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Ν Ε Α  Ε Κ Δ Ο Σ Η

Γεράσιμος  Δ.  Αρσένης

ΓΙΑΤΙ  ΔΕΝ  ΕΚΑΤΣΑ  ΚΑΛΑ
Η εμπειρία της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης 1996-2000 

Γιατί η Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, που εφάρμοσε ο Γεράσιμος Αρσένης 
το 1996, όταν ανέλαβε το Υπουργείο Παιδείας, αποδομήθηκε μετά τις 
εκλογές του 2000 από το ίδιο κόμμα, με τον ίδιο πρωθυπουργό και άλλο 
υπουργό Παιδείας; 

Τι έφταιξε; 

 Ποιο ρόλο έπαιξαν τα οργανωμένα εκπαιδευτικά συμφέροντα 
και ειδικότερα ποιος ήταν ο ρόλος των μεγάλων εκδοτικών 
συγκροτημάτων; 

 Πόσο επηρέασαν τις εξελίξεις τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με την 
υπερβολική έμφαση στο θέαμα σε βάρος του περιεχομένου; 



 Ποιος ήταν ο ρόλος του Σημίτη και πόσο η πολιτική αντιπαράθεση 
Σημίτη-Αρσένη για την πρωθυπουργία επηρέασε τις εξελίξεις στον 
χώρο της Παιδείας;

 Λειτούργησε ικανοποιητικά το κοινοβουλευτικό πολίτευμα και 
ποιος ήταν ο ρόλος των κομμάτων;

 Πόσο επηρέασαν την έκβαση της μεταρρύθμισης οι κινητοποιήσεις 
των εκπαιδευτικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, η 
αντιπαράθεση με τον συνδικαλισμό και οι καταλήψεις των 
μαθητών;

Το Α΄ μέρος του βιβλίου παρουσιάζει το κλίμα που επικρατούσε στον 
εκπαιδευτικό χώρο πριν από τη μεταρρύθμιση καθώς και τις πρώτες 
δηλώσεις για τα βασικά χαρακτηριστικά της. Το Β΄ μέρος του βιβλίου 
ασχολείται με το ουσιαστικό περιεχόμενο της Εκπαιδευτικής μεταρ-
ρύθμισης και παρουσιάζει τις μεγάλες τομές που εισήχθησαν και 
εφαρμόστηκαν. 

Στόχος του Γεράσιμου Αρσένη, αφενός, να βοηθήσει τον αναγνώστη να 
δώσει ο ίδιος απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά και, αφετέρου, να ανοίξει 
επιτέλους έναν διάλογο για το τι πρέπει να γίνει, εάν τελικά αποφασίσουμε
να επιχειρήσουμε πάλι μια βασική τομή στην εκπαίδευση: 

Σήμερα τα παιδιά αυτά του τότε ενηλικιωθεί, έχουν μπει στην παραγωγή, 
έχουν ίσως ήδη δημιουργήσει δικές τους οικογένειες. Ζουν την κρίση που μας
έφερε η χαμηλή μας ανταγωνιστικότητα, δηλαδή η υποβάθμιση του 
εκπαιδευτικού μας συστήματος, και αντιμετωπίζουν με αγωνία το μέλλον το 
δικό τους και των παιδιών τους. Τους καλώ να σκεφθούν πόσο διαφορετική 
θα ήταν σήμερα η κατάσταση, αν όλα αυτά τα 15 χρόνια συνεχιζόταν το έργο 
της Εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. 

Αν είναι κάτι που θέλω να ξεχωρίσω, είναι τούτο εδώ: Πόσο ανήθικο παιχνίδι
είναι η εκμετάλλευση της αφέλειας, του ενθουσιασμού, του αυθορμητισμού 
και του αντιεξουσιαστικού παρορμητισμού του νέου για αλλότριους 
σκοπούς. Στην περίπτωση της Εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, θα ήθελα οι 
μαθητές της εποχής εκείνης να σκεφτούν μήπως έγιναν πιόνια ενός 
ανελέητου πολέμου σκοπιμοτήτων και ιδιοτέλειας που παίχθηκε πάνω από 
το κεφάλι τους. 

Δεκαπέντε χρόνια μετά, αισθάνομαι ότι οφείλω να τους εξηγήσω γιατί δεν 
«έκατσα καλά». 
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