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Περίληψη 
 

Η εκπαιδευτική µεταρρύθµιση του 1976 απέκτησε τη δυναµική της από τον 
απόηχο της µεταπολίτευσης και την ανάγκη εκσυγχρονισµού της παιδείας. Ήταν 
προσπάθεια µιας βαθιάς τοµής στη δοµή της εκπαίδευσης,  θέτοντας νέους στόχους 
για όλες τις βαθµίδες, καθιερώνοντας τη δηµοτική γλώσσα, την τεχνική 
επαγγελµατική εκπαίδευση και το εννιάχρονο υποχρεωτικό σχολείο. Εντούτοις, η 
ευρεία πολιτική συναίνεση για τη µεταρρύθµιση δεν αποτέλεσε αφετηρία για 
πραγµατική βελτίωση. Παρά τα θετικά σηµεία, η εσωτερική λειτουργία της 
εκπαίδευσης δεν µεταβλήθηκε. Οι µέθοδοι, οι τρόποι διδασκαλίας, τα αναλυτικά 
προγράµµατα, τα µέσα µάθησης, η αποµνηµόνευση παρέµειναν αναλλοίωτα. Επίσης, 
τα νέα µέτρα ενίσχυσαν το συγκεντρωτισµό και  τον έλεγχο από την κεντρική 
διοίκηση. Η αιχµή της µεταρρύθµισης, η στροφή προς την τεχνική εκπαίδευση 
αντιµετωπίστηκε µε καχυποψία. Η θεσµοθέτηση των πανελλήνιων εξετάσεων 
ενέτεινε την παραπαιδεία. Τέλος, ο πολύ περιορισµένος αριθµός εισακτέων στα 
πανεπιστήµια οδήγησε χιλιάδες Έλληνες φοιτητές στα πανεπιστήµια του εξωτερικού. 
Ουσιαστικά τα εκπαιδευτικά µέτρα σηµαδεύτηκαν από µια αντίφαση, την τάση για 
εκσυγχρονισµό και την άρνησή του.  

 
Λέξεις κλειδιά: εκπαίδευση, µεταρρύθµιση 1976, δηµοτική γλώσσα, τεχνική 
εκπαίδευση. 
 

1. Εισαγωγή  
 

Οι εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις όταν θεσµοθετούνται έχουν συνήθως πίσω 
τους µια µακρόχρονη ιστορία. Οι µεταρρυθµίσεις εκφράζουν µια ιστορική στιγµή και 
το συσχετισµό των κοινωνικών δυνάµεων τη στιγµή αυτή (Ηλιού,1984, σ.192).  Η 
θεσµοθέτησή τους έρχεται να αποτυπώσει µια γενικευµένη συνειδητοποίηση 
προβληµάτων και αναγκών, θεωρητικές αναζητήσεις, συγκεκριµένες µελέτες και 
διευκρινήσεις τεχνικών και παιδαγωγικών θεµάτων, αναµετρήσεις και συγκρούσεις 
κοινωνικών και πολιτικών δυνάµεων, µια ολόκληρη σειρά κοινωνικών, οικονοµικών 
και πολιτικών παραµέτρων.  

Η ελληνική εκπαίδευση καθόλη τη διάρκεια της ελληνικής πολιτείας δεν 
έπαψε να αποτελεί αντικείµενο αναµέτρησης, ανάλογα µε τις κοινωνικές και 
πολιτικές δυνάµεις της εκάστοτε εποχής. Κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα, οι 
εκπαιδευτικές µεταρρυθµιστικές προσπάθειες και οι αντιµεταρρυθµιστικές 
εκστρατείες αποτέλεσαν ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της εκπαιδευτικής πολιτικής 
(∆ηµαρά, 1975).  
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Ειδικότερα το θέµα της γλώσσας ήταν επιβαρυµένο από έναν ισχυρό 
κοινωνικό συµβολισµό, ο οποίος είχε κληρονοµηθεί από τη µακρά παράδοση της 
αντίθεσης ανάµεσα στη γραπτή αττικίζουσα και την κοινή οµιλούµενη γλώσσα. Με 
αυτό τον τρόπο, το γλωσσικό ζήτηµα υπήρξε ένα πρόσφορο πεδίο πάνω στο οποίο 
καλλιεργήθηκαν σοβαρές αντιπαραθέσεις ιδεών και συµπεριφορών σε κρίσιµες 
φάσεις ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας. Αιτία ήταν η επίµονη αναζήτηση ενός 
ενιαίου γλωσσικού οργάνου, προκειµένου να συγκροτηθεί η εθνική παιδεία, καθώς 
και η συστηµατική καλλιέργεια και προβολή της οµιλούµενης γλώσσας από νέες 
κοινωνικές δυνάµεις, οι οποίες επιχειρούσαν να διαχειριστούν µε νέους όρους και µε 
νέα γλώσσα τα ζητήµατα της αγωγής και της αυτογνωσίας του έθνους. 

Από τη στιγµή που ο δηµοτικισµός άρχισε να αναπτύσσεται ως κίνηµα στις 
αρχές του 20ου αιώνα εξελίχθηκε ταχέως σε κίνηµα εκσυγχρονισµού. ∆ιέθετε δηλαδή, 
και ως προς τα αιτήµατά του και ως προς τους φορείς του, όλα εκείνα τα 
χαρακτηριστικά που παραπέµπουν σ' αυτό που γίνεται και σήµερα αντιληπτό ως 
εκσυγχρονισµός: κοινωνική κινητικότητα, χειραφετήσεις από αρχαϊκά πρότυπα ζωής, 
επιστηµονισµός, αποσύνδεση όχι µόνο της εκκλησίας από το κράτος αλλά και της 
θρησκευτικότητας από τη θετική σκέψη, κοινωνική δικαιοσύνη, κτλ (Νούτσος, 1994, 
σ. 165-6). Ταυτόχρονα, ο εκσυγχρονισµός έγινε συνώνυµο του εξευρωπαϊσµού 
(Πατρικίου, 1999, σ.179-181). 

Η τελευταία αντίδραση για την καθιέρωση της δηµοτικής έλαβε χώρα το  
1964. Ενώ η κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου συζητούσε την εκπαιδευτική 
µεταρρύθµιση, της οποίας ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά ήταν η διδασκαλία της 
δηµοτικής, υποβλήθηκαν καταγγελίες στην Ιερά Σύνοδο για την «αντεθνική και 
ανίερη συνωµοσία των απάτριδων και άθεων ανατροπέων της εθνικής µας παιδείας». 
Οι καταγγέλλοντες ζητούσαν τον αφορισµό του Ευάγγελου Παπανούτσου και την 
απαγόρευση των αντιθρησκευτικών βιβλίων. Για την καταγγελία η Ιερά Σύνοδος 
διόρισε Επιτροπή Αρχιερέων για τη διερεύνηση του περιεχοµένου των συγγραµµάτων 
αυτών (Πατρικίου, 1999, σ.167-178). 

 
2. Η θεσµοθέτηση της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης 

 
Μετά την πτώση της δικτατορίας, η ανάγκη για αναδιοργάνωση της 

εκπαίδευσης έγινε πλέον πιεστική. Κατά την περίοδο της επταετίας είχαν 
συσσωρευτεί πολλά εκπαιδευτικά προβλήµατα τα οποία παρέµειναν άλυτα, γι’ αυτό 
οι απαιτήσεις για εκπαιδευτική αλλαγή ήταν δυναµικές (Kazamias, 1978, p. 21-45). 
Τα µεγάλα ποσοστά αναλφάβητων, η συσσώρευση χιλιάδων αποφοίτων της µέσης 
εκπαίδευσης χωρίς καµιά εξειδίκευση, αλλά και οι νέες συνθήκες που 
διαµορφώνονταν για τη χώρα µε την προοπτική της ένταξης στις Ευρωπαϊκές 
Κοινότητες, επέβαλαν  την ανάγκη εκσυγχρονισµού της εκπαίδευσης. Εξάλλου, η 
χρήση της καθαρεύουσας από τους δικτάτορες της αφαίρεσε και το τελευταίο 
αποµεινάρι κοινωνικής χρησιµότητας (Φραγκουδάκη, 2001, σ. 87). 

Ήδη από το πρώτο καλοκαίρι της µεταπολίτευσης παρατηρήθηκε µια έντονη 
κίνηση για µια ουσιαστική εκπαιδευτική µεταρρύθµιση από όλες τις πολιτικές 
παρατάξεις (Persianis, 1978), p. 51-59). Η αντιλειτουργικότητα του υπάρχοντος 
εκπαιδευτικού συστήµατος κατέστη φανερή, αφού δεν µπορούσε πλέον να 
ανταποκριθεί στον κατανεµητικό και ιδεολογικό του ρόλο (Φραγκουδάκη, 1979, σ. 9-
22). Εµβαθύνοντας την πολιτική µεταβολή, το αίτηµα της εκπαιδευτικής αλλαγής 
εµφάνιζε µια πληθώρα λόγων, κοινωνικών, οικονοµικών, τεχνικών, επιστηµονικών, 
ψυχολογικών, που ζητούσαν βαθιές αλλαγές για τον εκσυγχρονισµό της εκπαίδευσης 
(Χατζηστεφανίδη,1986, σ. 304).  
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Η κοινή απαίτηση για σωστή και πολύπλευρη παιδεία διατυπώθηκε και στο 
νέο  Σύνταγµα του 1975. Σύµφωνα µε το άρθρο 16, η εκπαίδευση αποτελούσε βασική 
αποστολή στην ηθική, πνευµατική, επαγγελµατική, και φυσική αγωγή των Ελλήνων 
και στην ανάδειξή τους σε ελεύθερους και υπευθύνους πολίτες. Αποσκοπούσε επίσης 
στην ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησής τους. Στο ίδιο άρθρο 
διακηρύχτηκε ότι όλοι οι Έλληνες έχουν δικαίωµα δωρεάν παιδείας σε όλες τις 
βαθµίδες αυτής. Επιπλέον, τα έτη της υποχρεωτικής εκπαίδευσης δεν µπορεί να ήταν 
λιγότερα από εννέα (Το Σύνταγµα, 1987, σ.171).  

Το 1976 η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας επιχείρησε µια συνολική 
αναδιάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος (Φραγκουδάκη, 1979, σ. 9-22). Στην 
ουσία η µεταρρύθµιση του 1976 θεσµοθετούσε τα βασικά αιτούµενα της αστικής, 
φιλελεύθερης µεταρρύθµισης που εκκρεµούσε από τις αρχές του αιώνα και είχε ήδη 
επιχειρηθεί να εφαρµοστεί σε διαφορετικές εκδοχές το 1917, το 1929 και το 1964. Η 
τελευταία µεταρρύθµιση είχε καταργηθεί από τη δικτατορία για να αναδυθεί κατά τη 
µεταπολίτευση από την παράταξη που ουσιαστικά είχε σταθεί δυναµικά απέναντί της 
12 χρόνια νωρίτερα. Το ιστορικά πρωτότυπο στοιχείο της µεταρρύθµισης του 1976 
ήταν ότι θεσµοθετήθηκε από το συντηρητικό κόµµα που ως τότε εναντιωνόταν σε 
αυτή την αλλαγή, ενώ η ίδια δεν ακυρώθηκε στη συνέχεια µε µια αντιµεταρρύθµιση. 
Αντιθέτως οι αλλαγές του 1976 αποτέλεσαν το απαραίτητο υπόστρωµα για τις 
µεταρρυθµίσεις που εισήγαγε το ΠAΣOΚ µετά την άνοδό του στην εξουσία.  

Ήδη από τον πρώτο χρόνο η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας είχε αρχίσει 
την προετοιµασία για την νοµοθετική ρύθµιση της εκπαιδευτικής  µεταρρύθµισης και 
την επίλυση διαφόρων εκπαιδευτικών προβληµάτων. Έγινε κατάλληλη προετοιµασία 
και µελέτη από ειδικές επιτροπές αρχίζοντας από την ιεράρχηση και τον 
προγραµµατισµό των στόχων που έπρεπε να επιδιωχθούν και των προβληµάτων που 
έπρεπε να ρυθµιστούν. Η σοβαρότητα µε την οποία αντιµετώπιζε η κυβέρνηση τη 
µεταρρύθµιση αποδεικνύεται από το γεγονός ότι οι συσκέψεις που προηγήθηκαν της  
ψήφισης των νόµων πραγµατοποιήθηκαν υπό την προεδρία του ίδιου του 
Πρωθυπουργού, αφού όπως ανέφερε ο ίδιος: «Είναι αναγκαίον να δοθεί λύσις εθνική 
εις το εκπαιδευτικόν θέµα» (Πρακτικά, 1976, σ. 4017).   

Η πρώτη σύσκεψη πραγµατοποιήθηκε στις 17 Ιανουαρίου 1976 στο 
Υπουργείο Παιδείας µε θέµα τα µεταρρυθµιστικά µέτρα που έπρεπε να επιχειρηθούν. 
Η παρουσία του ίδιου του Πρωθυπουργού όσο και η σύνθεση των µελών της 
σύσκεψης (Πρυτάνεις πανεπιστηµίων, πρόεδροι, ΟΛΜΕ, ∆ΟΕ, Ακαδηµαϊκοί)  
φανέρωναν τη βαρύτητα της (Χοντολίδου, 1987, σ. 20). Ανέφερε για αυτή ο 
υφυπουργός παιδείας: «Η εκπαίδευση αποτελεί επένδυση πάγιου κεφαλαίου µια και 
δηµιουργεί το απαιτούµενο για την οικονοµική, κοινωνική, και πολιτιστική ανάπτυξη 
της χώρας ανθρώπινο δυναµικό» (Μπουζάκης, 1995, σ. 28).  

Η συζήτηση επικεντρώθηκε σε δύο κύρια θέµατα. Πρώτον, στο µεγάλο 
αριθµό υποψηφίων για τα ανώτερα τεχνολογικά ιδρύµατα και δεύτερον στην οριστική 
λύση του γλωσσικού ζητήµατος. Στη σύσκεψη αποφασίστηκε πως στο πρώτο θα 
δίνονταν λύση µε την στροφή προς την τεχνική-επαγγελµατική εκπαίδευση, στόχο 
που οµόφωνα υποστήριξαν όλα τα µέλη της σύσκεψης. Σχετικά µε το γλωσσικό 
ζήτηµα η απόφαση λήφθηκε µε σχετική πλειοψηφία αφού από τα 10 µέλη  της 
σύσκεψης τα δύο διαφώνησαν µε την καθιέρωση της δηµοτικής γλώσσας ως 
αποκλειστικού οργάνου της ελληνικής πολιτείας και παιδείας.  

Τα τελικά συµπεράσµατα στα οποία κατέληξε η σύσκεψη ήταν τα ακόλουθα: 
Αποφασίστηκε να καθιερωθεί σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης η δηµοτική 
γλώσσα µε βάση τη γραµµατική του Μανώλη Τριανταφυλλίδη (Roberts., 1976, p.52). 
Στο Γυµνάσιο θα διδάσκονταν αρχαία κείµενα από µεταφράσεις ενώ στο Λύκειο θα 
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διδάσκονταν και η αρχαία γλώσσα. Ακόµη, για την καλλιέργεια της κλασικής 
παιδείας προβλέφθηκε να λειτουργήσουν ορισµένα ειδικά Κλασικά Λύκεια.  

Επιπλέον, αποφασίστηκε ότι η υποχρεωτική εκπαίδευση θα γίνονταν 
εννιάχρονη (εξατάξιο ∆ηµοτικό σχολείο, τριετές Γυµνάσιο). Μετά το Γυµνάσιο οι 
µαθητές και ύστερα από επιτυχή εξέταση θα µπορούσαν να εισάγονται στο τριετές 
Λύκειο ή σε τριετή Τεχνική Επαγγελµατική Σχολή. Οι απόφοιτοι των Λυκείων θα 
µπορούσαν να εισάγονται κατόπιν πανελληνίων εξετάσεων στα Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα. Αντίστοιχα οι απόφοιτοι των Τεχνικών Επαγγελµατικών 
Σχολών θα εισάγονταν στις Ανώτερες Τεχνικές Επαγγελµατικές σχολές. Με αυτό τον 
τρόπο θα ενθαρρύνονταν η στροφή  προς στην Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση 
και θα περιορίζονταν ο αριθµός των αποφοίτων στην Ανώτατη Εκπαίδευση 
(Μπουζάκης, 1995, σ. 170). 

Πριν από την ψήφιση των τελικών νοµοσχεδίων της µεταρρύθµισης  
προηγήθηκε η συζήτηση στη Βουλή. Η συζήτηση για το σχέδιο νόµου της Νέας 
∆ηµοκρατίας περιορίστηκε κυρίως σε δύο θέµατα, στο γλωσσικό ζήτηµα» 
(Πρακτικά, 1976, σ. 4017)  και στη στροφή στην τεχνική εκπαίδευση. Η 
αντιπολίτευση οµόφωνα πρότεινε ως συµπληρωµατικό της µεταρρύθµισης την 
καθιέρωση του µονοτονικού συστήµατος» (Πρακτικά, 1976, σ. 4022).  Την πρόταση 
για την καθιέρωση του µονοτονικού απέρριψε ο Υπουργός Παιδείας Γεώργιος 
Ράλλης µε το αιτιολογικό ότι: «δεν έχει ωριµάσει ο καιρός δια την κατάργηση των 
τόνων» (Λαµψίδης, 1976). Στη φάση των τροπολογιών συζητήθηκε εκτενέστερα και 
το θέµα της λεγόµενης κάθαρσης του κλάδου της εκπαίδευσης από πρόσωπα τα οποία 
είχαν συνεργαστεί µε τη δικτατορία (Πρακτικά, 1976, σ. 4040).    

Από τα κόµµατα της αντιπολίτευσης µόνο η Ε∆ΗΚ στήριξε οµόφωνα το 
νοµοσχέδιο (Ράλλη, 1983, σ. 108-9). Συγκεκριµένα ανέφερε στη Βουλή ο Ευάγγελος 
Παπανούτσος: «Η Ε∆ΗΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να εκφράσει την ικανοποίησή 
της, γιατί έρχεται στη Βουλή ένα νοµοθέτηµα τόσο σοβαρό, που είναι περίπου 
υπερκοµµατικό» (Πρακτικά, 1976, σ. 4020).  Στο χαρακτηρισµό «σχεδόν 
υπερκοµµατικό» ήταν σύµφωνος και ο πρόεδρος της Ε∆Α Ηλίας Ηλιού, ο οποίος 
όµως είχες δευτερεύουσες διαφωνίες σε θέµατα φιλοσοφίας της εκπαίδευσης. Στο 
άκουσµα της λέξης υπερκοµµατικό ο υπουργός παιδείας Γεώργιος Ράλλης είχε 
αναφωνήσει: «Το νοµοσχέδιο δεν είναι καθόλου υπερκοµµατικό. Το νοµοσχέδιο φέρει 
τη σφραγίδα της Νέας ∆ηµοκρατίας» (Ηλιού,1984, σ.181).    

Το ΠΑΣΟΚ εξέφρασε ριζικές αντιθέσεις και µάλιστα στα κεντρικά σηµεία 
του σχεδίου. Ο αγορητής του ΠΑΣΟΚ Ιωάννης Κουτσόχερας διαφώνησε ριζικά µε 
την καθιέρωση εξετάσεων ανάµεσα στο Γυµνάσιο και στο Λύκειο κάνοντας λόγο για 
«Σινικό Τείχος…ώστε τα περισσότερα παιδιά να είναι καταδικασµένα να µην περνούν 
το κατώφλι του Λυκείου» (Πρακτικά, 1976, σ. 4024). Ακόµη ο ειδικός αγορητής του 
ΠΑΣΟΚ Απόστολος Κακλαµάνης ανέφερε ότι το νοµοσχέδιο δεν αντιµετώπιζε το 
ζήτηµα της σχολικής γνώσης: «∆εν ρυθµίζει, δεν καθορίζει καν βασικές γραµµές και 
στοιχεία των προγραµµάτων κάθε βαθµίδας» (Μπουζάκης, 1995, σ. 30).        

Το ΚΚΕ υποστήριξε ότι το νοµοσχέδιο δεν ήταν υπερκοµµατικό αλλά ταξικό, 
αφού οι συνεχόµενες εξετάσεις σκοπό είχαν να στρέψουν τους µαθητές στην τεχνική 
εκπαίδευση (Persianis, 1978), p. 55). Τέλος το ΚΚΕ Εσωτερικού τόνισε τα θετικά 
σηµεία της µεταρρύθµισης (καθιέρωση δηµοτικής, εννιάχρονη υποχρεωτική 
εκπαίδευση) αλλά ταυτόχρονα άσκησε κριτική στις υπόλοιπες παραµέτρους.  

Το τελικό σχέδιο ψηφίστηκε από τη βουλή τον Απρίλιο του 1976. Το σχέδιο 
νόµου «περί οργανώσεως και διοικήσεως της Γενικής Εκπαίδευσης» ψηφίστηκε από 
τη Βουλή και µέσα από το νόµο 309 της 3ης Απριλίου 1976 η εκπαιδευτική 
µεταρρύθµιση έγινε νόµος της πολιτείας και άρχισε η εφαρµογή του. Η Τεχνική 
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Επαγγελµατική εκπαίδευση καθιερώθηκε µε το νόµο 576 της 13ης Απριλίου 1977. Τα 
προεδρικά διατάγµατα 503 της 7ης  Ιουνίου 1977 και 508 της 9ης Ιουνίου 1977 
καθόρισαν τις περεταίρω λεπτοµέρειες της µεταρρύθµισης.   

Ένα από τα θετικότατα σηµεία της µεταρρύθµισης ήταν η επίσηµη  
καθιέρωση της δηµοτικής γλώσσας ως αποκλειστικής γλώσσας της εκπαίδευσης. Με 
αυτό τον τρόπο έκλεινε ένας ιστορικός κύκλος αντιπαράθεσης σχεδόν δύο αιώνων. Οι 
συνθήκες είχαν πλέον ωριµάσει για την καθολική αποδοχή της δηµοτικής από όλες 
τις κοινωνικές οµάδες  ως επίσηµου γλωσσικού εργαλείου.   

Το πρωτοποριακό µέτρο της µεταρρύθµισης ήταν η εφαρµογή της Τεχνικής  
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης. Η παραπάνω εκπαίδευση χωρίστηκε σε µέση και 
ανωτέρα. Η µέση περιελάµβανε τις Τεχνικές Επαγγελµατικές Σχολές (Τ.Ε.Σ) και η 
Ανωτέρα τα Τεχνικά Επαγγελµατικά Λύκεια (Τ.Ε.Λ) (Καραφύλλης, 2002, σ.152).  

Με το προεδρικό διάταγµα της 9ης Ιουνίου 1977 καταργούνταν οι εξετάσεις 
του Φεβρουαρίου στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση και καθιερώνονταν από δω και στο 
εξής µόνο οι τελικές εξετάσεις οι οποίες θα διενεργούνταν τον Ιούνιο κάθε σχολικού 
έτους. Επιπλέον, το προεδρικό διάταγµα 503 της 7ης Ιουνίου 1977 περιέγραφε τον 
τρόπο διεξαγωγής των εισιτηρίων εξετάσεων για τα Λύκεια, µέτρο που εφαρµόστηκε 
για πρώτη φορά κατά το σχολικό έτος 1977-78. 

Σύµφωνα µε τα νέα µέτρα, η εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση θα 
διεξάγονταν πλέον µε πανελλήνιες εξετάσεις,  υποχρεωτικές για όλους τους 
φοιτώντες στα Γενικά Λύκεια. Οι µαθητές θα εξετάζονταν σε όλα τα µαθήµατα των 
δύο τελευταίων τάξεων του Λυκείου, τα αποτελέσµατα των οποίων αποτελούσαν 
κριτήριο, τόσο για την προαγωγή/απόλυση, όσο και για την είσοδο τους στα ΑΕΙ και 
στις Ανώτερες Τεχνικές Σχολές. Με το παραπάνω µέτρο συνδέθηκε άµεσα η σχολική 
αξιολόγηση µε την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και εδραιώθηκε ακόµη 
περισσότερο, η σχέση εξάρτησης των δύο βαθµίδων (Καζαµίας & Κασσωτάκης, 
1995, σ.245). Επιπλέον, οι τριτοβάθµιες σχολές χωρίστηκαν σε δύο οµάδες της 
κλασικής και της πρακτικής κατεύθυνσης. Οι εξετάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ, 
πανελλήνιες, πραγµατοποιήθηκαν για πρώτη φορά το σχολικό έτος 1978-79.  

Γενικότερα οι κύριοι άξονες της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης του 1976/77 
ήταν οι ακόλουθοι ((Χοντολίδου, 1987, σ. 78): α) Αναγνώριση της δηµοτικής 
γλώσσας ως επίσηµης γλώσσας της εκπαίδευσης (Πρακτικά, 1976, σ. 4040). β) 
Χωρισµός του εξαταξίου Γυµνασίου σε τριετές υποχρεωτικό Γυµνάσιο και τριετές 
Λύκειο. γ)  Επιµήκυνση του υποχρεωτικού χρόνου σπουδών από έξι σε εννέα χρόνια. 
ε) Η δηµιουργία της Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης µε σκοπό την 
κατεύθυνση του µαθητικού πληθυσµού στα ΤΕΣ και στα ΤΕΛ, έτσι ώστε να 
αποσυµπιεσθεί η γενική εκπαίδευση (Πρακτικά, 1976, σ. 4019). στ) Θέσπιση 
εισαγωγικών εξετάσεων για τα Λύκεια και πανελλήνιων για την εισαγωγή στα ΑΕΙ. 
ζ) Καθιέρωση στο Γυµνάσιο της διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών από 
µετάφραση (Βώρου, 1982, σ. 30-33). Η γενική κατεύθυνση των παραπάνω µέτρων θα 
µπορούσε να συνοψιστεί σε δύο στόχους. Πρώτον, στην προσπάθεια εκσυγχρονισµού 
του εκπαιδευτικού συστήµατος µε την καθιέρωση της δηµοτικής γλώσσας και 
δεύτερον στην προσπάθεια ανάπτυξης της τεχνικής εκπαίδευσης µε την ελπίδα να 
περιοριστεί η ζήτηση πανεπιστηµιακής παιδείας (Ηλιού,1984, σ.181).    
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3. Συµπεράσµατα 
 

Η εκπαιδευτική µεταρρύθµιση του 1976 ουσιαστικά απέκτησε τη δυναµική 
της από τον απόηχο της µεταπολίτευσης και την ανάγκη αλλαγής του εκπαιδευτικού 
συστήµατος. Τα νέα µέτρα µπορούν να ειδωθούν ως ένα µείγµα συντηρητισµού και 
φιλελευθερισµού. Οι περισσότεροι µελετητές συµφωνούν ότι ουσιαστικά δεν υπήρξε 
η κατάλληλη προετοιµασία και έρευνα που χρειάζονταν για µια τέτοια µεταρρύθµιση. 
Το Κέντρο Εκπαιδευτικών Μελετών και Επιµορφώσεως (ΚΕΜΕ) είχε ιδρυθεί µόλις 
το 1975 και ήταν αδύνατο να παρέχει συγκεκριµένες οδηγίες και µελέτες για την 
εκπαιδευτική µεταρρύθµιση της επόµενης χρονιάς (Ανδρέου & Παπακωνσταντίνου, 
1990, σ.64). 

∆εν µπορούµε όµως να αρνηθούµε πως ήταν η προσπάθεια µιας βαθιάς 
µεταρρύθµισης στη δοµή του εκπαιδευτικού συστήµατος,  αφού έθεσε νέους στόχους 
για όλες τις βαθµίδες, καθιέρωσε τη δηµοτική γλώσσα, την τεχνική επαγγελµατική 
εκπαίδευση και το εννιάχρονο υποχρεωτικό σχολείο (Πρακτικά, 1976, σ. 4049). 
Παρά τα θετικά σηµεία, η µεταρρύθµιση δεν ξέφευγε από το συντηρητικό τρίπτυχο 
της θρησκευτικής, εθνικής και ηθικής συνείδησης το οποίο ήταν υποχρεωµένο να 
«καλλιεργεί» το σχολείο. Κατ΄ αυτό το πνεύµα, ως αποστολή του Γυµνασίου ορίστηκε 
και η «εµπέδωση ακµαίου εθνικού, θρησκευτικού και ηθικού φρονήµατος» ενώ 
επιπροσθέτως το Λύκειο  επιδίωκε «την περεταίρω τόνωση του εθνικού και ηθικού 
φρονήµατος των µαθητών» (Μπουζάκης, 1995, σ. 28).    

Περισσότερο, η µεταρρύθµιση περιορίστηκε στην εξωτερική αλλαγή και 
λιγότερο στην πραγµατική εσωτερική µεταµόρφωση της εκπαίδευσης. Οι µέθοδοι, οι 
τρόποι διδασκαλίας, τα αναλυτικά προγράµµατα, οι τρόποι και τα µέσα µάθησης,  η 
καλλιέργεια της αποµνηµόνευσης και όχι της κριτικής σκέψης, η µη παροχή 
παιδαγωγικής ελευθερίας στους εκπαιδευτικούς,  οι σχέσεις µαθητών-δασκάλων 
παρέµειναν αναλλοίωτες, παραβλέποντας την ουσία και το περιεχόµενο της 
µεταρρύθµισης (Καραφύλλης, 2002, σ.156). Επίσης, τα νέα µέτρα ενίσχυσαν το 
συγκεντρωτισµό καθώς και  τον έλεγχο της εκπαιδευτικής διαδικασίας από την 
κεντρική διοίκηση (Ανθογαλίδου, 1980, σ.123-136).  

Επιπλέον, η αιχµή της µεταρρύθµισης, η στροφή προς την τεχνική εκπαίδευση 
αντιµετωπίστηκε µε µεγάλη καχυποψία από το µαθητικό πληθυσµό (Πρακτικά, 1976, 
σ. 4041), αφού η γενική εκπαίδευση αποτελούσε τη  µοναδική είσοδο για την 
ανώτατη. Εξάλλου οι ελλείψεις σε σχολικά κτήρια, σε νέα βιβλία (Φραγκουδάκη, 
1979, σ.7-9) και σε υλικοτεχνικές υποδοµές για την επίτευξη των στόχων της 
τεχνικής εκπαίδευσης ήταν µεγάλες. Το εκπαιδευτικό προσωπικό των Τεχνικών 
Επαγγελµατικών Σχολών σε ποσοστό 68% δεν κατείχε πανεπιστηµιακό πτυχίο, 
εµφανές σηµάδι υποβάθµισής τους (Μπουζάκης, 2002, σ.121). Παρά τις 
κυβερνητικές προσπάθειες, η τεχνική-επαγγελµατική εκπαίδευση δεν κατάφερε στο 
διάστηµα αυτό να εξισωθεί πλήρως µε τη γενική. Φυσικά, σηµαντικό ρόλο στην 
υποβάθµιση της τεχνικής εκπαίδευσης έπαιξε και η νοοτροπία της ελληνικής 
οικογένειας η οποία επιδίωκε τα τέκνα της να φοιτήσουν στη γενική εκπαίδευση 
έχοντας ως στόχο την εισαγωγή τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα.  

Η θεσµοθέτηση των εισαγωγικών εξετάσεων για το Λύκειο, αλλά κυρίως των 
πανελλήνιων εξετάσεων για την εισαγωγή στα ΑΕΙ, η «λογική των φραγµών» . 
(Παπανδρέου, 1985, σ.101-4),  ενέτειναν την αύξηση της παραπαιδείας. Ταυτόχρονα 
µε τη µεταρρύθµιση, καθιερώθηκε πλέον το φροντιστήριο ως «παρα-εκπαιδευτικός 
θεσµός» όπου γίνονταν επί πληρωµή εντατικότερη και συστηµατικότερη 
προετοιµασία για τις παραπάνω εξετάσεις (Πρακτικά, 1976, σ. 4019). Το 
φροντιστήριο, φαινόµενο µοναδικό για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα, ακύρωνε στην πράξη 
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τη δωρεάν παιδεία κάνοντάς την περισσότερο ταξική, αφού µόνο όσοι διέθεταν την 
οικονοµική δυνατότητα ήταν ικανοί να ανταπεξέλθουν στις αυξηµένες οικονοµικές 
απαιτήσεις.  

Επιπλέον, ο πολύ περιορισµένος αριθµός εισακτέων στα πανεπιστήµια παρά 
την απόκτηση του απολυτηρίου του Γενικού Λυκείου και η επιθυµία τους για την 
απόκτηση ενός πανεπιστηµιακού διπλώµατος δηµιούργησε το φαινόµενο των 
χιλιάδων Ελλήνων φοιτητών του εξωτερικού. Το φαινόµενο, πέρα από κοινωνικές και 
παιδαγωγικές παραµέτρους, δηµιουργούσε µια τεράστια εκροή συναλλάγµατος για 
την ήδη προβληµατική ελληνική οικονοµία (Καραφύλλης, 2002, σ.154-5).   

Παρά το ότι η «στροφή προς την τεχνική εκπαίδευση» δεν επιτεύχθηκε στον 
αναµενόµενο βαθµό, οι εισαγωγικές εξετάσεις για το Γενικό Λύκειο ταυτόχρονα µε 
τη θεσµοθέτηση της Τεχνικής Εκπαίδευσης µείωσαν τον αριθµό των µαθητών στα 
Γενικά Λύκεια. Τελικά, η  µεταρρύθµιση πέτυχε ως προς αυτό το στόχο της αφού 
ελαττώθηκαν οι υποψήφιοι για τα ΑΕΙ κατά την περίοδο 1979-1981 (Κασσωτάκης  & 
∆ Παπαγγελή-Βουλιουρή, 1986, σ.169).  

Σε τελευταία ανάλυση η πλατιά πολιτική συναίνεση για τα µεταρρυθµιστικά 
µέτρα του 1976 δεν αποτέλεσαν τη βάση για µια πραγµατική βελτίωση της ελληνικής 
παιδείας. Ουσιαστικά τα εκπαιδευτικά µέτρα σηµαδεύτηκαν από µια αντίφαση, από 
τη µια µεριά επικράτησε η τάση για εκσυγχρονισµό και από την άλλη η έλλειψη 
πιστώσεων, τα σχολικά βιβλία, οι θεσµοί, οι διαδικασίες, οι αρχές, η εκπαιδευτική 
πολιτική παρέµειναν δέσµιες του παρελθόντος (Ανθογαλίδου, 1980, σ.159-167). Τα 
µέτρα υπονοµεύτηκαν άµεσα και έµµεσα από τις ίδιες τις εσωτερικές τους αντιφάσεις 
ανάµεσα στον εκσυγχρονισµό και την άρνησή του.  
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