούς σχηματισμούς και σχέσεις, 
χωρίς, όμως, να αποκτήσει, την περίοδο αυτή, την ιδεολογική κυριαρχία, που 
κατακτά το ΠΑ .ΣΌ .Κ ., στα κοινωνικά στρώματα (Λυρινζτής, 2007: 54) . Μετά 
την εκλογική νίκη της Ν .Δ . (1974-1977), οι πολιτικές επιλογές του κόμματος 
καθορίστηκαν (ιδιαίτερα σε ζητήματα εσωτερικής πολιτικής) από το δίλημμα 
της ρήξης ή μη με τα προδικτατορικά δίκτυα (Νικολακόπουλος, 2007: 71) και 
την υπέρβαση των προβλημάτων που προκαλούσε η ενσωμάτωση στην ευρω-
παϊκή κοινότητα . Η λύση αυτών των ζητημάτων απαιτούσε τη διαμόρφωση 
θεσμών με ευρωπαϊκό χαρακτήρα και τη συναίνεση των κοινωνικών στρωμά-
των που αμφισβητούσαν τον αστικό εκσυγχρονισμό . Την ισορροπία αυτή επι-
χείρησε ο Κ . Καραμανλής προχωρώντας σε έναν ελεγχόμενο εκσυγχρονισμό 
των θεσμών (Νικολακόπουλος, 2007· Βούλγαρης, 2016) .

Στην εκπαίδευση η αναγκαιότητα μεταρρύθμισης και, κυρίως, προσαρ-
μογής του εκπαιδευτικού συστήματος στις κοινωνικό-οικονομικές ανάγκες 
της χώρας ήταν ένα αίτημα που εκφράστηκε με τη μεταρρύθμιση του 1964 . 
Το αίτημα αυτό συμπύκνωνε ένα ευρύ φάσμα κοινωνικό-πολιτικών δυνάμε-
ων φιλελεύθερου προσανατολισμού και κατευθύνθηκε από την έκθεση του 
Ό .Ό .Σ .Α . της περιόδου για την ελληνική εκπαίδευση18 (Βεργίδης, 1981: 22-
23· Ψαχαρόπουλος & Καζαμίας, 1985: 23· Χαραλάμπους, 2007) .

Την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1964, που παρέμενε σε εκκρεμότητα, 
ήρθε, σε αυτή την ιστορική συγκυρία, να κατοχυρώσει και να εξειδικεύσει ο 

17 . Βλ ., Γ΄ μέρος του βιβλίου .
18 . Όπως επισημαίνει ο Καζαμίας (1986: 12), από τη δεκαετία του 1960 διεθνείς οργανι-

σμοί, όπως ο Ό .Ό .Σ .Α ., το Συμβούλιο της Ευρώπης, η Διεθνής Τράπεζα, προβάλουν σταθερά το 
εκσυγχρονιστικό μοντέλο συγκρότησης των εκπαιδευτικών συστημάτων . Το μοντέλο αυτό, μά-
λιστα, επισημαίνεται σε διεθνή συνέδρια και σχέδια οικονομικής ανάπτυξης των εθνών-κρατών 
και υιοθετείται, σε ένα βαθμό, από τους Έλληνες μεταρρυθμιστές .
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Κ . Καραμανλής και το κόμμα της Ν .Δ . Στο πεδίο της εποπτείας και της αξι-
ολόγησης, η κυβέρνηση συγκροτεί επιτροπές με στόχο την τροποποίηση του 
ν .δ . 651/70 και, παρότι στην έκθεση του Ό .Ό .Σ .Α . επισημαίνεται η απουσία 
ευρύτερων μορφών αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, που θα αποτυπώ-
νουν την αποδοτικότητα και τη λειτουργικότητα του εκπαιδευτικού συστήμα-
τος στην Ελλάδα19, περιορίζεται σε επιμέρους ρυθμίσεις που δεν αλλοιώνουν 
την ουσία και το περιεχόμενο του θεσμού . 

3.1.2.  Η διαμόρφωση του θεσμού εποπτείας της εκπαίδευσης 
 πριν την ψήφιση του νόμου 309/1976: η κριτική των κομμάτων 
 της αντιπολίτευσης

Το 1974, με αφορμή την τροποποίηση του ν .δ . 651/70 και τη σύνταξη νέου 
νομοθετήματος, ξεκίνησε, μεταξύ άλλων, και η συζήτηση για τον θεσμό της 
εποπτείας στην εκπαίδευση . Το σχέδιο νόμου θα συζητηθεί σε δύο επιτροπές, 
των υπηρεσιακών παραγόντων20 και της Επιτροπής Δομής της Παιδείας21, 
ενώ, στη συνέχεια, θα τεθεί για επεξεργασία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Παιδείας . Στην πρώτη (υπηρεσιακή) επιτροπή, υπό την προεδρία του Υφυ-
πουργού Παιδείας Π . Καραπιπέρη, συμμετέχουν οι πρόεδροι της Δ .Ό .Ε . και 
της Ό .Λ .Μ .Ε ., Α . Ντόγκας και Ν . Μιχαήλ, αντίστοιχα . Όι πρώτες θέσεις, που 
εκφράστηκαν απ’ την πλευρά των προέδρων, δεν αμφισβητούν τον θεσμό της 
εποπτείας ούτε προτείνουν κάποιο διαφορετικό πλαίσιο λειτουργίας, αλλά 
περιορίζονται σε προτάσεις για την επανάκριση του εποπτικού προσωπικού22 . 

Μετά τις αρχικές συζητήσεις, το νομοσχέδιο προωθείται στην Επιτροπή Δο-
μής της Παιδείας, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι της δημόσιας πρωτο-
βάθμιας (Σπ . Μιχόπουλος) και δευτεροβάθμιας (Β . Ντούγκας, Α . Χατζηεμμα-
νουήλ) εκπαίδευσης . Στη συζήτηση οι εκπρόσωποι θα θέσουν το ζήτημα των 

19 . Βλ . Μέρος Γ΄, κεφάλαιο ΣΤ΄, 6 .5 .1 . και 6 .5 .2 .
20 . Η επιτροπή συγκροτήθηκε επί υπουργίας Παν . Ζέπου, στις 20/12/74, με σχετική Υπουρ-

γική Απόφαση Φ 90045/21/119115/20 .12 .1974 (ΦΕΚ, 1368/31-12-1974, τ . Β΄) . 
21 . Μέλη της «Επιτροπής Δομής της Παιδείας» είναι οι Ι . Θεοδωρακόπουλος, Ι . Κακριδής, 

Π . Πρεβελάκης, Ι . Μ . Παναγιωτόπουλος, Π . Θεοχάρης, Λ . Πολίτης, Λ . Μονογιός, Α . Μωραΐτης . 
Μετά την άρνηση των Ι . Κακριδή και Λ . Πολίτη να αποδεχτούν τη συμμετοχή τους, η επιτροπή 
ανασυγκροτείται και μέλη της είναι οι Ι . Θεοδωρακόπουλος, Περ . Θεοχάρης, Κων . Κριμπάς, Ι . 
Ταμβακλής, Ι . Ξηροτύρης, Β . Ντούγκας, Α . Χατζηεμμανουήλ, Αντ . Μωραΐτης, Δ . Μονογιός, Σπ . 
Μιχόπουλος, Ι . Αναστασιάδης, Ι . Μ . Παναγιωτόπουλος . Στις 10/3/1975 πραγματοποιήθηκε η 
πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής, στην οποία οι Κριμπάς, Αναστασιάδης και Παναγιωτόπουλος 
δήλωσαν ότι αδυνατούν να συμμετέχουν, ενώ ο Μωραΐτης παραιτήθηκε στα μέσα Απριλίου του 
1975 (Βασιλού-Παπαγεωργίου, 1996: 102) .

22 . Διδασκαλικό Βήμα, 1974, αρ . φ . 766: 4· Πληροφοριακό Δελτίο, Ό .Λ .Μ .Ε ., 1975, τχ . 428/ 
429: 3-9, τχ . 433: 13-21 .


