
Ανάμεσα στην «ακολουθούμενη» και 
την «ακολουθητέα» εκπαιδευτική 
πολιτική. Το ιστορικό δίλημμα της 
δεκαετίας του 1960 αφετηρία 
προβληματισμού για την πορεία του 
σύγχρονου δημόσιου σχολείου

Δρ Ανδρέας Κασουλίδης
Ιστορικός της Εκπαίδευσης
Διευθυντής Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης



Αφετηριακοί 
προβληματισμοί

Ποιες υπήρξαν οι διακυμάνσεις
σε επίπεδο εκπαιδευτικής 
πολιτικής στη νεοσύστατη 

κυπριακή δημοκρατία;

Πώς αξιολόγησαν οι ξένοι 
εμπειρογνώμονες την 

εκπαιδευτική κατάσταση στην 
Κύπρο μισό αιώνα πριν;

Ποιες υπήρξαν οι προτεραιότητες 
των εκπαιδευτικών οργανώσεων 
/ εκπαιδευτικών στην υπό 
αναφορά περίοδο;



1968: Κύπρος «διά τους Κυπρίους» ή «διά τον 
Ελληνισμόν»

«Η Κύπρος δεν ανήκει εις τους 
Κυπρίους, ως ηκούσθη 
προσφάτως άκαιρος και 
απαράδεκτος φωνή. Η 
Κύπρος ανήκει εις τον όλον 
Ελληνισμόν» (1/4/1968)

«Να εγκαταλείψωμεν την κακήν 
συνήθειαν της συναισθηματολογίας και 
την καταστροφικήν πλειοδοσίαν 
πατριωτισμού. Είναι ανάγκη να 
προσγειωθώμεν. (…) Να εννοήσωμεν ότι
οφείλομεν να οικοδομήσωμεν μίαν 
Κύπρον διά τους Κυπρίους. (…) Και αν οι
γνωστοί υστερικοί κύκλοι κραυγάζουν 
και ωρύονται και καταρώνται τους 
πάντας και τα πάντα, είναι καιρός να 
μάθωμεν ότι η υστερία των είναι 
αθεράπευτος και δεν πρέπει να είμεθα 
τόσον ευαίσθητοι εις τους κενούς των 
λόγους» (1/4/1968)



Η σύγκρουση για την Εκπαιδευτική Πολιτική

Η Κυπριακή 
Εκπαίδευση, 

χωρίς να 
χάνει τον 

ελληνικό της 
χαρακτήρα, 

να τεθεί στην 
υπηρεσία της 
Ανεξάρτητης 

Δημοκρατίας.

Η Κυπριακή Εκπαίδευση θα 
πρέπει να εξυπηρετεί τον 

υπέρτατο στόχο της Ένωσης.



• ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (1959)

• Η πολιτική της «εσπευσμένης» ελληνοποίησης

• ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΥΠΡΟΥ –
ΕΚΣΚ (1960)

• Η περίοδος της επιλεκτικής αυτονομίας (1960-
1963)

• Η ρητορική της «ταύτισης» (1964)

• ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (1965)

• Η περίοδος της εκπαιδευτικής ευελιξίας (1965-
1966)

• Η περίοδος της σιωπηρής συμπόρευσης (1967-
1974)

Κυρίαρχες
Εκπαιδευτικές
Κατευθύνσεις
(1959-1974)



Οι Εκθέσεις Gurr
και Bakamis

(1968) για το 
Κυπριακό 

Εκπαιδευτικό 
Σύστημα



Η Έκθεση 
Cecil Gurr 

(UNESCO) και 
W. Bakamis : 

Κοινές 
διαπιστώσεις

Ένα απόλυτα 
συγκεντρωτικό 

εκπαιδευτικό σύστημα 
με μεγάλη αντίσταση 

στην αλλαγή.

Οι Διευθύνσεις και τα 
Τμήματα δεν 

συνεργάζονται μεταξύ 
τους

Αδυναμία της Κυβέρνησης να 
εφαρμόσει ένα μεσοπρόθεσμο 

και μακροπρόθεσμο 
στρατηγικό σχεδιασμό



Η Έκθεση Cecil 
Gurr (UNESCO) 

για το 
(Ελληνο)Κυπριακό 

Εκπαιδευτικό 
Σύστημα (Ιαν –

Δεκ 1968)

Το σύστημα επιλογής 
μαθητών δεν 

ανταποκρινόταν στους 
στόχους του.

Το Αναλυτικό και το 
Ωρολόγιο Πρόγραμμα 

χρειάζονταν 
αναθεώρηση.

Οι διδακτικές μέθοδοι 
δεν ανταποκρίνονταν 

στις μαθησιακές 
δυνατότητες των 

παιδιών.

Οι γονείς 
αντιμετώπιζαν 

σοβαρές οικονομικές 
δυσκολίες.

Οι προσδοκίες από τη 
Μέση Εκπαίδευση δεν 

επαληθεύονταν, 
γεγονός που οδηγούσε 
στη μαθητική διαρροή.



Η Έκθεση 
William

Bakamis

• Ελάχιστη σημασία στο ανθρώπινο κεφάλαιο 
και μειωμένες επενδύσεις στο χώρο της 
Εκπαίδευσης. 

• Αρνητικό κλίμα στην Κυβέρνηση, που την 
εμποδίζει να αναλάβει μια μεγάλη 
εκπαιδευτική μεταρρύθμιση: «παρά τας μερικάς
προσπαθείας, αι μεταρρυθμίσεις γενικώς δεν 
ήσαν σημαντικαί»,

• Χάσμα ανάμεσα στις αστικές και αγροτικές 
περιοχές, υπογραμμίζοντας το φαινόμενο της 
εγκατάλειψης των σχολείων. 



Η Έκθεση 
William

Bakamis

• Ακαταλληλότητα των σχολικών κτηρίων και 
ελλιπής εξοπλισμός.

• Υποβάθμιση του εκπαιδευτικού επαγγέλματος.

• Έντονος συγκεντρωτικός χαρακτήρα της 
εκπαίδευσης και ανάγκη αποκέντρωσης,

• Ανεπάρκεια σε ζητήματα εκπαιδευτικής 
διοίκησης, αφού «η μεγαλυτέρα πλειοψηφία 
εκείνων που κατέχουν ηγετικές θέσεις εις το 
Υπουργείον αναγνωρίζουν ότι δεν έχουν 
διοικητικήν εκπαίδευσιν».





Ενώπιον του ΥΣ: Η πρόταση 

420/69 (16/6/1969)

Ο Κ. Σπυριδάκις θα ζητήσει όπως το Υπουργικό Συμβούλιο 

«λάβη σαφή θέσιν», αφού, όπως υποστηρίζει, η 

ελληνοκυπριακή εκπαίδευση αποτέλεσε «στόχον έντονων
και κατά κανόνα αυθαίρετων επικρίσεων εκ πολλών 
κατευθύνσεων ως δήθεν διεπομένη υπό πεπαλαιωμένων 
αντιλήψεων», ενώ, ταυτόχρονα, «κατεβλήθη 
προσπάθεια όπως παρουσιασθή αύτη ως έργον και 
προσωπική υπόθεσις του Υπουργού Παιδείας».



Ενώπιον του ΥΣ: Η πρόταση 
420/69 (16/6/1969)

Ο Τ. Παπαδόπουλος θα χαρακτηρίσει την πρόταση δογματική, 
αυθαίρετη, αντιφατική και εκτός κυπριακής πραγματικότητας: 

• «Το Υπουργείον Παιδείας δέον να αποφασίσει κατά πόσον:

• (α) η Κυπριακή Εκπαίδευσις θα ακολουθή πολιτικήν «πλήρους κατά 
το δυνατόν ταυτίσεως» (ως προνοείται εις την παρ. 3 του 

παραρτήματος Α΄) ή

• (β) «θα εντάσσεται εν τω πλαισίω της καθόλου Ελληνικής 
Παιδείας όσον αφορά εις τους σκοπούς και τας κατευθύνσεις (ως 
προνοείται εις την παρ. 5(β) της προτάσεως 420/69) ή

• (γ) θα έχει ως βάσιν την εθνικήν παράδοσιν, την πολιτιστικήν 
δημιουργίαν και το ιστορικόν ημών παρελθόν (ως εν παρ. 5 του 
παραρτήματος Β αναφέρεται), ή

• (δ) θα «επηρεάζεται υπό των εν Ελλάδι ισχυόντων εκάστοτε 
εκπαιδευτικών συστημάτων» ως εν παρ. (α) της σελ. 17 του
παραρτήματος Β αναφέρεται»»».



Το Υπουργικό Συμβούλιο για την 
Εκπαιδευτική Πολιτική (16/4/70)

• «η Ελληνική Κυπριακή εκπαίδευσις σκοπόν είχε και έχει την 
αγωγήν βάσει των ιδεωδών του ελληνοχριστιανικού 
πολιτισμού»,

• «η Ελληνική εκπαίδευσις εν Κύπρω υπήρξε πάντοτε και θα 
εξακολουθήση να είναι προσηρμοσμένη προς την εν Ελλάδι 
εκπαίδευσιν ως προς τους σκοπούς και τας κατευθύνσεις»,

• «επιβάλλονται ενίοτε ωρισμέναι παραλλαγαί, προς 
αντιμετώπισιν και θεραπείαν ειδικών τοπικών συνθηκών 
και αναγκών, ως ήδη γίνεται, αίτινες όμως ουδόλως θα 
αλλοιώνουν τους σκοπούς και τας κατευθύνσεις της 
Ελληνικής Κυπριακής εκπαιδεύσεως». 



Συνδικαλιστικό 
επίπεδο

Εκπαιδευτικό 
επίπεδο

Πολιτικό 
επίπεδο



Πολιτικό επίπεδο
• Αντιπροσώπευση στην ΕΚΣΚ
• Θεσμική συμμετοχή στην ΕΠΚΑ
• Συγκρότηση «Εθνικού Μετώπου»
• Στήριξη στον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο σε όλες 

τις εκλογικές αναμετρήσεις

Εκπαιδευτικό επίπεδο
• Επιτροπές Παιδείας (ΑΠ)
• Εκπαιδευτική νομοθεσία
• Εκπαιδευτικά Συνέδρια
• Επαγγελματική Εκπαίδευση – ΠΙΚ
• Υιοθέτηση ελλαδικού μοντέλου εποπτείας και 

διοίκησης



Συνδικαλιστικό επίπεδο

• Επαγγελματική κατοχύρωση / Οικονομικές 
διεκδικήσεις
• Μισθοδοσία,συντάξεις, 
• ισομισθία, τιμάριθμός, επιδόματα

• Ζητήματα Κοινωνικής Πρόνοιας
• Αγωνιστές/παυθέντες δάσκαλοι
• Διδασκάλισσες με διακεκομμένη υπηρεσία,
• Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

• Συνθήκες εργοδότησης και ανέλιξης
• Διδασκαλική κατοικία, Διορισμοί / 

Μονιμοποιήσεις, Μεταθέσεις, 
• Αξιολόγηση / Προαγωγές



Το κοινωνικό προφίλ της Οργάνωσης

• Στήριξη των δασκάλων στο σύνολο των 
δυναμικών κινητοποιήσεων.

• Ευρύτερη αναγνώριση του έργου των δασκάλων 
στις κοινότητες που υπηρετούν.

• Δάσκαλοι: κινητήρια δύναμη της κοινότητας:
• Μαθήματα κατηχητικού
• Οργάνωση Εθνικών/Πολιτισμικών 

Εκδηλώσεων
• Διαλέξεις σε γονείς
• Επιμορφωτικά μαθήματα (αγροτικά/οικιακά)
• Προσκοπισμός / Θεατρικοί Όμιλοι
• Νυχτερινά Επιμορφωτικά Κέντρα

• Συγκρότηση τοπικών Συνδέσμων Γονέων.



Ακολουθούμενη 

και 

ακολουθητέα 

ΕΠ σήμερα. 

Ρητορικά 

ερωτήματα…

• Εξωτερικές αξιολογήσεις. Πόσο μακριά έχουμε 

προχωρήσει ως Υπουργείο Παιδείας μετά από τις 

διαπιστώσεις που έγιναν τουλάχιστον μισό αιώνα 

πριν; 

• Πόσο έτοιμοι είμαστε να αναθεωρήσουμε τα 

διδακτικά μας εργαλεία ώστε (επιτέλους) να 

συνάδουν με ό,τι θεωρούμε ως πυρηνικό και 

χρήσιμο για τον πολίτη του 2030; (ΑΠ/ΩΠ, Βιβλία 

Γλώσσας, Βιβλία Ιστορίας)

• Πώς αξιολογεί το ΥΠΠ το ρόλο των εκπαιδευτικών / 

εκπαιδευτικών οργανώσεων και ποια θέλουμε να 

είναι η δική τους συμβολή στην υπό διαμόρφωση 

πολιτική;

• Πώς οι εκπαιδευτικές/συνδικαλιστικές οργανώσεις 

ιεραρχούν τις δικές τους προτεραιότητες. Πώς 

εναρμονίζονται οι εκπαιδευτικές ανάγκες με τις 

συνδικαλιστικές επιδιώξεις;



Σας ευχαριστώ για τον χρόνο 
και την προσοχή σας!


